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integrity for sustainable development
Nguyen Quang vinh, general Secretary of the

vietnam chamber of commerce and industry (vcci),
said that when joining global supply chains more deeply,

vietnamese companies often face risks such as
fraudulence and bribery in business deals. The coviD-19
pandemic tends to pose a significant risk to higher levels
of ethical violations while also causing a negative impact
and erecting barriers against them to pursue business
integrity and sustain long-term success.

he recommended that businesses must respect laws
even when affected by the coviD-19 pandemic. To
overcome difficulties towards sustainable development in
the long term, enterprises, irrespective of large or small
scale, need to focus on making business integrity a core

Business Integrity - Path to Success
and Sustainability

các doanh nghiệp (DN) cần hành động chung
để xác định các giải pháp nâng cao tính liêm
chính trong kinh doanh, xây dựng chuỗi cung
ứng bền vững.

Hương giang

Liêm chính để phát triển bền vững
Ông Nguyễn Quang vinh, Tổng Thư ký vcci nhận định, khi

tham gia ngày càng sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu, DN việt
Nam thường phải đối mặt với các rủi ro như gian lận, hối lộ trong
các giao dịch kinh doanh. Đại dịch covid-19 có xu hướng gây rủi ro
đáng kể cho các hành vi vi phạm đạo đức ở mức độ cao hơn, đồng
thời gây tác động tiêu cực, tạo rào cản đối với DN để theo đuổi kinh
doanh liêm chính và duy trì sự thành công trong dài hạn. 

Tổng Thư ký vcci khuyến nghị các DN cần phải tuân thủ đầy
đủ các quy định của pháp luật ngay cả khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch
covid-19. DN quy mô lớn hay nhỏ, muốn vượt qua khó khăn
hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn, cần chú trọng tích hợp
giá trị kinh doanh liêm chính là nền tảng cốt lõi. Bởi liêm chính sẽ
giúp DN nâng cao tính tự cường, khả năng chống chọi, thu hút, giữ
chân khách hàng, các nhà đầu tư chân chính, chiêu mộ nhân tài.

Theo ông Patrick haverman, Phó Đại diện Thường trú uNDP
tại việt Nam, mặc dù đã ghi nhận những cải thiện đáng kể, nhưng
vẫn còn gần một nửa số DN được khảo sát trong chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh việt Nam 2020 cho biết đã trả các khoản phí
không chính thức. vì vậy, việc tiếp tục nâng cao tính minh bạch,
liêm chính, trách nhiệm giải trình và chống tham nhũng trong hoạt
động của các DN việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc
phục hồi nền kinh tế - xã hội sau covid-19.

Chương trình hành động hiệu quả cho dN
Ông Nguyễn Quang vinh chia sẻ: “một điều mà các công ty có

thể làm để bảo vệ chính mình là lấy chương trình nghị sự liêm
chính làm trọng tâm khi đối diện với những thách thức. các DN
cũng được khuyến khích tích cực tham gia các sáng kiến do DN làm
chủ, như mạng lưới DN liêm chính việt Nam, nhằm cho phép các
DN có thể giúp đỡ lẫn nhau và hợp tác cùng nhau để tăng cường
quản trị công ty tốt hướng tới sự bền vững lâu dài”.

mới đây, Tổ cố vấn chuyên môn của mạng lưới DN liêm
chính việt Nam - vBiN đã ra mắt lần đầu tiên. vBiN là sáng
kiến hành động tập thể đầu tiên do khu vực tư nhân lãnh đạo
nhằm thúc đẩy văn hóa kinh doanh liêm chính và tuân thủ để
phòng, chống tham nhũng. 

Sứ mệnh của vBiN là huy động các nỗ lực tập thể của cộng
đồng DN với mục đích tuân thủ các quy tắc và quy định liên quan
đến kinh doanh liêm chính và xây dựng các thực tiễn kinh doanh
liêm chính tốt, từ đó nâng cao năng lực quản trị DN, đảm bảo tính
cạnh tranh và bền vững của DN việt Nam. 15 đơn vị bao gồm cơ
quan chính phủ và các DN, cùng 5 chuyên gia đã đăng ký tham gia
Tổ cố vấn chuyên môn của vBiN.n

Kinh doanh liêm chính - đường dẫn 
tới thành công và vững bền

UNDP Việt Nam và VCCI đã triển khai Dự án “Thúc
đẩy Môi trường kinh doanh công bằng trong khu vực
ASEAN” (Fair Biz) - do Chính phủ Anh tài trợ trong phạm
vi Chương trình Cải cách kinh tế ASEAN. Sau 3 năm, hơn
800 DN và hiệp hội DN đã được nâng cao kiến thức, kỹ
năng để áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ và quy tắc ứng xử
trong DN; 4 công ty đã nhận được hỗ trợ kỹ thuật để xây
dựng và hoàn thiện các quy tắc ứng xử hoặc cơ chế kiểm
soát nội bộ.

Businesses need to act together to make
solutions for enhancing business integrity
and building sustainable supply chains.

Huong giang

(continued on P.13)
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VCCI

sửa đổi cơ chế tạm ứng vốn cho doanh nghiệp
Theo các chuyên gia, Khoản 3 Điều 8 Nghị định 28/2021/NĐ-

cP quy định, nguồn vốn đầu tư hỗ trợ xây dựng hạng mục công
trình, hệ thống cơ sở hạ tầng chỉ được thanh toán cho khối lượng
hạng mục hoàn thành đã được cơ quan ký kết hợp đồng dự án xác
nhận. Điều này sẽ khiến nhà đầu tư gặp rủi ro do phải bỏ vốn chủ
sở hữu và vốn vay để thực hiện dự án trước, vốn hỗ trợ của Nhà
nước chỉ giải ngân khi các hạng mục công trình đó đã hoàn thành.

Trong các dự án hợp tác công tư, nhà đầu tư giải ngân một
đồng thì Nhà nước cũng phải bỏ vốn góp theo một đồng tương
ứng. Tuy nhiên, theo đại diện chủ đầu tư một dự án PPP cao tốc
Bắc – Nam, Nghị định 28/2021/NĐ-cP lại không quy định cho
doanh nghiệp được tạm ứng là rất vô lý. Do đó, điều khoản này
cần sửa đổi theo hướng có nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước để
tạm ứng, hỗ trợ nhà đầu tư, nhà thầu thi công trong giai đoạn
chuẩn bị và thực hiện đầu tư dự án.

Cần tính lãi suất nếu chậm giải ngân
Sự ràng buộc trong quy định về tạm ứng vốn của Nghị định

28 nêu trên cũng khiến các doanh nghiệp gặp khó trong việc ký
kết hợp đồng tín dụng do phía ngân hàng lo sợ rủi ro từ việc
chậm giải ngân nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước.

Ngoài ra, quy định về nguyên tắc kiểm soát thanh toán vốn
đầu tư công trong dự án PPP tại khoản 2, Nghị định 28 nêu:
“vốn Nhà nước trong dự án PPP được thanh toán khi cấp có
thẩm quyền giao kế hoạch vốn, giao dự toán ngân sách theo quy

định của pháp luật”. Quy định này được cho là chưa nêu rõ
cách thức xử lý trong trường hợp Nhà nước chậm giao kế hoạch
vốn làm chậm tiến độ giải ngân theo quy định tại hợp đồng dự
án PPP, dẫn tới đẩy rủi ro cho nhà đầu tư và ngân hàng cho vay. 

hiện một số dự án PPP, đặc biệt là dự án xây dựng cao tốc
Bắc - Nam triển khai trong thời gian qua bị chậm tiến độ xuất
phát từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền không bố trí kịp
thời vốn ngân sách nhà nước. vì vậy, một số nhà đầu tư đang
yêu cầu cần phải tính lãi nếu Nhà nước chậm giải ngân phần
vốn hỗ trợ của Nhà nước. 

Xem xét lại quy định chia sẻ tăng, giảm doanh thu
một bất cập khác là quy định về chia sẻ doanh thu của dự án

PPP theo khoản 2 Điều 17 Nghị định 28/2021/NĐ-cP, việc xác
định giá trị phần doanh thu chia sẻ sẽ do cơ quan ký kết hợp đồng
dự án thực hiện, còn nhà đầu tư không được nhắc tới.

PgS. TS.Trần chủng, chủ tịch hiệp hội các nhà đầu tư công
trình giao thông đường bộ việt Nam (varSi) khẳng định, doanh
nghiệp dự án cũng là một bên trong hợp đồng dự án nên hoàn toàn
có quyền tham gia quá trình xác định doanh thu làm căn cứ để thực
hiện cơ chế chia sẻ doanh thu. Quy định này của Nghị định 28 trái
với nguyên tắc bình đẳng giữa doanh nghiệp dự án và cơ quan ký
hợp đồng nên cần xem xét sửa đổi hoặc hủy bỏ.

Chỉ định thầu với trường hợp chỉ có một nhà
đầu tư đăng ký 

Thông tư 06/2020/TT-BKhĐT quy định, trường hợp chỉ
có một nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời
thầu (hSmT), có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc gia
hạn thêm thời gian nộp hồ sơ dự tuyển.

Tại Nghị định 25/2020/NĐ-cP quy định chỉ áp dụng hình
thức chỉ định thầu trong các trường hợp chỉ có một nhà đầu tư
đăng ký và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển hoặc chỉ

Nhà đầu tư dự án PPP 
gặp nhiều bất lợi về chính sách

Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững (SD4B), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ủy
ban Quan hệ Đối tác công tư - Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh đang triển khai đề
án: “Tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong mối quan hệ đối tác công tư tại Việt Nam (giai đoạn 2020-2024)”.

Theo đó, đề án hỗ trợ xây dựng khung chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư của khu vực tư nhân vào các chương trình đối
tác công tư, đặc biệt các dự án liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời làm tăng hiệu quả vốn đầu tư xã hội.

Nghị định 28 quy định về cơ chế quản lý
tài chính dự án đầu tư theo phương thức
đối tác công tư (PPP) tại việt Nam đang
đặt ra nhiều tranh cãi sau nửa năm áp
dụng thực tiễn.

Hương Ly



Changes in capital advance
mechanism for businesses

according to experts, clause 3, article 8 of
Decree 28/2021/ND-cP stipulates that the
budget for infrastructure construction is paid
for only completed volume that is verified by
project contracting parties. This will put
investors at risk because they have to spend
equity and loan capital for their projects before
the State fund is disbursed for completed items.

in PPP projects, investors and the
government share investment capital.
however, according to the investor of the
North-South Expressway that is invested in the
PPP form, it is irrational that investors cannot
make an advance as per Decree 28/2021/ND-
cP. Therefore, this clause needs to be revised
to have State budget advance for investors and contractors when the
project is prepared and executed.

overdue interest rates need to be counted
constraints in regulations on capital advance also make it

difficult for businesses to sign credit contracts because banks are
afraid of risks of delayed disbursement of State support budget.

in addition, regulations on the  the principle of controlling
public budget payment in PPP projects in clause 2, Decree 28
state: "State budget in PPP projects is paid when competent
authorities assign capital plans and allocate budget estimates by
law”. This regulation is reportedly unclear in settling slowed
State budget payment under PPP project contracts, leading to
heightened risks for investors and banks.”

currently, some PPP projects, especially the North-South
Expressway, have been delayed because competent
governmental agencies do not timely allocate State budget.
Therefore, some investors are asking to calculate interest if the
State is slow to disburse the support capital.

revising regulations on increased/decreased
revenue sharing

another shortcoming in regulations on revenue sharing of a
PPP project under clause 2, article 17 of Decree 28/2021/ND-
cP is that the contract-signing agency determines the value of
the shared revenue while investors are not mentioned.

Dr. Tran chung, chairman of the vietnam association of
road Systems investors (varSi), affirmed that the project
company is also a party and it therefore has the right to have a
part in determining the revenue which serves as the basis for

implementing the revenue sharing
mechanism. This provision of Decree 28 is
contrary to the principle of equity between
the project company and the contracting
agency, so it should be considered for
amendment or cancellation.

Contractor appointment applied to
only single investor registered

circular 06/2020/TT-BKhDT provides: in
case only one investor registers and meets
requirements of bidding documents (hSmT),
contractor appointment may be used or time
may be extended for more registration.

Decree 25/2020/ND-cP stipulates that the
contractor appointment shall only be applied
in cases where only one investor registers and

meets bidding requirements or it is only one qualified investor.
according to PPP Law and Decree 35/2021/ND-cP,

contractor appointment is only applicable to projects that
need to meet requirements of national defense, security, and
state secret; or projects that need to immediately replace
investors to ensure project continuity.

Thus, there are contradictions in contractor appointment. in
ordinary projects, Decree 25/2020/ND-cP and circular
06/2020/TT-BKhDT allow applying contractor appointment but
Decree 35/2021/ND-cP disallows it.

in order to resolve this contradiction, according to experts, it
is necessary to revise consistency of Decree 25/2020/ND-cP,
circular 06/2020/TT-BKhDT and Decree 35/2021/ND-cP to
provide guidance on cases where there is only one registered
investor who meets bidding requirements or only one investor
wins the bid after extending the deadline for submitting tender
documents which are not filed by any other new investors.n

www.vccinews.com  5

PPP Investors Face Policy Disadvantages

The Business Office for Sustainable Development
(SD4B) under the Vietnam Chamber of Commerce and
Industry (VCCI) and the Committee on Public Private
Partnership under the National Council on Sustainable
Development and Competitiveness Improvement are
carrying out the Project "Strengthening participation of
the private sector in public-private partnerships in
Vietnam (2020-2024)".

Accordingly, the project supports building a policy
framework to attract private investors into PPP programs,
especially those in connection with sustainable
development goals and social capital efficiency.

Decree 28 on financial
management of
public-private

partnership (PPP)
investment projects in

vietnam is
controversial after half
a year of practical

application.

Huong Ly

có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển.
Tại Luật PPP và Nghị định 35/2021/NĐ-cP quy định chỉ

áp dụng chỉ định thầu trong trường hợp dự án cần bảo đảm
yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà
nước; hoặc dự án cần phải lựa chọn ngay nhà đầu tư thay thế
để bảo đảm tính liên tục trong quá trình thực hiện dự án.

Như vậy có sự mâu thuẫn trong việc áp dụng hình thức chỉ
định thầu, các dự án thông thường Nghị định 25/2020/NĐ-
cP, Thông tư 06/2020/TT-BKhĐT cho phép áp dụng hình

thức chỉ định thầu còn Nghị định 35/2021/NĐ-cP thì không
cho phép áp dụng.

Để giải quyết mâu thuẫn này, các chuyên gia đề nghị điều
chỉnh thống nhất giữa Nghị định 25/2020/NĐ-cP, Thông tư
06/2020/TT-BKhĐT và Nghị định 35/2021/NĐ-cP: có hướng
dẫn trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đăng ký đáp ứng
yêu cầu của hSmT hoặc chỉ một nhà đầu tư trúng sơ tuyển,
sau khi gia hạn hSmT mà không có nhà đầu tư nào nộp thêm
hồ sơ dự thầu thì có được chỉ định thầu.n
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Xung lực mới phát triển cộng đồng doanh
nghiệp

Tại buổi làm việc với cộng đồng doanh nhân việt Nam
cách đây 10 năm tại Phòng Thương mại và công nghiệp
việt Nam (vcci), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã
nhấn mạnh: "Doanh nhân việt Nam là những người mang
tinh thần người lính làm kinh tế, có quyết tâm, ý chí của
người lính để thực hiện tốt công việc xã hội giao phó, đóng
góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước".

chỉ vài ngày trước cuộc gặp này, ngày 09/12/2011, Bộ
chính trị đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW về “Xây
dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân việt
Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và hội nhập quốc tế”, đánh dấu sự nhìn nhận mới về
vai trò của đội ngũ doanh nhân trong tầm nhìn dài hạn. 

“Nghị quyết 09-NQ/TW đã phản ánh đúng những nguyện
vọng của đội ngũ doanh nhân và yêu cầu của nền kinh tế. Kể
từ đó, đội ngũ doanh nhân việt Nam đã có một Nghị quyết

của Đảng xác định rõ vai trò, vị trí và định hướng phát triển
cho mình, cùng với giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ
trí thức đóng vai trò quan trọng trong khối Đại đoàn kết toàn
dân tộc” - nguyên chủ tịch vcci vũ Tiến Lộc khẳng định. 

với mục tiêu cụ thể và phương hướng nhiệm vụ rõ ràng,
bám sát thực tiễn, Nghị quyết 09-NQ/TW chính là kim chỉ
nam để xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần
dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách
nhiệm xã hội, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý
các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh
tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng lưới
sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu.

sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ chính trị là động lực

hiệu triệu trí lực, trái tim doanh nhân xây dựng doanh nghiệp,
phát triển kinh tế, phụng sự xã hội. Đồng hành hỗ trợ doanh
nghiệp, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để quán triệt, triển
khai Nghị quyết số 09-NQ/TW. các bộ, ngành, tỉnh thành, các
hiệp hội doanh nghiệp đã chủ động xây dựng chương trình
hành động nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

chưa đầy một năm sau khi Nghị quyết 09-NQ/TW
được ban hành, lần đầu tiên doanh nhân được ghi danh
trong hiến pháp. Điều này hàm chứa một thông điệp
chính trị và định hướng chính sách để xây dựng, phát huy
vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới, mà ở đó nhiệm vụ
xây dựng kinh tế là trung tâm và doanh nghiệp, doanh
nhân là đội quân xung kích.

Từ khi có Nghị quyết 09-NQ/TW mở đường, nhiều chính
sách có liên quan đến hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh
nghiệp, đội ngũ doanh nhân cũng đã ra đời. hội nghị Trung
ương lần thứ năm khóa Xii đã ban hành 2 nghị quyết về
doanh nghiệp: Nghị quyết 10-NQ/TW 2017 về phát triển kinh
tế tư nhân trở thành một động lực của nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết 12/NQ/TW 2017 về
tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp
nhà nước. chính phủ cũng đã ban hành các chính sách, nghị
quyết nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh và hiệu quả khu vực
doanh nghiệp như: Nghị quyết số 35/NQ-cP ngày 16/5/2016
của chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; các nghị
quyết số 19/NQ-cP của chính phủ (thay thế bằng Nghị quyết
số 02/NQ-cP hằng năm) 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. gần đây nhất, chính phủ
ban hành Nghị quyết số 105/NQ-cP về hỗ trợ doanh nghiệp,
hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch covid-19...
Nhờ các chính sách này, doanh nghiệp việt Nam đã và đang
phát triển nhanh, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng ổn

NGHỊ QUYẾT 09-NQ/TW

“Kim chỉ nam” cho doanh nghiệp, 
doanh nhân hành động 

Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ chính
trị qua 10 năm chính thức đi vào cuộc
sống, đã trở thành ngọn đuốc soi sáng
cho đội ngũ doanh nhân trên chặng
đường chung sức phát triển kinh tế,
vươn ra biển lớn và hiện thực hóa khát
vọng hùng cường của toàn dân tộc.

Hương Ly - THu Huyền

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ doanh nhân Việt Nam 
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định và bền vững của nền kinh tế.
Đặc biệt, sự đồng thuận giữa ý Đảng với

lòng dân, cũng như sự sáng tạo của doanh
nghiệp và người dân là nguồn lực vô tận
cho sự phát triển của đất nước. Nghị quyết
số 09-NQ/TW đem đến cho cộng đồng
doanh nghiệp cơ hội được chung tay với
Đảng, Nhà nước trong những nỗ lực hoàn
thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh
doanh thông qua cơ chế đối thoại. cụ thể,
doanh nghiệp được tham gia nhiều cuộc
họp với Thủ tướng chính phủ hàng năm để
trình bày các nguyện vọng, kiến nghị, đề
xuất giải pháp phát triển kinh tế. Ban chấp
hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Ủy ban
Trung ương mặt trận Tổ quốc việt Nam,
cấp uỷ Đảng và hĐND các cấp, các hội
đồng tư vấn chính sách, các tổ công tác của
chính phủ… cũng có nhiều đại biểu đại
diện của cộng đồng doanh nghiệp. cơ chế
đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân và
doanh nghiệp đã phát huy quyền dân chủ
một cách hiệu quả trong thực tiễn xây dựng
và thực thi chính sách ở việt Nam, là cội
nguồn quan trọng của những thắng lợi
trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

về phía các địa phương, lãnh đạo các
tỉnh thành không những nhanh chóng tập
trung tổ chức phổ biến, quán triệt nội
dung, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị
quyết 09-NQ/TW một cách phù hợp, mà
còn chủ động, sáng tạo đưa ra những
phương án hỗ trợ cụ thể cho doanh
nghiệp. Nhiều địa phương đã tạo diễn đàn
thường kỳ để dành cho các doanh nhân cơ
hội bày tỏ nguyên vọng, đồng thời tổ chức
những chuyến đi thực tế đến từng hội
ngành nghề để ghi nhận, giải quyết khó
khăn vướng mắc cụ thể cho doanh nghiệp. Tại các tỉnh như
Bình Định, hà giang, Quảng Ninh,… lãnh đạo uBND tỉnh
trực tiếp gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân hàng tuần
trong khuôn khổ chương trình “cafe doanh nghiệp”. cách
làm này đã tạo được không gian gặp gỡ, đối thoại cởi mở,
thân thiện hơn giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với cộng
đồng các doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp cụ
thể hóa, thực thi hiệu quả hoạt động theo hướng Nghị
quyết 09-NQ/TW. 

Triển khai Nghị quyết 09-NQ/TW, Bình Định đã ban
hành nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để
doanh nghiệp, doanh nhân phát triển sản xuất, kinh doanh,
thu hút đầu tư; chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp và đội ngũ doanh
nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy
mạnh triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát
triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa
bàn tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 8.000 doanh nghiệp,
vốn đăng ký trên 95.200 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch
uBND tỉnh hà giang, tỉnh hiện có 3.127 doanh nghiệp, 874
đơn vị trực thuộc xây dựng và hoạt động, tổng vốn đăng ký
33.504 tỷ đồng. việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09-
NQ/TW được tiến hành nghiêm túc, nhận thức của các cấp ủy

Đảng, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động
về vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp có bước
chuyển biến tích cực…

Tại Quảng Ninh, 17.500 doanh nghiệp tại địa bàn đóng
góp vào ngân sách nhà nước có xu hướng tăng dần qua các
năm, thu hút được trên 396.500 lao động. Ông Ngô hoàng
Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, tỉnh Quảng
Ninh cam kết sẽ tiếp tục kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức
thực hiện cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh,
tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, doanh nhân phát
huy tài năng, trí tuệ, năng lực xây dựng và phát triển doanh
nghiệp ngày càng phát triển bền vững, chung tay phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

với vai trò là đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp,
doanh nhân việt Nam, vcci cũng đã thực hiện các kế
hoạch phối hợp triển khai, giám sát thực hiện Nghị quyết
09-NQ/TW một cách sâu sát. Theo báo cáo của vcci, việc
tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết 09-NQ/TW được đa số cấp
uỷ Đảng tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm
túc, thường trực các tỉnh, thành ủy đã chỉ đạo và giao ban
cán sự Đảng ủy, uBND phối hợp với ban dân vận, hiệp hội
doanh nghiệp địa phương tham mưu cho ban thường vụ tổ
chức thực hiện chương trình hành động cụ thể, lập báo cáo
định kỳ chi tiết, rõ ràng.n

Hoàn thiện thống pháp lý hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, riêng
pháp luật liên quan đến đầu tư kinh doanh, Ủy ban thường vụ Quốc hội các
khóa đã thông qua 72 luật và pháp lệnh, cũng như các nghị quyết có nội dung
liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và doanh nhân. Trong đó, có bộ
luật hết sức quan trọng như Luật doanh nghiệp năm 2014 sửa đổi năm 2020,
Luật đầu tư năm 2014 sửa đổi năm 2020, Luật phá sản năm 2020, Luật cạnh
tranh 2018, Luật chứng khoán 2019 và luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,
luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020.

Vì vậy hệ thống pháp luật về sở hữu, quyền tự do kinh doanh ngày càng
được hoàn thiện, giúp phát triển đồng bộ, vận hành thông suốt, lành mạnh
các thị trường, trong đó có thị trường bất động sản, tài chính, khoa học và
công nghệ, tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho
doanh nghiệp và doanh nhân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ



Theo chủ tịch vcci Phạm Tấn công, đến nay,
việt Nam đã có trên 800.000 doanh nghiệp hoạt
động, hơn 25.000 hợp tác xã và khoảng 5,2 triệu
hộ kinh doanh phi nông nghiệp. Điểm đặc trưng
của doanh nhân, doanh nghiệp việt Nam là tinh

thần dân tộc, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm với xã hội.
hiện khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 60% gDP, với

khoảng 70% nguồn thu ngân sách nhà nước, thu hút hàng
chục triệu lao động. Nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả,

sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào
mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu.
Trong đó, một số tập đoàn, doanh nghiệp có tiềm lực mạnh,
đủ khả năng trở thành “đầu tàu” để dẫn dắt các doanh nghiệp
khác như: viettel, vingroup, Sungroup, vietnam airlines,
vinamilk, fPT, Thaco, Th group,… 

cùng với sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đội ngũ doanh
nhân không ngừng lớn mạnh trở thành lực lượng xung kích
trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với quy
mô khoảng 7-8 triệu doanh nhân. Thế hệ doanh nhân ngày
nay luôn có ý thức giữ gìn chữ "Tín", đề cao đạo đức, văn hóa
kinh doanh, chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu
doanh nghiệp. 

Đảng đã thắp lên ngọn lửa tiếp sức cho giới doanh nhân
với những kết quả đáng khích lệ của chặng đường 10 năm.
một giai đoạn mới mở ra với nhiều thách thức và khó khăn
hơn từ sự cạnh tranh quốc tế khốc liệt, dịch bệnh thiên tai
hoành hành. Nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính
trị, sự đồng lòng, ý chí của đội ngũ doanh nhân đã được rèn
luyện, vun đúc qua thời gian, chúng ta hoàn toàn có thể hy
vọng vào một tương lai kinh tế thịnh vượng và thanh gươm
“Nghị quyết” sẽ được phát huy sắc bén nhất để mang đến lợi
ích bao trùm, hài hoà và bền vững.

8 ViEtNam BUsiNEss ForUm ocT 1 – 31, 2021

BUSINESS 

Qua 10 năm triển khai Nghị quyết 09-
NQ/TW của Bộ chính trị, cộng đồng
doanh nghiệp việt Nam đã có những bước
phát triển đột phá, góp phần giải phóng
sức sản xuất, tăng kim ngạch xuất khẩu,
tăng thu ngân sách, huy động các nguồn
lực để duy trì sự ổn định và phát triển kinh
tế và đóng vai trò quan trọng trong giải
quyết các vấn đề xã hội.
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Tăng trưởng cả về chất và lượng

Việt Nam có đội ngũ doanh nhân hùng hậu, đủ năng lực hội nhập quốc tế



www.vccinews.com  9



doanh nhân hiến kế

Cần tạo ra thể chế tốt để “cỗ xe” doanh nghiệp nhà
nước có thể chạy tốc độ cao 

rất sinh động và cụ
thể, Bí thư Đảng ủy, chủ
tịch hĐQT Tập đoàn
Dệt may việt Nam
vinatex – ông Lê Tiến
Trường ví von, trong nền
kinh tế thị trường, doanh
nghiệp như những chiếc
xe, thể chế vận hành là
con đường, quản lý nhà
nước là những người
điều hành trên con
đường đó, doanh nghiệp
và doanh nhân chỉ có
khả năng tập trung lo
thật tốt cỗ xe của mình,
chạy an toàn, tốc độ cao,
tiết kiệm nếu có điều
kiện để chạy tốc độ cao. còn lại thể chế cần hoàn thiện để thực sự
là một đại lộ cao tốc, chất lượng cao, an toàn, phân làn rõ ràng.
Đồng thời quản lý con đường phải theo hướng tinh gọn, hiện đại,
minh bạch. con đường tốt, xe tốt nhưng nhiều trạm phải dừng
kiểm tra, thời gian kiểm tra lâu, thậm chí gây ách tắc thì tốc độ
trung bình của cỗ xe cũng không thể cao.

Ông Trường cho rằng, việt Nam có các đặc điểm địa kinh tế,
địa chính trị thực sự tốt cho sự phát triển kinh tế mạnh mẽ. vấn
đề là cần tạo ra thể chế thật tốt, an toàn để doanh nhân dám dấn
thân kinh doanh. Doanh nghiệp yên tâm với hành lang pháp lý
đầy đủ, rõ ràng, công bằng với các loại hình doanh nghiệp, đồng
thời có một cơ chế vận hành tinh gọn, hiệu lực. Tạo dựng năng
lực cạnh tranh quốc gia ngày càng cao là giải pháp căn cơ để phát
triển bền vững, nhờ đó đội ngũ doanh nhân sẽ có động lực để
tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng.  

Đồng thời, theo ông Trường, nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa, xác định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà
nước và doanh nghiệp nhà nước là loại hình doanh nghiệp và
doanh nhân đặc biệt. chính vì vậy, cần hoàn thiện cơ chế quản lý,
cơ chế tuyển dụng và sử dụng nhân tài trong khu vực này. Để khu
vực kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước thực sự là hạt nhân

lan toả trong nền kinh tế thì phải đủ lực hấp dẫn và cơ chế sử dụng
những nhân tài về quản trị, những doanh nhân tầm cỡ. 

Chủ động đón đầu cách mạng 4.0, áp dụng phương
thức quản trị mới

Nghị quyết 09-NQ/TW
ra đời đã có ảnh hưởng lớn
đến vai trò của giới doanh
nhân cũng như hoạt động
của doanh nghiệp việt
Nam. Thừa nhận điều đó,
Bí thư Đảng ủy, chủ tịch
hĐQT Petrolimex - ông
Phạm văn Thanh cho biết,
10 năm qua, Tập đoàn đã
ghi nhận những thành tựu
rõ rệt. “Báo cáo phát triển
bền vững” của Petrolimex
lần đầu tiên được Sở giao
dịch chứng khoán TP.hồ
chí minh vinh danh là một
trong 10 báo cáo tốt nhất
trên toàn thị trường như
một sự khẳng định, ghi
nhận từ phía cơ quan quản
lý, từ thị trường đối với mô hình kinh doanh, tính hiệu quả và
cách thức quản trị doanh nghiệp của Petrolimex khi hoạt động
theo kim chỉ nam của Nghị quyết 09-NQ/TW tiệm cận theo các
chuẩn mực quốc tế theo hướng minh bạch hơn, hiện đại hơn,
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa lợi ích kinh
tế với các mục tiêu xã hội, môi trường.

Để phát huy những thành tựu của Nghị quyết 09-NQ/TW, giai
đoạn tới, theo ông Thanh, cần phải  định hướng, chú trọng vào
công tác nghiên cứu, đổi mới hoạt động; chủ động đón đầu cách
mạng công nghệ  4.0 và nâng cao năng lực quản trị, phát triển
nguồn vốn. cụ thể, Petrolimex sẽ tập trung nghiên cứu, phát triển
và đầu tư các dự án năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng
tái tạo gắn với Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc
gia của việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên
cạnh đó, Petrolimex cũng củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác
chặt chẽ hơn nữa với đối tác chiến lược ENEoS nhằm học hỏi kinh
nghiệm, công nghệ từ đối tác. Đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số
toàn diện để hướng đến xây dựng Tập đoàn trở thành doanh
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Nghị quyết 09-NQ/TW đã thực sự đi vào cuộc sống sau 10 năm triển khai, cộng đồng
doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân việt Nam ngày càng lớn mạnh, từng bước nâng
cao uy tín, thương hiệu; khẳng định vị trí, vai trò to lớn của mình trong sự nghiệp phát
triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới,
vẫn còn nhiều tồn tại cần tháo gỡ giúp doanh nghiệp, doanh nhân có thể dốc tâm cống
hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới. 



nghiệp số hàng đầu. Đồng thời, chú trọng đổi mới các phương
thức quản trị, tiếp cận và áp dụng các mô hình quản trị tiên tiến,
hiện đại trên thế giới để gia tăng hiệu quả hoạt động và phát huy
được tối đa các nguồn lực trong doanh nghiệp. 

Pháp luật cần phải là "bà đỡ" cho khối doanh
nghiệp tư nhân 

Khẳng định vai trò của
Nghị quyết 09/NQ-TW,
giám đốc công ty TNhh
Đỉnh vàng - bà Nguyễn
Kim Thúy cho biết, Nghị
quyết đi vào cuộc sống đã
trở thành kim chỉ nam dẫn
đường cho doanh nghiệp.
Qua 10 năm hoạt động theo
tinh thần của Nghị quyết,
công ty TNhh Đỉnh vàng
với hơn 30.000 lao động đã
có bước phát triển mạnh mẽ,
đạt nhiều thành tích trong
hoạt động sản xuất và xuất
khẩu, được Đảng và Nhà
nước ghi nhận. 

Tuy nhiên, theo bà
Thúy, trong giai đoạn mới,

đặc biệt trong bối cảnh khó khăn của đại dịch covid-19 đã đang
và sẽ tác động mạnh mẽ đến nhiều ngành kinh tế, trong đó đặc
biệt là những lĩnh vực liên quan đến xuất nhập khẩu chịu ảnh
hưởng lớn bởi nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng, đòi hỏi
cần phải có sự hỗ trợ lớn từ phía Nhà nước. cần phải có chủ
trương, chính sách hậu thuẫn làm sao để doanh nghiệp có thể
trụ vững, duy trì những thành quả đã đạt được trong suốt 10
năm qua cũng như phát huy tiềm lực và khả năng cạnh tranh
trong khu vực và quốc tế trong giai đoạn tới. 

Bên cạnh đó, về lâu dài, theo bà Thúy, chính sách, pháp luật
kinh doanh cần phải có chiến lược dài hơn, ổn định hơn và thực sự
là "bà đỡ" cho khối doanh nghiệp tư nhân, trở thành một động lực
quan trọng của nền kinh tế thị trường, trong đó có vai trò dẫn đầu
của các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu, có đủ khả năng tham
gia mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu…

Doanh nghiệp cần liên kết thành cộng đồng vững
mạnh, tương trợ lẫn nhau

Theo ông Trần Xuân Quảng, Phó chủ tịch hĐQT kiêm
Tổng giám đốc công ty cổ phần Đầu tư TNg holdings việt
Nam, sự ra đời của Nghị quyết 09-NQ/TW rất kịp thời và
đúng lúc. việc mở cửa nền kinh tế, kêu gọi đầu tư, hoàn thiện
hành lang pháp lý… đã tạo điều kiện cho sự ra đời của nhiều
doanh nghiệp tư nhân, tham gia trong nhiều lĩnh vực, từ sản
xuất, dịch vụ, đến hàng không, y tế,… Bên cạnh đó, vai trò của
doanh nghiệp tư nhân ngày càng được coi trọng, từ đó thúc
đẩy, tạo động lực mạnh mẽ cho những doanh nghiệp tư nhân
bứt phá, tích cực hoạt động, đóng góp nhiều hơn cho ngân
sách nhà nước cũng như vào gDP của quốc gia. TNg
holdings việt Nam cũng vô cùng tự hào khi đã đóng góp vào
ngân sách nhà nước hơn 10.500 tỷ đồng, thu hút hơn 500 nhà
đầu tư nước ngoài từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ đến việt
Nam hoạt động, tạo công ăn việc làm cho khoảng 14.000 lao
động. Thành quả này có được chính nhờ Nghị quyết 09 đã tạo

điều kiện để các doanh
nghiệp nâng cao hiệu quả
hoạt động, tích cực hội
nhập quốc tế.

“Trên tinh thần của
Nghị quyết 09-NQ/TW,
TNg holdings vietnam
không ngần ngại khi quyết
định đầu tư vào những lĩnh
vực của tương lai như năng
lượng tái tạo, nông nghiệp
sạch… Đồng thời, đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ
4.0 trong mọi hoạt động
như quản trị, chăm sóc
khách hàng, phát triển sản
phẩm/dịch vụ mới…” –
ông Quảng chia sẻ.

Đại diện TNg holdings
việt Nam đặc biệt khẳng định tầm quan trọng của sự liên kết giữa
các doanh nghiệp. Trong bối cảnh việt Nam ngày càng hội nhập
sâu rộng với quốc tế, rất nhiều các hiệp định kinh tế song phương,
đa phương đã được ký kết, song để khai thác, tận dụng tối đa
những thời cơ này, doanh nghiệp việt Nam cần có sự liên kết
thành một cộng đồng vững mạnh, tương trợ lẫn nhau, có như vậy
mới gia tăng năng lực cạnh tranh khi tham gia vào các thị trường
quốc tế. 

Nền hành chính phục
vụ cần văn minh hơn,
các văn bản pháp luật
cần chất lượng hơn 

Tổng giám đốc công ty
cP Tập đoàn hồ gươm -
ông Nguyễn Duy Ninh
nhìn nhận, 10 năm thực
hiện Nghị quyết 09-
NQ/TW, được sự quan
tâm của Đảng và Nhà
nước, cộng đồng doanh
nhân và doanh nghiệp việt
Nam đã có sự chuyển
mình mạnh mẽ với những
bước phát triển đột phá
đầy ấn tượng. các tập đoàn
kinh tế lớn tầm cỡ khu vực
được hình thành, một số

doanh nhân đã trở thành tỷ phú được thế giới xếp hạng. Trong
đó, Tập đoàn hồ gươm đã có những bước chuyển mình bứt
phá, từ một công ty chuyên sản xuất quần áo xuất khẩu nay đã
trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành bao gồm sản xuất may
mặc, giáo dục đại học, bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao
và công nghệ thông tin. 

Để phát huy hơn nữa vai trò của doanh nhân trong tiến trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, theo
ông Ninh, bộ máy quản lý nhà nước cần tinh gọn hơn nữa, đội
ngũ cán bộ công chức cần được quan tâm và đãi ngộ xứng đáng
hơn nữa để họ yên tâm và cống hiến vì sự nghiệp chung. Đó sẽ là
tiền đề cho một nền hành chính phục vụ văn minh hiện đại. Bên
cạnh đó, cần phải nâng cao chất lượng của các văn bản quy
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phạm pháp luật cụ thể hơn, rõ ràng hơn, thực tế hơn, loại bỏ sự
chồng chéo, đón đầu đòi hỏi của thực tế và theo chuẩn quốc tế.
Nếu hiện thực hóa được mục tiêu này, đội ngũ doanh nhân việt
Nam sẽ xuất hiện nhiều Thánh gióng vươn ra biển lớn với lòng
yêu nước và tinh thần dân tộc để sánh bước năm châu.

Cần tạo ra môi
trường kinh doanh
thuận lợi hơn cho
doanh nghiệp cống
hiến 

chuyên gia tư vấn
nguồn nhân lực, giám
đốc điều hành công ty
cP Tư vấn PocD - ông
Ngô Đình Đức cho rằng,
để tạo ra một đội ngũ
doanh nhân việt Nam
hùng cường, có sức
mạnh cạnh tranh, hội
nhập kinh tế quốc tế và
đóng góp mạnh mẽ vào
quá trình công nghiệp
hóa đất nước, cần phải
có sự quan tâm, hỗ trợ
đặc biệt của Nhà nước nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp. 

về vai trò của Nhà nước, ông Đức khuyến nghị, Nhà
nước cần tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng
và thuận lợi hơn, trong đó bao gồm việc tạo hành lang
pháp luật minh bạch và đồng bộ; cải cách thủ tục hành
chính, giấy tờ, số hoá nhằm giảm bớt lãng phí và nhũng
nhiễu. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần có định hướng
phát triển vùng, phát triển ngành mang tính cạnh tranh
quốc gia có tính thực tiễn, cụ thể, phối hợp với doanh
nghiệp trong việc triển khai cụ thể để có thể tận dụng các
thế mạnh phát triển vùng, miền, ngành và quốc gia trong
tương lai hơn là để doanh nghiệp tự mò mẫm, đơn lẻ,
không thu được hiệu quả cao. Đặc biệt, để có thể hỗ trợ
kinh doanh tốt nhất cho đội ngũ doanh nhân, Nhà nước
cũng cần chú trọng nâng cao năng lực quản lý, điều hành
của đội ngũ thực thi có góc nhìn hỗ trợ kinh doanh để
việc quản lý, tham mưu, giám sát và tạo điều kiện tốt nhất
cho doanh nghiệp, doanh nhân có thể toàn tâm, toàn ý
cống hiến, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Đức cũng nhấn mạnh vai trò của doanh nhân:
“chính khát vọng, tầm nhìn, giá trị và nội lực doanh
nhân mới là điều tiên quyết giúp cho chính doanh nghiệp
mình cũng như cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn
định và bền vững. Doanh nhân cũng cần nhiều hơn nữa
trọng trách chia sẻ cộng đồng, đào tạo đội ngũ nhân sự và
phát triển lực lượng kế thừa có khả năng đổi mới, cải tiến
liên tục thông qua sự học hỏi, đầu tư, áp dụng các công
nghệ mới vào doanh nghiệp để tạo thêm nhiều giá trị giá
tăng cho khách hàng và cộng đồng”.

việt Nam tự hào với nhiều doanh nhân tên tuổi như
Trương gia Bình, Nguyễn Thành mỹ, Trần Bá Dương…
đã mang sản phẩm và thương hiệu việt ngang tầm thế

giới trong quá trình 10 – 20 năm qua. “Tôi tin rằng với sự
chỉ đạo, lắng nghe và cải tiến, đổi mới quản lý liên tục của
chính phủ trong suốt nhiều năm qua, doanh nhân việt
Nam sẽ có cơ hội phát triển cường thịnh hơn nữa trong
tương lai” - ông Đức tin tưởng.

Những nút thắt cần tháo gỡ 
Nghị quyết 09-NQ/TW đã thực sự đi vào cuộc sống,

phát huy vai trò doanh nhân trong hội nhập và công
nghiệp hóa đất nước, tuy nhiên trong quá trình hoạt động
vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, rào cản cả về khách quan
và chủ quan vẫn còn tồn tại, đã và đang tác động đến quá
trình xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp.

Thời gian qua, nền kinh tế thế giới vẫn tiếp tục có
những diễn biến khó lường, dịch bệnh covid-19 hoành
hành gây thiệt hại nghiệm trọng cho nền kinh tế toàn cầu.
Đối với môi trường kinh doanh trong nước, những hạn
chế, yếu kém về thể chế, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng
vẫn chưa thể được khắc phục trong thời gian trước mắt.

Thực tế, công tác tuyên truyền Nghị quyết 09-NQ/TW
chưa được quan tâm đúng mức. một số chủ trương, chính
sách về hỗ trợ cho doanh nghiệp gặp không ít khó khăn,
vướng mắc khi tổ chức thực hiện. Thậm chí, một số nơi
chưa đưa ra được chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm hỗ
trợ phát triển doanh nghiệp, các giải pháp còn chung chung,
chưa đôn đốc, kiểm tra sâu sát việc thực hiện Nghị quyết.

một số rào cản bắt nguồn từ kiến thức và nhận thức
của doanh nhân, theo báo cáo của vcci, đánh giá kết quả
10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, nhiều mặt kiến
thức và năng lực hội nhập của doanh nhân vẫn còn hạn
chế như ngoại ngữ, kiến thức về chuyển đổi số, chuỗi giá
trị, chuỗi cung ứng, pháp luật quốc tế,…

Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân chưa thực hiện đúng
các quy định pháp luật, thiếu liêm chính trong kinh
doanh, thiếu trách nhiệm xã hội, thậm chí còn nợ lương,
nợ bảo hiểm của người lao động, trốn thuế, làm ăn chụp
giật… Nhiều doanh nghiệp chưa chủ động phát huy vai
trò, trách nhiệm trong việc sản xuất hàng hóa, dịch vụ
đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, thậm chí còn thiếu tính
chuyên nghiệp, thiếu sự liên kết, thiếu kinh nghiệm kinh
doanh,…

Tiếp tục nâng cao vai trò của đội ngũ doanh nhân, giai
đoạn tới cần phải tháo bỏ những nút thắt, đồng hành
cùng doanh nghiệp phát triển. hiện nay, Bộ chính trị
cũng đã yêu cầu tổng kết nghị quyết quan trọng này.

“Những vấn đề quan trọng rất cần sự góp ý của cộng
đồng doanh nghiệp việt Nam. Trong thực tế, ở lần sửa các
đạo luật quan trọng này, chúng ta đã lắng nghe rất nhiều ý
kiến doanh nghiệp và trong mọi quyết sách của Quốc hội
đều luôn đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung
tâm”, chủ tịch Quốc hội vương Đình huệ nhấn mạnh.

Trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được, với
vai trò tham mưu, vcci sẽ cùng với chính phủ, các ban
ngành Trung ương và doanh nghiệp, rà soát, đánh giá
toàn diện để xây dựng một phương hướng mới cho giai
đoạn kế tiếp nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển mới
của đất nước, phấn đấu cho mục tiêu “vì một việt Nam
hùng cường”.n
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foundation because it will help them improve self-reliance
and resilience, attract and retain customers, true investors
and recruit talents to work for them.

Patrick haverman, uNDP Deputy resident
representative in vietnam, said that although significant
improvements have been recorded, nearly half of
enterprises surveyed in the vietnam Provincial
competitiveness index 2020 still paid informal charges.
Therefore, further enhancing transparency, integrity,
accountability and anti corruption in business activity by
vietnamese companies will play an important role in
post-coviD-19 socioeconomic recovery.

Effective action program for businesses
vcci general Secretary vinh said, “one thing that

companies can do to protect themselves is placing integrity
agenda at the heart when facing challenges. They are also
encouraged to actively participate in business-owned initiatives,
such as the vietnam Business integrity Network, enabling them
to help each other and work together to strengthen good
corporate governance towards long-term sustainability”.

recently, the professional advisory group of the
vietnam integrity Business Network (vBiN) was

launched for the first time. vBiN is the first private
sector-led collective action initiative to foster a business
culture of integrity and compliance to fight against
corruption.

vBiN's mission is to mobilize collective efforts of the
business community to comply with business integrity
rules and build good business integrity practices, thereby
enhancing corporate governance capacity, and ensuring
the competitiveness and sustainability of vietnamese
enterprises. 15 units, including governmental agencies
and businesses, and five experts, registered to join the
vBiN's advisory group.n

UNDP and VCCI have implemented the Project
“Promoting a Fair Business Environment in ASEAN” (Fair
Biz), funded by the Government of the United Kingdom
under the ASEAN Economic Reform Program. After three
years, more than 800 businesses and trade associations
have improved their knowledge and skills to apply internal
control and codes of conduct and four companies have
received technical assistance for developing and completing
codes of conduct or internal control.

(from P.3)

HDBank lần thứ tư liên tiếp được vinh
danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Giải thưởng được Tạp chí HR Asia công bố hôm 10/10,
HDBank là ngân hàng Việt Nam duy nhất được vinh danh giải
thưởng này trong 4 năm liên tiếp.

Theo đánh giá của HR Asia, HDBank đã gắn kết hơn 7.000
con người là nhân viên, đội ngũ, ban lãnh đạo tại nơi làm việc
một cách xuất sắc, có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi
ngộ hấp dẫn và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi
nổi nhằm gia tăng sự gắn kết của nhân viên. 

Theo đó, HR Asia đánh giá rất cao sự linh hoạt của
doanh nghiệp khi phải đối mặt với những trở ngại và bất ổn
trong bối cảnh đại dịch, đặc biệt khi tình trạng giãn cách xã
hội tiếp tục làm gián đoạn hoạt động kinh doanh trên toàn
cầu và tại Việt Nam. 

Theo khảo sát, nhân sự tại HDBank đáp ứng đầy đủ các
yêu cầu về: Động lực hướng tới sự cải thiện bản thân; sẵn sàng
làm nhiều hơn ngoài trách nhiệm để hỗ trợ các phòng ban
khác; đồng thời luôn hỗ trợ đồng nghiệp khi cần thiết. Điều này
cho thấy sự liên kết, tin tưởng chặt chẽ giữa nhân viên với ban
lãnh đạo và giá trị phát triển, tăng trưởng của tổ chức; khẳng
định văn hóa làm việc dựa trên tinh thần đồng đội tốt. 

Ngoài ra, để thích ứng với làn sóng dịch Covid-19 diễn biến
phức tạp, HDBank đã nhanh chóng thành lập Ban BCP
(Business Continuity Plan - Ban Kế hoạch Duy trì hoạt động
kinh doanh) với thành phần là các lãnh đạo chủ chốt, ứng
dụng công nghệ chuyển đổi số, đảm bảo xuyên suốt các hoạt
động vận hành, kinh doanh và kết nối với cán bộ nhân viên. 

HdBank Named Best Company to Work
for in asia for Fourth straight time

hDBank was presented the Best companies to Work
for in asia award on october 10, becoming the only
vietnamese bank to garner this trophy for the fourth time
in a row.

according to hr asia, hDBank has excellently
engaged more than 7,000 employees in the workplace,
applied outstanding personnel and remuneration policies,
regularly organized interesting internal activities to
increase employee engagement.

hr asia highly appreciated business flexibility amid
obstacles and uncertainties caused by the pandemic,
especially when social distancing continued to disrupt
business operations in the world and in vietnam.

according to the survey, hDBank employees fully met
such requirements as motivation towards self-
improvement, willingness to do more than responsibility
in support of other departments, and co-work support
when needed. This showed close linkage and trust between
employees and the leadership, its development and growth
value, and a work culture based on good teamwork.

in addition, in order to adapt to the complicated
development of the covid-19 epidemic, hDBank quickly
established the Business continuity Plan (BcP) committee
joined by key leaders, applied digital transformation
technology, ensured ongoing operations, business and
employee connectivity.

L.P



Chung sức, đồng lòng đẩy lui dịch bệnh
Đại dịch covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên

quy mô lớn; có thời điểm Bắc giang trở thành tâm dịch của
cả nước. các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế đều bị ảnh hưởng
nặng nề; các DN đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn;
hoạt động đầu tư, xây dựng, SXKD bị đình trệ. Dịch bệnh
làm ảnh hưởng sâu sắc đến thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội (KT-Xh) của tỉnh và đời sống của
đông đảo nhân dân trong tỉnh.

với sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương,
các địa phương và nhân dân cả nước; cả hệ thống chính trị,
cộng đồng DN và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng
vượt qua khó khăn. Sau gần 2 tháng tập trung toàn lực, căng sức
chống dịch, tỉnh đã khống chế thành công và đẩy lùi dịch bệnh.

Ngay khi dịch bệnh được kiểm soát và thiết lập trạng thái
bình thường mới, từ đầu tháng 7/2021, các hoạt động KT-Xh
trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng phục hồi. Tốc độ tăng trưởng
kinh tế (grDP) 9 tháng đầu năm 2021 của Bắc giang đạt 5,5%
(quý iii đạt 6,7%); trong khi tăng trưởng gDP của cả nước 9
tháng chỉ đạt 1,42%, quý iii tăng trưởng âm 6,17%.

giá trị sản xuất công nghiệp tháng 9 đạt gần 32.000 tỷ đồng,
tăng gần 20% so với thời điểm trước khi dịch bùng phát và đạt
mức cao nhất từ trước đến nay; thu hút đầu tư fDi tăng gấp
hơn 2 lần cùng kỳ, đứng thứ 7 cả nước; thu ngân sách nhà nước
vượt dự toán cả năm; kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt trên 21 tỷ

uSD, tăng gần 40% so với cùng kỳ và bằng cả năm 2020. hầu
hết các hoạt động thương mại, dịch vụ đã trở lại bình thường;
nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế
trong những thời điểm khó khăn…

môi trường kinh doanh thông thoáng, năng lực
cạnh tranh được nâng lên

Những năm qua, tỉnh luôn xác định DN là trụ cột của nền
kinh tế, “sức khỏe” của DN là yếu tố hàng đầu quyết định đến
phục hồi kinh tế. vì vậy, Tỉnh ủy, hĐND, uBND tỉnh luôn
quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển cộng đồng DN và đội
ngũ doanh nhân. Nhiều chủ trương, cơ chế chính sách hỗ trợ
phát triển DN đã được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi giúp
các DN triển khai các hoạt động đầu tư, SXKD trên địa bàn.

các cấp, ngành, các địa phương đều nhận thức rõ về vai
trò, vị trí và tầm quan trọng của DN đối với sự phát triển của
địa phương; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính
(cchc), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nhiều thủ
tục hành chính đã được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải
quyết; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ
công chức đối với DN chuyển biến rõ nét; những khó khăn,
hạn chế về thể chế, điều kiện cơ sở hạ tầng, vấn đề tiếp cận
đất đai, mặt bằng,… được tập trung tháo gỡ, ngày càng đáp
ứng và phục vụ tốt hơn cho hoạt động của các DN.

Những nỗ lực đó đã được cộng đồng DN ghi nhận, thể
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Đổi mới tư duy từ “cho phép, cấp phép”
sang “phục vụ” doanh nghiệp

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân 
việt Nam (13/10), tỉnh Bắc giang đã
tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại
với cộng đồng doanh nghiệp (DN),
doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Tại
đây, Bí thư Tỉnh ủy Bắc giang – ông
Dương văn Thái đã có những chỉ
đạo cụ thể, trọng tâm nhằm tiếp tục
đồng hành với DN trong phát triển
sản xuất, kinh doanh (SXKD).
vietnam Business forum trân trọng
trích đăng bài phát biểu này.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái phát biểu 
tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với cộng đồng DN, doanh nhân trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngày 12/10/2021



hiện rất rõ ở việc các chỉ số đánh giá cấp tỉnh năm 2020 đều
có sự cải thiện mạnh mẽ: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(Pci) tăng 13 bậc, đứng thứ 27/63; chỉ số cchc (Par index)
tăng 12 bậc, đứng thứ 13/63; chỉ số hài lòng của người dân,
tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
(SiPaS) tăng 6 bậc, đứng thứ 3/63.

cùng với đó, cộng đồng DN trong tỉnh có điều kiện phát
triển, số lượng DN liên tục tăng nhanh (bình quân mỗi năm có
trên 1.200 DN thành lập mới). Đến nay, toàn tỉnh có trên
11.600 DN đăng ký hoạt động, tổng vốn đăng ký trên 100.000 tỷ
đồng. Ngày càng có nhiều DN hoạt động hiệu quả, tạo nhiều
việc làm, thu nhập cao cho người lao động và đóng góp tích cực
vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu ngân
sách… cũng như sự phát triển chung của tỉnh.

Bắc giang đang trên đà phát triển; tiềm năng, lợi thế của
tỉnh hiện nay là rất lớn và đa dạng ở các lĩnh vực: Sản xuất
công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. Đây là cơ hội cho các
DN trong tỉnh, nếu tận dụng tốt thời cơ, chúng ta hoàn toàn
có cơ hội tạo bước đột phá phát triển, thay đổi cả về lượng
và chất để DN địa phương bắt kịp xu thế phát triển, tham
gia sâu vào chuỗi liên kết sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu,
mở rộng thị trường, hướng đến mục tiêu phát triển dài hạn,
bền vững. 

Tỉnh sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, bất cập liên
quan đến quy định pháp luật, cơ chế chính sách; đẩy mạnh
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực; tăng cường cchc, xây dựng môi trường đầu tư,
kinh doanh thực sự thông thoáng, bình đẳng, công khai,
minh bạch; thúc đẩy chuyển đổi số, từng bước xây dựng
chính quyền số, kinh tế số, xã hội số để mang đến cho DN,
nhà đầu tư những dịch vụ, tiện ích tốt nhất…

Đặc biệt, tiếp tục tập trung xây dựng nâng cao chất lượng, ý
thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ
cương hành chính, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi
tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho DN; đổi mới
mạnh mẽ về tư duy, nhận thức, chuyển từ “cho phép”, “cấp
phép” sang tư duy “phục vụ” DN, nhân dân. 

Tới đây, Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo đổi mới công tác đánh giá cán
bộ, quy trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ các sở, ngành, địa
phương, mỗi cán bộ, công chức phải từ bỏ suy nghĩ “việc
anh, việc tôi”, tất cả phải cùng vào cuộc, đồng hành, hỗ trợ
DN tháo gỡ khó khăn, cùng hướng về mục tiêu chung, vì sự

phát triển của tỉnh Bắc giang,
của cộng đồng DN và nhân
dân trong tỉnh... 

dN cần có chiến lược,
định hướng phát triển
cụ thể

Trong bối cảnh hiện nay
đặt ra yêu cầu quan trọng là
mỗi DN, doanh nhân phải nỗ
lực vươn lên, thôi thúc khát
vọng hội nhập, phát triển, làm
giàu cho mình, cho địa
phương, đất nước. các DN,
doanh nhân cần có chiến lược
phát triển cụ thể cả ngắn hạn
và dài hạn. về kế hoạch dài
hạn, DN phải trả lời được các
câu hỏi: 5 năm, 10 năm, 20
năm nữa sẽ phát triển đến tầm

mức nào; có mở rộng sang các lĩnh vực nào khác; chỉ sản xuất
trong tỉnh, trong nước hay vươn ra khu vực và thế giới?

với ngắn hạn, DN cần tập trung giải quyết các vấn đề: Khắc
phục khó khăn do đại dịch covid-19 gây ra; tìm giải pháp biến
nguy thành cơ, thích ứng tốt để nhanh chóng phục hồi, phát
triển SXKD hiệu quả gắn với đảm bảo an toàn phòng, chống
dịch bệnh. Đề nghị các DN không chủ quan, thỏa mãn với kết
quả đã đạt được; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp
phòng, chống dịch covid-19... 

Tăng cường liên kết, hợp tác giữa doanh nhân với doanh
nhân, DN với DN; lấy lợi thế của DN này bù đắp cho hạn chế
của DN khác; giúp các DN gắn bó, hình thành chuỗi sản xuất,
chuỗi cung ứng, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh
và đem lại lợi ích cho các bên tham gia…

Tích cực đổi mới, nâng cao năng lực quản trị DN; đẩy mạnh
ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị, tận
dụng tối đa thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,
chuyển đổi số vào hoạt động SXKD. Từ đó, nâng cao năng suất,
chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh
tranh. cùng với đó, chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm,
thương hiệu DN; chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy
định của pháp luật, trách nhiệm với người lao động và nghĩa vụ
đối với Nhà nước… nhằm phát triển bền vững. 

Tiếp tục tạo dựng, bồi đắp, nâng tầm các giá trị cốt lõi của
DN: Đề cao đạo đức kinh doanh, xây dựng văn hóa DN; tích
cực cùng Nhà nước tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, trách
nhiệm về môi trường, thực hiện chính sách an sinh xã hội,
hướng đến sự phát triển bền vững…

Sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức phía trước mà Đảng
bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc giang và cộng đồng DN,
doanh nhân cần phải vượt qua. Tuy nhiên, với những kết quả
tích cực trong thời gian qua, chúng ta có quyền tin tưởng vào
một tương lai tươi sáng, tốt đẹp đang đón chờ phía trước. Tôi
mong muốn cộng đồng DN và đội ngũ doanh nhân tỉnh nhà sẽ
luôn “kề vai, sát cánh”, đồng thuận cùng cấp ủy, chính quyền
địa phương trong thời gian tới vì sự phát triển chung của tỉnh.

Tỉnh ủy, hĐND, uBND tỉnh cam kết sẽ luôn lắng nghe,
đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các
DN triển khai các hoạt động đầu tư, phát triển SXKD trên
địa bàn; trong đó sẽ dành sự quan tâm, ưu tiên đối với DN
đã và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, nhất là DN trong
nước, trong tỉnh.n
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Ngày 18/8/2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang được 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba 

về những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19



United to contain
epidemic

The coviD-19 pandemic
broke out and complicatedly
evolved on a large scale. Bac
giang once was the coviD-19
epicenter in the country. all
industries were severely hurt
and enterprises faced numerous
difficulties. investment,
construction, production and
business activities stalled. The
epidemic profoundly affected
the implementation of
socioeconomic development
goals and tasks and people's
livelihoods in the province. 

With the attention,
direction, support and
assistance of the central
government, localities and
people across the country, the
entire political system, business
community and people of Bac
giang province united to
overcome all hardships. after
nearly two months of exerting
every effort to fight against the
plague, the province successfully
controlled and repelled it. 

as soon as the epidemic was
controlled and a new normal

was established, from the beginning of july 2021, social and
economic activities in the province quickly recovered. The
province's gross regional domestic product (grDP) growth in
the first nine months of 2021 reached 5.5% (with the third
quarter rising by 6.7%) while the country's gDP grew by
1.42%, with the third quarter's gDP sliding 6.17%.

industrial production made a record value of nearly
vND32,000 billion in September, up nearly 20% from the pre-
pandemic time. fDi funds more than doubled from the same
period of 2020, ranking 7th in the country. State budget
revenue exceeded the full-year estimate. Export and import
value surpassed uS$21 billion in the first nine months, up
nearly 40% year on year and equal the value made in 2020.
most trade and service activities came back to normalcy.
agriculture reaffirmed its supporting role in the economy
during difficult times.
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BAC GIANG

Mindset Changed from Licensing 
to Serving Businesses

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

on the occasion of the vietnam
Entrepreneurs’ Day (october 13), Bac
giang province held a meeting with local
enterprises and entrepreneurs. at this
meeting, Secretary of Bac giang
Provincial Party committee Duong van
Thai gave specific and focused
instructions for continued support for
local companies to boost business
development. vietnam Business forum
would like to excerpt this speech. 

Many local enterprises quickly resume production and business 
and always watch out for disease prevention



open business climate, enhanced
competitiveness

over the years, the province has always defined enterprises
as an economic driver and business "health" as a leading factor
for economic recovery. Therefore, the Provincial Party
committee, the Provincial People's council and the Provincial
People's committee are always willing to support and facilitate
business and entrepreneur development. many guidelines,
mechanisms and policies on business development support
have been issued to facilitate enterprises to carry out
investment, production and business activities in the province.

all-tier authorities and localities are well aware of the role,
position and importance of business to local development; and
focused on accelerating administrative reform and improving
the business investment environment. many administrative
procedures have been simplified to reduce the settlement time.
The sense of responsibility and service attitude among
employees and enterprises have been raised markedly.
institutional limitations, infrastructure, access to land and
premises have been addressed to better serve enterprises.

Those efforts have been appreciated by the business
community, clearly expressed in strong improvements of
competitiveness indicators. The Provincial competitiveness
index (Pci) 2020 climbed 13 places to rank No. 27 out of 63
provinces and cities. The Public administration reform index
(Par index) went up 12 places to rank No. 13. The
Satisfaction index of Public administrative Services (SiPaS)
increased 6 places to rank No. 3.

Besides, the local business community has been helped for
development. The number of enterprises increased
continuously and rapidly (on average, over 1,200 new
enterprises established a year). up to now, the province is
home to more than 11,600 operational enterprises with a
combined registered capital of over vND100 trillion. more
and more enterprises are operating effectively, creating many
well-paid jobs for workers and actively contributing to
economic restructuring, labor structure, budget revenue and
overall provincial development.

Bac giang is developing. The province's potential and
advantages are now very abundant in industrial production,
services and agriculture. This is an opportunity for local
businesses to make breakthroughs in development, if well
utilized, to catch up with development trends, enter deeply
into production cooperation and global supply chains, expand
markets, and pursue long-term and sustainable development.

The province will continue to focus on addressing
regulatory obstacles and inadequacies; step up investment in
infrastructure development; improve the quality of human
resources; strengthen public administration reform, build a
truly open, equal and transparent investment and business
environment; accelerate digital transformation to gradually
build digital government, digital economy and digital
society to bring best services and utilities to businesses and
investors.

in particular, Bac giang will further build and improve the
quality and sense of responsibility of civil servants; tighten
administrative discipline, strictly handle bureaucratic civil

servants who harass enterprises; strongly change thinking and
awareness, moving from "allowing" and "licensing", to
"serving" businesses and people.

at this time, the Provincial Party committee directs the
work of assessing public employees, appointing and
promoting them for better service for enterprises to handle
emerging hardships to work for the common development
goal of Bac giang province, business community and people.

Businesses need to have specific development
strategies

in the current context, each and every business and
entrepreneur must strive for integration and development and
enrich themselves, the locality and the country. They need to
have specific development strategies for both short term and
long term. on the long-term strategy, they must work out
plans for 5 years, 10 years, 20 years from now, expand
operations to other areas; and establish output markets, either
domestically or internationally or both.

in the short term, they need to focus on solving the
following matters: overcoming difficulties caused by the
coviD-19 pandemic; seeking solutions to turn risks into
opportunities, adapt well to quick recovery, effective business
development, and ensure safety for disease prevention and
control. They are advised not to be self-satisfied with what
they have achieved and continue to strictly apply measures to
prevent and control the coviD-19 epidemic.

The province needs to facilitate connectivity and
cooperation among entrepreneurs and enterprises to establish
production chains and supply chains, improve product value,
increase competitiveness and bring benefits to all stakeholders.

Enterprises need to actively reform and improve corporate
governance capacity; accelerate scientific and technologic
application, invest in machinery and equipment to catch up
with the fourth industrial revolution and apply digital
transformation to business activities to raise productivity and
product quality, reduce production costs, and enhance
competitiveness. 

They continue to build, foster and elevate core values:
upholding business ethics and building corporate culture;
actively participating with the government in solving social
problems, environmental responsibilities, and implementing
social security policies towards sustainable development.

a lot of difficulties and challenges linger. The Party,
government and people of Bac giang province and the
business community need to address them. however, given
positive results in the recent time, we are confident about a
bright and good future that awaits ahead. i hope that the
business community will always "stand shoulder to shoulder"
and agree with the Party and the government for the common
development in the coming time.

The Provincial Party committee, the Provincial People’s
council and the Provincial People’s committee always listen,
accompany, support and facilitate enterprises to deploy
investment and business development activities in the
province. Specifically, attention and priority will be given to
enterprises active in the province.n
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thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ
Phó chủ tịch uBND tỉnh Phan Thế Tuấn chia sẻ: Sự nỗ

lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và
doanh nghiệp suốt thời gian qua đã mang lại những thành
công bước đầu. Trong đó, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt,
thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quan trọng như:

một là, thay đổi tư duy, nhận thức của các cấp lãnh đạo,
cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các địa phương và
đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện
giải quyết thủ tục hành chính (TThc) về vai trò, tầm quan
trọng của cải thiện môi trường kinh doanh đối với việc phát
triển và thu hút đầu tư của tỉnh. 

Để làm tốt điều đó, ngoài việc quán triệt, tuyên truyền,
phổ biến, Bắc giang đã có những giải pháp, hành động
quyết liệt. Những cơ quan, đơn vị xem nhẹ việc này đều
được chấn chỉnh, xử lý kịp thời (chỉ cần có người dân hoặc
doanh nghiệp phản ánh đơn vị nào không cải thiện chất
lượng phục vụ, vẫn còn cung cách làm việc cũ thì đơn vị đó
đều bị phê bình, hạ điểm thi đua hàng tháng). 

hai là, Bắc giang rà soát toàn bộ TThc để rút ngắn thời
gian giải quyết, chú trọng loại bỏ ra khỏi bộ máy những cán
bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với doanh
nghiệp, do đó hạn chế đáng kể tình trạng “trên thông, dưới
không thoáng”. 

với sự quyết liệt cải cách hành chính, phần lớn TThc
chuyển sang mức độ 3, mức độ 4. Phấn đấu hết năm 2021, Bắc

giang sẽ chuyển toàn bộ sang mức độ 4, người dân có thể ở
nhà hay bất kỳ đâu cũng thực hiện được TThc, giảm đáng kể
thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Ba là, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh
nghiệp. Bắc giang đã công khai, minh bạch tất cả các thông
tin, nhất là về quy hoạch, đất đai, xây dựng, danh mục các dự
án đầu tư, đấu giá tài sản… đặc biệt áp dụng mạnh mẽ thực
hiện đấu thầu qua mạng, ngăn chặn việc “thông thầu”.

Bốn là, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tỉnh có cơ
chế đối với dự án lớn đều bố trí tổ công tác do chủ tịch
uBND tỉnh thành lập hoặc Ban Quản lý các Khu công
nghiệp tỉnh trực tiếp tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể. Thông
qua hướng dẫn, nhà đầu tư đã hiểu rõ pháp luật của việt
Nam và các TThc liên quan… để thuận lợi làm hồ sơ bảo
đảm đúng yêu cầu. 

Đồng thời, tỉnh nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc của
doanh nghiệp. Năm 2020, ngoài đường dây nóng, tỉnh thành
lập Tổ tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của doanh
nghiệp, nhà đầu tư về khó khăn, vướng mắc trong quá trình
đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Bắc giang. Định kỳ, lãnh đạo
tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư để lắng
nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất từ doanh nghiệp. hoạt
động này được duy trì đều đặn và ngày càng cải tiến thiết thực.
chủ tịch uBND tỉnh luôn cởi mở lắng nghe bất kỳ doanh
nghiệp nào cần trao đổi, phản ánh thông qua điện thoại hoặc
gặp trực tiếp. Sự gần gũi, thân thiện của lãnh đạo tỉnh càng
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Quyết liệt trong quản lý, điều hành, 
mạnh mẽ trong cải cách hành chính

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Bắc
giang đã có sự bứt phá ngoạn
mục trên nhiều lĩnh vực. Năm
2020, tốc độ tăng trưởng kinh
tế đứng đầu cả nước, thứ hạng
Pci tăng 13 bậc, thu hút đầu tư
trong tốp đầu… Đây là nền
tảng quan trọng để Bắc giang
thực hiện thành công mục tiêu
mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh
lần thứ XiX đề ra.

Hà THànH

Ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại
Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang năm 2021
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củng cố niềm tin của các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào môi
trường đầu tư kinh doanh ở Bắc giang. 

Theo ông Phan Thế Tuấn, với sự đồng bộ, quyết tâm,
quyết liệt trong tư duy quản lý, điều hành tổ chức thực hiện;
mạnh mẽ trong cải cách hành chính nhất là TThc, Bắc giang
đã gặt hái nhiều thành tựu ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. giai
đoạn 2016-2020, Bắc giang có mức tăng trưởng grDP bình
quân đạt 14%/năm, nằm trong nhóm các địa phương tăng
trưởng cao nhất của cả nước. Quy mô nền kinh tế được mở
rộng (tăng gấp 2 lần so với năm 2015, đứng thứ 16/63 tỉnh,
thành phố). grDP bình quân đầu người năm 2020 đạt gần
3.000 uSD, bằng bình quân chung cả nước, đạt mục tiêu Đại
hội, tăng 1.470 uSD so với năm 2015. cơ cấu kinh tế chuyển
dịch tích cực: công nghiệp - xây dựng chiếm 57,7% (tăng
15,1% so với năm 2015); dịch vụ chiếm 24,7%; nông - lâm
nghiệp và thủy sản chiếm 17,6%. các ngành, lĩnh vực kinh tế
từng bước được cơ cấu lại theo hướng nâng cao chất lượng,
hiệu quả, tăng sức cạnh tranh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
thiết yếu được tập trung đầu tư, nâng cấp, đáp ứng ngày càng
tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh. Năm 2020, về chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (Pci), tỉnh Bắc giang tăng bậc mạnh
nhất cả nước (13 bậc) và xếp loại khá (đứng thứ 27).

Phát triển toàn diện, vững chắc 
Nhiệm kỳ 2020-2025, Bắc giang đặt mục tiêu quy mô

grDP đến năm 2025 nằm trong nhóm 15 tỉnh/thành phố có
quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước. Phấn đấu tốc độ tăng
trưởng grDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 14 - 15%;
cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng hiện đại;
grDP bình quân đầu người đạt 5.500-6.000
uSD/người/năm; 6/9 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

Để thực hiện các mục tiêu trên, thời gian tới Bắc giang

tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt một số các giải
pháp cụ thể:

-Tiếp tục thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của chính phủ,
Thủ tướng chính phủ trong việc thực hiện mục tiêu kép, đó
là “vừa chủ động phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh
phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

- Xác định rõ mục tiêu phát triển toàn diện các ngành kinh
tế: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, trong đó công nghiệp là
động lực chủ yếu, nông nghiệp làm nền tảng bảo đảm, dịch vụ
làm điều kiện thúc đẩy; Phát triển vững chắc, hài hòa cả trên 3
yếu tố về kinh tế - môi trường - xã hội; không làm mất đi cơ
hội cho tương lai; không đánh đổi môi trường lấy kinh tế.
Quan tâm phát triển cả khu vực nông thôn và thành thị. 

- Bắc giang là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn
thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Sau
khi quy hoạch của tỉnh được Thủ tướng chính phủ phê duyệt,
tỉnh Bắc giang sẽ tiến hành tổ chức công bố công khai quy
hoạch; đồng thời tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện quy hoạch và là cơ sở thu hút đầu tư.

- Tiếp tục cải cách mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tạo
sự minh bạch trong giải quyết TThc, tiếp cận thông tin; xây
dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, không có sự phân
biệt, đối xử giữa các thành phần kinh tế, giữa các doanh
nghiệp lớn và nhỏ; tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp fDi với
doanh nghiệp trong nước.

Khẳng định quan điểm chung của tỉnh, Phó chủ tịch
uBND tỉnh Phan Thế Tuấn nhấn mạnh: “chúng tôi đặt Bắc
giang trong bối cảnh vận động chung của khu vực, của đất
nước để nỗ lực hơn và khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế
mạnh. Tỉnh xác định “phát triển toàn diện, vững chắc” trên tất
cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng
và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.”n

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trao giấy phép cho các nhà đầu tư
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adopting many synchronous solutions
vice chairman of the Provincial People's committee

Phan The Tuan said that the effort of the Party,
authorities, people and businesses have brought initial
successes over the past time. Provincial leaders have
strongly directed and adopted many consistent and
important solutions such as:

first, change the thinking and perception of authorities
of all levels and public employees responsible for settling
administrative procedures on the role and importance of
improving the business environment to local development
and investment attraction.

To do that well, in addition to effective information
and complete understanding, Bac giang has taken more
drastic solutions and actions. agencies that overlook this
are all rectified and handled in a timely manner (as long as
they are reported not to improve service quality, they will
be criticized and down ranked on a monthly basis).

Second, Bac giang reviews all administrative

AggreSSIve In MAnAgeMent
And AdMInIStrAtIve reforM

right from the beginning of the term,
Bac giang has made spectacular
breakthroughs in many fields. in 2020,
its economic growth was highest in the
country; its Pci ranking climbed by 13
places; and its investment inflows were
among the top in the country. These
laid an important foundation for Bac
giang to successfully achieve its goals
set by the resolution of the 19th
Provincial Party committee.

Ha THanH
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procedures to reduce the time needed for
settlement, and fires civil servants who
cause troubles and harassment to
enterprises. With drastic administrative
reform, most procedures have changed
to Level 3 and Level 4. By the end of
2021, Bac giang will completely switch
to Level 4, people can stay at home or
elsewhere to do this, thus saving time
and cost for businesses.

Third, creating an equal competitive
environment among businesses. Bac
giang has publicized and transparently
handled all information, especially about
planning, land, construction, investment
project list and asset auction.

fourth, supporting businesses and
investors. The province has a specific
mechanism for gigantic projects and forms a working group
led by the chairperson of the Provincial People's committee
or the Director of the industrial Zones authority to provide
direct consultation, guidance and support. given guidance,
investors will understand vietnamese laws and related
administrative procedures and prepare correct documents.

at the same time, the province promptly grasps business
difficulties and problems. in 2020, in addition to the hotline,
Bac giang set up a workgroup to receive and process
information about difficulties and obstacles reported by local
enterprises and investors. Periodically, provincial leaders held
business and investor meetings to listen to their thoughts,
aspirations and suggestions. This activity is kept regularly and
practically. The chairman of the Provincial People's
committee is always open to listen to any business that needs
to discuss and reflect via phone or face-to-face meeting. The
closeness and friendliness of provincial leaders strengthens
business and investor confidence in the Bac giang business
and investment environment.

according to vice chairman Phan The Tuan, with
persistent resolution and drastic thinking in administration
and strong administrative reform, Bac giang has obtained a
lot of impressive achievements in many fields. in 2016-2020,
Bac giang made an annualized gross regional domestic
product (grDP) growth of 14%, among the highest in the
country. The economic scale was expanded (double that in
2015) to rank 16th out of 63 provinces and cities. grDP per
capita in 2020 reached nearly uS$3,000, equal to the national
average and the target of the provincial government (rising by
uS$1,470 over 2015). The economic structure has changed
positively, with industry and construction accounting for
57.7% (up 15.1% over 2015); services, 24.7%; and agriculture -
forestry and fishery, 17.6%. Economic sectors were gradually
restructured to enhance quality, efficiency and
competitiveness. Key social and economic infrastructure was
invested and upgraded to better meet local development
requirements. in 2020, the Provincial competitiveness index
(Pci) of Bac giang province advanced the most in the country
(13 places) to No. 27.

Comprehensive and solid development
in the 2020-2025 term, the province is set to bring its

grDP to Top 15 by 2025. The province targets an average
grDP growth of 14 - 15% in 2021-2025; the local economic
structure will be modernized; grDP per capita will reach
uS$5,500-6,000 a year; and six out of nine districts will meet
new rural standards.

To accomplish the above goals, in the coming time, Bac
giang will focus on implementing following specific solutions
in a consistent and drastic manner:

- Strictly follow directions of the government and the
Prime minister in realizing the dual goal of "actively
preventing the epidemic, promoting social and economic
development, political security, social order and safety".

- clearly defining goals for comprehensive economic
development: industry, agriculture, and services. industry is
the main driving force, agriculture is foundational, and
services are conditional. The province will develop firmly and
harmoniously on all three economic, environmental and social
factors; not lose opportunities for the future; not trade the
environment for the economy; and pay attention to rural and
urban development.

- Bac giang is the first in the country to complete the
development plan for the 2021-2030 period, with a vision to
2050. after the plan is approved by the Prime minister, the
province will announce and publicize it while working out
action plans to lay the groundwork for investment attraction.

- Strongly reforming the business environment, enhancing
transparency in handling administrative procedures and
accessing information; building an equal business
environment, without discrimination among economic
sectors; and creating connectivity between fDi enterprises and
domestic enterprises.

vice chairman Phan The Tuan emphasized: “We place
Bac giang in the midst of regional and national development
to add efforts to unlock local potential and strengths. The
province advocates ‘inclusive and solid development’ in all
fields of economy, culture, society, security, defense and
politics.”n



Đổi mới - đón đầu cơ hội mới

Giai đoạn 2016-2020, Bắc Giang
đã đạt được nhiều thắng lợi trong
phát triển kinh tế - xã hội, nhất là
thu hút đầu tư... Bà có thể cho biết
đâu là những điểm nhấn quan trọng
để Bắc Giang đạt được kết quả nổi
bật so với các địa phương khác trong
khu vực? 

giai đoạn 2016-2020, Bắc giang đã
hoàn thành và hoàn thành vượt mức
các chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Toàn tỉnh
đã thu hút được 898 dự án đầu tư với
tổng số vốn đầu tư quy đổi trên 5,887
tỷ uSD cao gấp 3,5 lần so với cả giai
đoạn 2011-2015; trong đó có 599 dự
án đầu tư trong nước, tăng 69,6%, vốn
đăng ký đạt 48.016 tỷ đồng gấp 2,68
lần; thu hút được 3,84 tỷ uSD vốn
fDi, gấp 4,6 lần... 

Trong giai đoạn này đã có trên
6.100 doanh nghiệp được thành lập,
tăng 141%, tổng vốn đăng ký 63.000 tỷ
đồng, gấp 6,2 lần. Lũy kế có 10.060
doanh nghiệp, trong đó có 459 doanh
nghiệp fDi với tổng vốn đăng ký là
3,53 tỷ uSD và 9.600 doanh nghiệp
trong nước với vốn đăng ký 82.000 tỷ
đồng. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà
nước chiếm tỷ trọng lớn, ngày càng
khẳng định vai trò quan trọng trong
nền kinh tế, hiện chiếm 93,1%, tăng
1,3% so với năm 2015. 

Để đạt được những kết quả ấn
tượng đó, tỉnh Bắc giang đã thực hiện
nhiều giải pháp, chính sách đồng bộ,
quyết liệt nhằm“trải thảm đỏ” mời gọi
các nhà đầu tư. Theo đó, ngày
06/5/2016, Tỉnh ủy Bắc giang đã ban
hành Nghị quyết 73-NQ/Tu về cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.
Nghị quyết này được cụ thể hóa thành
45 nhiệm vụ giao cho từng cơ quan,
đơn vị thực hiện và đã tạo sự đồng bộ
trong cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, tạo dựng lợi thế tích cực cho các
nhà đầu tư.

với nhận thức thực sự đồng hành
cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, lãnh
đạo tỉnh Bắc giang cũng thường xuyên,
gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư
nguyện vọng của các doanh nghiệp để
kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Nhờ đó,
môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh

được cải thiện rõ rệt, thể hiện qua các
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(Pci), chỉ số hiệu quả quản trị và hành
chính công (PaPi) đã chuyển biến tích
cực, vươn lên nằm trong nhóm khá của
cả nước.

Đồng thời, do xác định tầm quan
trọng của phát triển kết cấu hạ tầng đối
với các khu công nghiệp, tỉnh Bắc
giang đã chủ động kêu gọi nhiều
nguồn vốn đầu tư. Đến nay, nhiều công
trình giao thông trọng điểm đã hoàn
thành và đưa vào sử dụng như: Dự án
đường cao tốc hà Nội - Bắc giang -
Lạng Sơn, Đường ĐT293 và các tuyến
nhánh; Dự án xây dựng cầu Đồng Sơn;
Dự án đường vành đai iv hà Nội…

hơn nữa, tỉnh tập trung hoàn thiện
quy hoạch tỉnh Bắc giang thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn 2050 làm cơ sở để thu
hút đầu tư; trong đó, xác định rõ các
khu vực phát triển các khu, cụm công
nghiệp, đô thị, khu vực phát triển dịch
vụ; khu vực quy hoạch và khai thác tài
nguyên, khoáng sản và các khu vực
phát triển các vùng sản xuất nông
nghiệp chủ lực của tỉnh. 

Vấn đề cải cách hành chính đã
được Bắc Giang thực hiện ra sao?

cải cách hành chính (cchc) luôn
là ưu tiên hàng đầu trong thu hút các
nhà đầu tư. Trong giai đoạn từ 2016
đến 2020, tỉnh đã ban hành 102 quyết
định công bố 8.748 TThc áp dụng trên
địa bàn tỉnh , trong đó cắt giảm từ 25-
30% thời gian giải quyết so với quy
định của Trung ương đối với các TThc
có thời hạn giải quyết từ 15 ngày trở
lên. Bắc giang đã thành lập Trung tâm
hành chính công; triển khai ứng dụng
Zalo trong giải quyết TThc tại trung
tâm, đến nay, ứng dụng Zalo hỗ trợ giải
quyết TThc hiệu quả, thu hút trên
18.000 lượt người quan tâm và sử dụng.
Bắc giang cũng là tỉnh sớm triển khai
và ứng dụng Phần mềm một cửa điện
tử trong giải quyết TThc tại 19 sở,
ngành, 10/10 huyện, thành phố và
230/230 xã, phường, thị trấn từ năm
2015 (nay còn 209/209 xã, phường, thị
trấn). Tỷ lệ giải quyết hồ sơ TThc theo
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên
toàn tỉnh đúng hạn và sớm hạn đạt tỷ lệ
cao (99%).

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho các
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Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

với tầm nhìn chiến
lược và sự vào cuộc
mạnh mẽ, quyết liệt
của cả hệ thống chính
trị, Bắc giang đã đạt
được những kết quả
hết sức ấn tượng, trở
thành điểm sáng của
cả nước trong thu hút
đầu tư. Phóng viên
vietnam Business
forum có cuộc trao
đổi với bà Bùi thị

thu thủy, giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Bắc giang xung
quanh chủ đề này.
Ngô san thực hiện.

Bà Bùi Thị Thu Thủy, Giám đốc 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang 



nhà đầu tư khi đến Bắc giang, Sở Kế hoạch và
Đầu tư đã xây dựng cuốn sổ tay hướng dẫn
“Quy trình thực hiện dự án đầu tư” giúp cho
doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt
được quy trình thực hiện TThc khi triển khai
dự án đầu tư từ khâu đăng ký thành lập doanh
nghiệp, chấp thuận đầu tư, đất đai, xây dựng…
Sở Ngoại vụ biên dịch thành 04 thứ tiếng: anh,
Trung, Nhật, hàn đối với một số TThc có liên
quan đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước
ngoài để thực hiện trên địa bàn tỉnh.

mục tiêu thu hút 1,3 tỷ Usd vốn
đầu tư năm 2021

Những ưu tiên trong thu hút đầu tư của
Bắc Giang trong thời gian tới là gì, thưa bà?

Trong năm nay, Bắc giang phấn đấu tổng vốn đầu tư
đăng ký mới và điều chỉnh, bổ sung của các dự án đầu tư
trong nước và các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (fDi)
trên địa bàn tỉnh quy đổi đạt khoảng 1,3 tỷ uSD.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh thu hút đầu tư các
ngành, sản phẩm có hàm lượng khoa học và công nghệ cao;
ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ “cao, mới, sạch, tiết
kiệm” sử dụng nhiều nguyên liệu và linh phụ kiện sản xuất
trong nước, có cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo và
sử dụng nhân lực tại chỗ, có đóng góp lớn cho ngân sách
của tỉnh.

Tại các khu, cụm công nghiệp (ccN), tỉnh dành ưu tiên
thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp điện tử. Ưu tiên
các nhà đầu tư lớn, chiến lược thực hiện các dự án sản xuất
máy tính và các thiết bị ngoại vi, linh kiện bán dẫn, linh kiện
điện tử các loại cho các thiết bị điện tử, điện gia dụng, điện
thoại di động…, tạo ra các sản phẩm xuất khẩu, tham gia
chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngoài ra, Bắc giang cũng kêu gọi, khuyến khích thu hút
đầu tư các dự án phát triển nông nghiệp theo hướng sản
xuất chuyên canh, tập trung, quy mô lớn, sản xuất nông
nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi
trường. Tùy theo vị trí và tiềm năng của từng khu vực để có
những ưu tiên phù hợp.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Bắc Giang sẽ tập trung
vào những giải pháp nào?

Thời gian qua, Bắc giang làm tốt công tác kiểm soát,
phòng, chống dịch; nâng cấp hạ tầng giao thông, khu, ccN
và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư nên tỉnh tiếp tục
được coi là điểm đến hấp dẫn, dịch chuyển vốn fDi vào
địa bàn. 

Thực hiện nhất quán chủ trương “đồng hành cùng
doanh nghiệp”; tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cchc, cải thiện
môi trường kinh doanh nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh
nghiệp. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng
nghe ý kiến doanh nghiệp; chỉ đạo các sở, ngành, huyện,
thành phố chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh
doanh; rà soát, cắt giảm TThc... cho doanh nghiệp.

Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban,
ngành và huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc giang (DDci),
giai đoạn 2020 - 2025. Triển khai thực hiện việc sử dụng con
dấu thứ 2 để thực hiện giải quyết TThc theo nguyên tắc 5

tại chỗ “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết
quả ngay” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đặc biệt, xác định rõ hạ tầng giao thông thuận lợi, kịp
thời có mặt bằng “sạch” là điều kiện tiên quyết thu hút nhà
đầu tư, tỉnh đang tập trung huy động, bố trí nguồn vốn lớn
để phát triển giao thông, hạ tầng các khu, ccN; hỗ trợ giải
phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trong các khu, ccN.

với tầm nhìn chiến lược và sự vào cuộc quyết liệt của cả
hệ thống chính trị; thực hiện nhiều giải pháp mang tính
đồng bộ, Bắc giang phấn đấu tiếp tục khẳng định vững chắc
vị thế, từng bước vươn lên trở thành điểm đến tin cậy của
các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

trân trọng cảm ơn bà!
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Trong 8 tháng đầu năm 2021, tỉnh Bắc Giang đã
thu hút được tổng vốn đầu tư quy đổi đạt 871,43
triệu USD, bằng 94,41% (so với cùng kỳ). Trong đó
cấp mới 21 dự án trong nước, vốn đăng ký 1.505 tỷ
đồng, 17 dự án FDI, vốn đăng ký 643,2 triệu USD
(tăng 2,01 lần); điều chỉnh 7 dự án trong nước, vốn
đăng ký bổ sung 90,4 tỷ đồng, 30 dự án FDI tổng
vốn tăng thêm là 158,87 triệu USD. Cùng với đó, có
863 doanh nghiệp thành lập (tương đương với cùng
kỳ); vốn đăng ký trên 17.635 tỷ đồng (gấp 1,9 lần).  

Các doanh nghiệp ngành may đóng góp tích cực kinh tế tỉnh Bắc Giang

Bản đồ phát triển vùng tỉnh Bắc Giang



innovations - Capturing new opportunities

Bac Giang province has achieved a lot of
socioeconomic development successes in the 2016-2020
period, especially in investment attraction. Could you
please tell us the important factors for the province to
achieve more outstanding results than other localities in
the region?

in the 2016-2020 term, Bac giang completed and
exceeded major targets. The province attracted 898

investment projects with over uS$5.887
billion, 3.5 times higher than that in the
2011-2015 phase. of the sum, the
province licensed 599 domestic
investment projects with vND48.016
billion (over uS$2 billion), up 69.6% in
project number and 2.68 times in value,
while the foreign direct investment (fDi)
fund rose by 4.6 times to uS$3.84 billion.

at the same time, during this 5-year
period, over 6,100 enterprises were established
with vND63 trillion, up 141% in numbers
and 6.2 times in value. cumulatively, the
province had 10,060 companies, including 459
fDi firms with uS$3.53 billion of investment
capital and 9,600 domestic companies with
vND82,000 billion (uS$3.5 billion) of
registered funds. Non-state companies
accounted for a large share and increasingly
affirmed their important role in the economy.
This sector currently makes up 93.1%, 1.3%
higher than in 2015.

To achieve those impressive results, Bac giang province
has carried out many consistent and drastic solutions and
policies to "roll out the red carpet" to invite investors. on may
6, 2016, the Bac giang Provincial Party committee issued
resolution 73-NQ/Tu on improving the local business and
investment environment in 2016 - 2020. This resolution stated
45 tasks assigned to various agencies and shaped consistent
actions for a better business investment environment and
sharper advantages to investors.

To really support businesses and investors, leaders of Bac
giang province regularly meet them and listen to their
thoughts and aspirations to promptly solve emerging
problems. as a result, the province's business investment
environment has been significantly improved as expressed in
the Provincial competitiveness index (Pci) and the vietnam
Provincial governance and Public administration
Performance index (PaPi) which ranked high in the country.

given the importance of infrastructure to industrial zones,
Bac giang province has actively called for many investment
sources. To date, many key traffic works have been completed
and put into use, including hanoi - Bac giang - Lang Son
Expressway, Provincial road 293, Dong Son Bridge and hanoi
Belt road 4.

moreover, the province focused on completing the Bac
giang master Plan in 2021-2030, with a vision to 2050, to lay
the foundation for attracting investment. Particularly, the
province clearly defines locations for industrial and urban area
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Strongly Improving 
Business environment

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

With a strategic vision and the strong
and drastic action of the entire political
system, Bac giang province has achieved
very impressive results to become a
leading star of investment attraction.
vietnam Business forum’s reporter has
an interview with ms Bui thi thu thuy,
Director of the Department of Planning
and investment of Bac giang province,
on this topic. Ngo san reports.



development, areas for service development, areas for
planning and exploiting natural resources and minerals, and
areas for key agricultural production development.

How is the public administration reform in the
province?

Public administration reform is always a top priority in
investor attraction strategy. in 2016 - 2020, the province issued
102 decisions to announce 8,748 administrative procedures,
with the service time reduced by 25-30% from the regulatory
framework applied to formalities that need 15 days or more to
be completed. Bac giang established the Public
administration center and applied the Zalo application for
settling administrative procedures at the center. at present,
Zalo has engaged 18,000 users to work with administrative
procedures. Bac giang also launched the electronic single-
window mechanism to solve administrative procedures in 19
departments and branches, all 10 districts, cities and all 230
communes, wards and townships since 2015 (now, the
province has 209 communes, wards and townships). The
successful rate of handling administrative procedures in the
electronic single-window mechanism is as high as 99%.

moreover, to facilitate investors when they come to Bac
giang, the Department of Planning and investment compiled
a guidebook “how to carry out an investment project” which
provides information about administrative procedures and
processes for an investment project in all stages such as
business registration, investment licensing, land renting and
construction permit. The Department of foreign affairs
translated the handbook into four languages: English, chinese,
japanese and Korean, to help foreign investors and companies
deal with administrative procedures more easily.

Us$1.3 billion investment target set for 2021

What are Bac Giang province’s priorities in
investment attraction in the coming time?

This year, Bac giang is striving to draw uS$1.3 billion of
investment capital.

in the industrial sector, the province will draw investment
funds for high-tech industries and products and give priority
to projects using new advanced green technologies to source
domestic resources and parts, and pledging to transfer
technology, train and employ local workers.

Bac giang province will attract electronics companies into
industrial zones. Priority is given to large strategic investors
that make computers, peripheral devices, semiconductors,
electronic components, household electrical appliances and
smartphones for export and global value chains.

in addition, Bac giang calls for and encourages large-scale
agricultural development investment projects engaged in clean
production, high-tech friendly technological application. 

to achieve the above goals, which solutions will Bac
Giang focus on?

over the past time, Bac giang has effectively controlled,
prevented and fought against the epidemic; upgraded
transport infrastructure and industrial zones and strongly
improved the investment environment. Thus, the province

continues to be considered an attractive destination and draw
fDi flows. 

Bac giang province has consistently carried out business
support policies. it will further accelerate public
administration reform and improve the business climate to
maximize business support. Provincial leaders will regularly
host meetings with investors and enterprises and listen to their
business ideas; direct departments, branches, districts and
cities to actively grasp business operations; and review and cut
administrative procedures for them.

The province will apply the District and Department
competitiveness index (DDci) in 2020 - 2025, and use
secondary seals to quickly solve administrative procedures in
the “five actions in one place” principle: receiving, appraising,
approving, stamping and returning results at the Provincial
Public administration Service center.

Knowing that convenient transport infrastructure is
crucial to attracting investors, Bac giang will focus on
mobilizing and allocating large capital sources for traffic and
infrastructure development in industrial zones and site
clearance support for key projects in industrial zones.

With a strategic vision and the drastic action of the whole
political system, by carrying out many consistent solutions,
Bac giang strives to reaffirm its position and become a reliable
destination for domestic and foreign investors.

thank you very much!
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The investment fund reached
US$871.43 million in the first
eight months of 2021, equaling

94.41% from a year earlier,
including VND1,505 billion

(US$65 million) from 21 new
domestic projects, US$643.2
million (2.01 times) from 17
new FDI projects, VND90.4
billion from seven existing

domestic projects and
US$158.87 million from 30

existing FDI projects. Bac Giang
province witnessed 863 new

enterprises, almost unchanged
from a year earlier, which

registered to invest VND17,635
billion (1.9 times higher).



mở rộng thị trường xuất khẩu
Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, mặc dù phải

chịu những tác động từ đại dịch covid-19 song tăng trưởng
kinh tế của Bắc giang vẫn ở mức cao, ước đạt 6,4%, trong đó
công nghiệp - xây dựng tăng 9,69%. Quy mô grDP (giá hiện
hành) ước đạt 56.380 tỷ đồng, đạt 43,8% kế hoạch; thu hút đầu
tư fDi của Bắc giang đứng thứ 9 toàn quốc. Sản xuất công
nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất
công nghiệp năm 2020 (giá hiện hành) đạt 266.765 tỷ đồng,
vượt 25% mục tiêu đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch
vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt 29.362 tỷ đồng, đáp ứng tốt
nhu cầu tiêu dùng và trao đổi hàng hóa của nhân dân. 

Bên cạnh đó, tận dụng hiệu quả cơ hội từ các hiệp định
thương mại, xuất khẩu của tỉnh Bắc giang liên tục tăng
trưởng ấn tượng trong nhiều năm qua, bình quân giai đoạn
2016-2020 đạt 36,5%/năm, năm 2020 đạt 11,2 tỷ uSD, vượt
mục tiêu 71%; 8 tháng đầu năm 2021 ước đạt 8,5 tỷ uSD, đạt
57,7% kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu năm 2020 đạt 10,6 tỷ

uSD, vượt 58,9% mục tiêu; 8 tháng đầu năm 2021 ước đạt
9,1 tỷ uSD, đạt 69% kế hoạch năm. các thị trường xuất khẩu
chính bao gồm: Trung Quốc chiếm 37,0%, hàn Quốc chiếm
35,7%, mỹ chiếm 15,1%, Ấn Độ chiếm 10,1%... các thị
trường nhập khẩu chính là Trung Quốc chiếm 36,9%, hàn
Quốc chiếm 35%, Đài Loan chiếm 5,4%, Nhật Bản chiếm
5,2%... các mặt hàng xuất khẩu chính là: máy tính, sản phẩm
điện tử và linh kiện chiếm 28,2%; Điện thoại các loại và linh
kiện chiếm 26,4%; hàng dệt, may, da, giày chiếm 15,1%;
Thiết bị điện chiếm 20,2%... 

các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Bắc giang đã vượt
qua hàng rào kỹ thuật ngay ở các thị trường khó tính như dệt
may vào được mỹ, Eu; một số loại nông sản như vải thiều
tươi, rau củ quả vào được mỹ, Eu, Nhật Bản, australia… 

Đặc biệt, trong năm 2021 trong bối cảnh với những khó
khăn, thách thức lớn chưa từng có khi đại dịch covid-19 lần
thứ 4 bùng phát ở nhiều địa phương, trong đó Bắc giang là
tâm dịch lớn, Sở công Thương đã tham mưu cho uBND
tỉnh xây dựng 03 kịch bản, phương án tiêu thụ cụ thể, phù
hợp với từng cấp độ diễn biến của dịch covid-19, với từng
thị trường, từng kênh phân phối, tiêu thụ. Đồng thời Sở
tham mưu tổ chức thành công hội nghị trực tuyến xúc tiến
tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc giang có quy mô quốc tế với 30
điểm cầu trong nước và quốc tế (22 điểm cầu trong nước và
08 điểm cầu tại các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore
và Úc), được Trung ương, các địa phương trong và ngoài
nước đánh giá cao.

Chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Sở công Thương đã tham mưu uBND tỉnh thực hiện

nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh
doanh. Theo đó, Sở công Thương đã chủ động tuyên truyền,
quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch, phối hợp với
các sở, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó
khăn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang và sẽ hoạt động
trên địa bàn. cụ thể như chuẩn bị về mặt bằng, địa điểm đầu
tư, công khai cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà đầu tư
thực hiện đầu tư mới, mở rộng phát triển sản xuất; hoàn thiện
cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bổ sung quy hoạch kế hoạch sử dụng
đất, thuế, đào tạo nghề, xúc tiến thương mại... 

công tác cải cách hành chính hỗ trợ doanh nghiệp luôn là
lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu. Tỉnh thường xuyên rà soát các
thủ tục hành chính của sở, ngành và công bố công khai các
thủ tục hành chính (kèm theo các mẫu biểu, quy trình, phí và
lệ phí) trên trang website, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (tại
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh) để các tổ chức, cá
nhân dễ dàng tiếp cận và thực hiện.

Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến thương mại được chú
trọng. Sở đã chủ động tham mưu trình uBND tỉnh ban hành
các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, sớm nắm bắt các
cơ hội cũng như các thách thức khi các fTa chính thức có
hiệu lực. Ngành công Thương tiếp tục tăng cường kết nối với
các cơ quan Thương vụ và Tham tán Thương mại của việt
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Tạo động lực tăng trưởng kinh tế

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Trong bối cảnh chịu tác động lớn từ đại dịch
covid-19 nhưng nhờ triển khai đồng bộ
nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp, ngành công Thương Bắc
giang đã đạt được những kết quả ấn tượng.

ngô San
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Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện nước ngoài tại việt
Nam để thông tin kịp thời về các fTa để giúp doanh nghiệp
nắm bắt kịp thời những quy định mới, tận dụng hiệu quả các
cơ hội do các fTa mang lại. Trong công tác hỗ trợ doanh
nghiệp xúc tiến thương mại, Sở đã cung cấp nhiều thông tin
thị trường trong nước và thế giới cho các doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh trên website của tỉnh (www.bacgiang.gov.vn),
ngành công Thương (www.bacgiangintrade.gov.vn); sàn giao
dịch thương mại điện tử (www.san24h.vn), mạng xã hội,… tạo
điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người sản xuất kết
nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. 

Ông Nguyễn văn Phương, Phó giám đốc Sở công
Thương khẳng định, để tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng doanh
nghiệp, năm 2021, ngành công Thương sẽ tập trung vào 5
nhóm giải pháp sau: Thứ nhất, làm tốt công tác dự báo; điều
hành linh hoạt, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên các
lĩnh vực. Thứ hai, tiếp tục tăng cường đề xuất các giải pháp

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thứ ba, thúc đẩy phát
triển công nghiệp, nhất là thu hút đầu tư phát triển các khu,
cụm công nghiệp. Thứ tư, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác
xúc tiến thương mại, phát triển và mở rộng thị trường xuất
khẩu. Thứ năm, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công thương.n

Năm 2021 ngành Công Thương Bắc Giang đặt mục
tiêu phấn đấu đạt giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh
2010): 271.357 tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm 2020. Giá
trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế): 319.167 tỷ đồng,
tăng 19,6% so năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch
vụ: 34.032 tỷ đồng, tăng 15,9% so năm 2020. Xuất khẩu:
14,8 tỷ USD, tăng 32,2% so với năm 2020; nhập khẩu:
13.300 tỷ USD, tăng 25,9% so với năm 2020.

INDUsTRY AND TRADe seCTOR

Creating driving force for 
economic growth

Expanding the export market
in 2020 and early 2021, despite being affected by the coviD-19

pandemic, Bac giang's economic growth remained high, estimated
at 6.4%, led by industry and construction which rose by 9.69%. The
gross regional domestic product (grDP) (current price) was
forecast at vND56,380 billion (uS$2.4 billion), fulfilling 43.8% of
the plan. Bac giang's foreign direct investment (fDi) inflow was
ranked 9th nationwide. industrial production continued to keep
growing well, reaching vND266,765 billion (uS$11 billion) in 2020,
exceeding 25% of the set target. The total retail sales of consumer
goods and services reached vND29,362 billion, meeting people's
demand for consumption and trade.

Besides, by effectively making the most of opportunities from
free trade agreements (fTas), Bac giang province's export has
continuously grown impressively for years, averagely expanding
36.5% a year 2016-2020, with the value reaching uS$11.2 billion in
2020, exceeding the target by 71%. in the first eight months of 2021,
it was estimated at uS$8.5 billion, or 57.7% of the plan. The import
value was uS$10.6 billion in 2020, as much as 58.9% higher than the
target, and at uS$9.1 billion in the first eight months of 2021,

reaching 69% of the full-year plan. its key export markets included
china (accounting for 37.0%), South Korea (35.7%), the united
States (15.1%) and india (10.1%), while main import markets were
china (36.9%), South Korea (35%), Taiwan (5.4%) and japan
(5.2%). major exports were computers, electronic products and
components (28.2%), telephones and components (26.4%), apparels
and footwear (15.1%) and electrical equipment (20.2%). 

its exports overcome technical barriers even in selective markets

having been hard hit by the coviD-19
pandemic, but by adopting many
synchronous solutions to support
businesses, Bac giang Department of
industry and Trade has obtained
impressive achievements.

ngo San

In 2021, the industry and trade sector of Bac Giang
province aims to achieve industrial production value of
VND271,357 billion (based on the constant price in 2010),
up 17.6% compared to 2020 and VND319,167 billion
(current price), up 19.6% compared to 2020. Total retail
revenue of goods and services was VND34,032 billion, up
15.9%; export value was US$14.8 billion, up 32.2%; and the
import value was US$13.3 billion, up 25.9%.

(continued on P.35)



Khẳng định sứ mệnh đổi mới và sáng tạo
Theo ông Nguyễn Thanh Bình, giám đốc Sở Kh&cN Bắc

giang, với sứ mệnh tiên phong đổi mới và sáng tạo, Kh&cN
đã thực sự trở thành động lực, giữ vai trò then chốt trong phát
triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sức
cạnh tranh nền kinh tế.

cụ thể, trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,
Sở Kh&cN đã hỗ trợ các doanh nghiệp cải tiến công nghệ,
đưa các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất để tăng quy mô,
nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. Trong lĩnh vực
nông nghiệp, các tiến bộ Kh&cN được ứng dụng đã góp phần
nâng cao hiệu quả sản xuất; tạo ra nhiều mô hình sản xuất tiên
tiến, bền vững, tập trung áp dụng cho các
sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc biệt là
các sản phẩm ocoP. Bên cạnh đó, việc ứng
dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống cây chất
lượng cao, sạch bệnh nhằm phát triển rừng
sản xuất đã đem lại hiệu quả kinh tế cho
người trồng rừng. Kh&cN cũng góp phần
chuyển đổi nuôi trồng thủy sản ở các vùng
đất canh tác từ một vụ không ăn chắc sang
nuôi trồng tại hồ chứa, hồ tự nhiên, đem lại
giá trị kinh tế. Sở Kh&cN cũng triển khai
nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy nhân
rộng các mô hình kinh tế trang trại, mô hình
sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế
cao; đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản.

Không chỉ ứng dụng Kh&cN vào lĩnh vực kinh tế, Sở
Kh&cN còn đẩy mạnh việc ứng dụng Kh&cN vào các lĩnh
vực khác như: văn hóa - xã hội; an ninh quốc phòng và bảo vệ

môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học. 

Đồng hành cùng doanh nghiệp
với phương châm “Kh&cN đồng hành cùng doanh

nghiệp”, coi doanh nghiệp là trung tâm của sự đổi mới, Sở
Kh&cN Bắc giang sẽ tích cực triển khai các đề án, dự án hỗ
trợ doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển giao, đổi mới công
nghệ, xúc tiến thương mại, phát triển tài sản trí tuệ, nâng
cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trong đó tập
trung phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia
chương trình đổi mới công nghệ quốc gia nhằm nâng cao
sức cạnh tranh của sản phẩm. Sở cũng sẽ nâng cấp sàn giao

dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến thành
“Điểm kết nối cung - cầu công nghệ” giúp
cho các tổ chức, các nhà khoa học chuyển
giao tiến bộ kỹ thuật cho các doanh nghiệp
có nhu cầu đổi mới công nghệ.

về thúc đẩy phát triển thị trường và hệ
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Sở sẽ
trình uBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc
gia đến năm 2025. hỗ trợ doanh nghiệp nâng
cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng
hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý,
công cụ cải tiến năng suất chất lượng, kết hợp

với ứng dụng tiến bộ khoa học, đổi mới công nghệ, phát huy
tối đa thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ngoài ra, Sở cũng sẽ triển khai các hoạt động kết nối
cung- cầu công nghệ. hoàn thiện, phát huy vai trò sàn giao
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Hoạt động
KH&CN ngày

càng khẳng định vị
thế trong sự nghiệp
phát triển kinh tế -

xã hội của tỉnh
Bắc Giang.

Ứng dụng
sâu rộng
KH&CN vào
thực tiễn 
Những năm qua, Sở
Khoa học và công nghệ
(Kh&cN) Bắc giang đã
tích cực đổi mới, sáng
tạo, triển khai đồng bộ
các nhiệm vụ, giải pháp
đẩy mạnh nghiên cứu,
ứng dụng Kh&cN sâu
rộng trong tất cả các
ngành, lĩnh vực.



Leading innovation and creativity
mr. Nguyen Thanh Binh, Director of the Bac giang

Department of Science and Technology, said, with the mission
of leading innovation and creativity, science and technology
has really become a driving force that plays a key role in
developing production forces and improving economic
productivity, quality and competitiveness.

Specifically, in industry and handicraft, the Department of
Science and Technology has supported enterprises to enhance
technology and apply new technological advances to
production to boost scale, raise product quality, and reduce
costs. in agriculture, scientific and technological advances
have been applied to increase productivity; created many
advanced and sustainable production models, and
focused on key agricultural products, especially
ocoP products. in addition, applying
advanced high-quality techniques to
disease-free crop seeding to develop
commercial forests has brought high
economic benefits to forest growers.
Science and technology also helps
aquacultural conversion in arable lands
from an unsustainable crop to
aquaculture to increase economic value.
The Department of Science and
Technology also researched solutions to scale
up farm economic models and effective
agricultural production models and proposed
solutions to boost agricultural exports.

Not only applying science and technology to economic
fields, the Department of Science and Technology also fosters
scientific and technological application to other fields such as
culture - society, national defense and security, environmental
protection, response to climate change, and biodiversity.

accompanying the business
With the motto "science and technology helps businesses"

where enterprises are placed at the center of innovation, the Bac
giang Department of Science and Technology will actively carry
out business support projects to accelerate technology transfer
and innovation, trade promotion, intellectual property
development, productivity improvement and product quality.
The sector focuses on disseminating and guiding enterprises to
participate in the National Technology innovation Program in
order to enhance product competitiveness. The department will
also upgrade online technology and equipment exchange to
become a "Technology Supply-Demand matcher" for
organizations and scientists to transfer technical advances to
businesses seeking new technological changes.

To accelerate market development and the innovation
startup ecosystem, the department will submit a support
project for the national innovation startup ecosystem to 2025.
The district also assists enterprises to boost productivity and
product quality by adopting technological solutions,
standards, systems and tools for higher productivity and
quality, combined with scientific advances and technological
innovations to make the most of achievements of the fourth
industrial revolution.

in addition, the department will act to connect
technology suppliers and buyers; complete and

promote roles of virtual technology trading
floors as a foundation for consulting,
brokering, transferring and commercializing
technology; step up establishment,
management and development of
industrial property owners of key typical
products of the province; maintain quality
and production process original
registrations, and improve product value
and competitiveness.
according to Director of the Bac giang

Department of Science and Technology
Nguyen Thanh Binh, scientific and

technological business support programs have
produced positive effects on business operations. from

now to 2025, Bac giang province will continue to pay
attention to using State budget funds for this activity, with
about 1.5% of the total budget fund. This is really a great
resource for businesses to access funds for scientific and
technological improvement and development in the future.n

www.vccinews.com  29

Intensive Sci-tech Application to Practices

The Bac giang Department of Science and
Technology has actively reformed,
renovated and synchronously carried out
tasks and solutions to foster extensive
research and application of science and
technology in all industries.

dịch công nghệ ảo là nền tảng cho các hoạt động tư vấn, môi
giới, xúc tiến chuyển giao, thương mại hóa công nghệ. Đẩy
mạnh tạo lập, quản lý và phát triển các đối tượng sở hữu
công nghiệp đối với các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của
tỉnh; duy trì chất lượng, quy trình sản xuất theo hồ sơ 
đăng ký ban đầu, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của 
sản phẩm.

Theo giám đốc Sở Kh&cN Bắc giang Nguyễn Thanh

Bình, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về Kh&cN
thời gian qua đã có những ảnh hưởng tích cực đến hoạt
động doanh nghiệp. Từ nay đến năm 2025, tỉnh Bắc giang
tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí từ ngân sách cho hoạt
động này, bảo đảm mức tăng chi đạt 1,5% tổng chi ngân
sách. Đây thực sự là nguồn lực rất lớn để doanh nghiệp có
thể tiếp cận nhằm góp phần cải thiện, phát triển Kh&cN tại
đơn vị mình trong thời gian tới.n

Scientific and
technological activity

has increasingly affirmed
its position in the cause of

socioeconomic
development of Bac

Giang province.



Huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng 
giao thông

Những năm qua, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn
tỉnh Bắc giang đã có chuyển biến rõ nét. mạng lưới giao
thông được quy hoạch phát triển theo hướng đồng bộ; nhiều
trục giao thông quan trọng của tỉnh đã và đang được tập trung
đầu tư xây dựng như cải tạo, nâng cấp các tuyến hiện có và
đầu tư xây dựng các tuyến mới. giao thông nông thôn cũng có
bước phát triển mang tính đột phá cả về chiều dài cứng hóa,
quy mô và chất lượng đầu tư.

Theo báo cáo từ Sở giao thông vận tải Bắc giang, hiện có
153,34/330,3km quốc lộ quy mô mặt đường rộng từ 8m trở
lên; đường tỉnh và quy hoạch đường tỉnh có 314,52/508,98km
quy mô mặt đường rộng từ 8m trở lên; đường thôn, xóm đã
cứng hóa được 7.753,92/8.398,08km. Thu hút vốn đầu tư
ngoài ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển kết cấu hạ
tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 trên 8.256 tỷ đồng.

Bên cạnh đầu tư hệ thống giao thông đường bộ, tỉnh
cũng đã tạo điều kiện cho phát triển dịch vụ vận tải, kho bãi.
Trên địa bàn tỉnh có 44 kho thương mại, hệ thống kho chủ
yếu dùng để phục vụ kinh doanh các mặt hàng nông sản,
lương thực, phân bón, vật liệu xây dựng… của các doanh
nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh có 03 cảng
thủy nội địa đã được Bộ giao thông vận tải công bố, gồm:
cảng Phân đạm và hóa chất hà Bắc; cảng Á Lữ và cảng
tổng hợp mỹ an. Trong quy hoạch tổng thể của tỉnh đã quy
hoạch thêm nhiều cảng thủy nội địa dọc theo sông cầu,
sông Thương và sông Lục Nam.

Theo ông Trần Xuân Đông, Phó giám đốc Sở giao thông
vận tải Bắc giang, hiện tỉnh đã quy hoạch và thu hút được
nhà đầu tư thực hiện Dự án hạ tầng kho bãi logistic quốc tế
thành phố Bắc giang. mục tiêu là xây dựng một trung tâm
logistic hiện đại, đa chức năng, tạo thành một mắt xích quan
trọng trong chuỗi cung ứng, tập kết hàng hóa kết nối với các
hành lang kinh tế và phục vụ hoạt động giao thương quốc tế.

Ngoài ra, tỉnh còn quy hoạch thêm các khu logistics:
Trung tâm logistic Quang châu tại xã Quang châu, huyện
việt yên, là trung tâm logistic kết nối vùng; Trung tâm
logistics Kép, thị trấn Kép, huyện Lạng giang (cảng cạn);
Trung tâm logistics Đồng Sơn (đê hữu Thương, TP.Bắc
giang); Trung tâm logistics yên Dũng; Trung tâm logistics
Xuân cẩm-hương Lâm (huyện hiệp hòa).

Quyết liệt cải cách hành chính
công tác cải cách hành chính (cchc) và cải cách thủ tục

hành chính (TThc) luôn được ngành giao thông vận tải Bắc
giang quan tâm, thực hiện quyết liệt. Theo đó, lãnh đạo các
phòng, ban thường xuyên kiểm tra hồ sơ chưa giải quyết để
đôn đốc, nhắc nhở công chức tại các phòng chuyên môn xử lý
kịp thời các hồ sơ, công văn đến, đặc biệt là các hồ sơ sắp hết
thời hạn theo quy định. Tại các buổi giao ban tháng, lãnh đạo
Sở thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh công tác cchc, yêu
cầu các trưởng phòng tham mưu, đơn vị thực hiện nghiêm túc
và coi công tác cchc là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Sở giao thông vận tải đã xây dựng kế hoạch cung cấp dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để thực hiện trong năm
2020 và những năm tiếp theo với mục đích cung cấp thông tin,
dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp mọi
lúc, mọi nơi; tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân thực hiện
TThc; tiết kiệm được thời gian, chi phí thực hiện TThc. Nội
dung trọng tâm là nâng tỷ lệ số lượng TThc được thực hiện
theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tối thiểu đạt 60%. Sở
cũng thành lập Tổ công tác để đẩy mạnh thực hiện giải quyết
TThc mức độ 3,4 do đồng chí lãnh đạo Sở làm tổ trưởng.

Theo ông Trần Xuân Đông, thời gian tới, ngành giao
thông vận tải sẽ tiếp tục hiện đồng bộ các giải pháp nhằm
nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ và rút ngắn thời gian
giải quyết TThc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,
trong đó có việc áp dụng các dịch vụ công trực tuyến theo lộ
trình của chính phủ, Bộ giao thông vận tải và uBND tỉnh.n
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Khẳng định vai trò
“Đi trước mở đường” 

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Để khẳng định vai trò “Đi trước mở
đường”, ngành giao thông vận tải
Bắc giang đã tập trung huy động các
nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao
thông, tích cực phục vụ  mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội.



mobilizing all
resources for
transport
infrastructure
development

in the past years,
the transport
infrastructure in Bac
giang province has
significantly changed.
The traffic network is
planned to be built
synchronously. many
important transport
routes have been
restored, upgraded or
newly built. rural
transport has also
been given a facelift in
length, scale and
quality.

according to a
report from the Bac
giang Department of
Transport, 153.34 km
out of 330.3km of
national highways and
314.52 km out of
508.98 km of
provincial roads currently have a surface width of 8 meters or
more, and 7,753.92 km out of 8,398.08 km of rural roads have
been asphalted. The State fund for transport infrastructure in
the 2016-2020 was over vND8,256 billion.

in addition to investing in the road system, the province
has facilitated development of transportation and warehousing
services. Bac giang has 44 commercial warehouses, mainly
used for agricultural products, foods, fertilizers and
construction materials. it is also home to three inland
waterway ports announced by the ministry of Transport: ha
Bac fertilizer and chemical Port, a Lu Port and my an Port.
in the master plan, more inland waterway ports have been
planned to be built along cau river, Thuong river and Luc
Nam river.

mr. Tran Xuan Dong, Deputy Director of the Bac giang
Department of Transport, said the province has planned and
attracted investors to build Bac giang international Logistics
Warehouse infrastructure Project whose goals are to build a
modern, multi-functional logistics center, form an important
link in the supply chain, gather goods for economic corridors
and serve international trade.

in addition, the province planned to add logistics zones:
Quang chau Logistics center in Quang chau commune, viet
yen district - a regional logistics center; Kep Logistics center
in Kep town, Lang giang district - a dry cargo port; Dong Son

Logistics center (huu
Thuong dyke, Bac
giang city); yen
Dung Logistics
center; and Xuan
cam - huong Lam
Logistics center (hiep
hoa district).

aggressive
administrative
reform

administrative
reform and
administrative
procedure reform
have always been a
strong concern for
implementation by
the Bac giang
transport sector.
accordingly, agency
leaders regularly
check unresolved
documents to urge
and remind
responsible civil
servants to promptly
handle them in time,

especially those that are about to expire. at monthly meetings,
department leaders regularly remind and correct public
administration reforms, request advisories and responsible
units to strictly implement and consider Par work as a top
priority task.

The Department of Transport devised a plan to provide
online public services of Level 3 and Level 4 in 2020 and
beyond with the aim of providing information and online
public services for people and business anytime, anywhere;
create the most favorable conditions for organizations and
individuals to perform administrative procedures; and save
time and cost for implementing administrative procedures. The
main goals are to increase the percentage of administrative
procedures of Level 3 and Level 4 carried out online to at least
60%. The department also established a working group to
speed up the settlement of administrative procedures of Level 3
and Level 4, led by the department's leaders.

Deputy Director Tran Xuan Dong said that the transport
sector will continue to carry out consistent solutions to
improve the quality of records, reduce the time needed to
solve administrative procedures, and speed up information
technology application in the coming time, including online
public services in line with the roadmaps adopted by the
government, the ministry of Transport and the Provincial
People's committee.n

www.vccinews.com  31

Paving Way for Local Development

To pay the way for local development, Bac giang
has focused on mobilizing traffic infrastructure
investment resources to actively facilitate socio-

economic objectives.

Project on the upgrading of National Highway 17, the section passing 
Viet Yen - Tan Yen districts



tập trung cải cách ttHC
Sở Tư pháp luôn xác định cải cách TThc là nhiệm vụ trọng

tâm, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. hàng năm, căn
cứ kế hoạch của uBND tỉnh, Sở đã xây dựng kế hoạch và triển
khai có hiệu quả các nhiệm vụ về thực hiện kiểm soát TThc và
cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

công chức toàn ngành Tư pháp tỉnh, nhất là bộ phận thực
hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TThc luôn nêu cao
tinh thần trách nhiệm, cởi mở, chu đáo, đảm bảo chính xác,
nhanh chóng; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá
nhân khi có yêu cầu giải quyết TThc. 

các TThc được rà soát, tham mưu công bố, thực hiện
công khai và mẫu hóa theo hướng đơn giản, rõ ràng để
giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân, doanh
nghiệp. cụ thể, trong năm 2020 và 2021, căn cứ quyết định
công bố TThc của Bộ Tư pháp, Sở đã tham mưu uBND
tỉnh ban hành 05 Quyết định công bố danh mục TThc
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở (được ban hành
mới, chuẩn hóa hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ).
cùng với đó, nhằm cụ thể hóa các bước, công việc mà các
cơ quan, đơn vị và cá nhân phải thực hiện trong giải quyết
TThc, Sở đã tham mưu ban hành Quy trình nội bộ trong
giải quyết TThc trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền
quyết định của chủ tịch uBND tỉnh. 

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp thực hiện nghiêm túc việc
công khai các TThc đã được công bố. hiện nay 100%
TThc đều được công khai trên cổng dịch vụ công của tỉnh
và cổng thông tin điện tử của Sở. Sở luôn đảm bảo thực
hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa,
một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Sở đã tiếp nhận
và giải quyết 15.910 hồ sơ TThc, trong đó giải quyết đúng
và trước hạn 15.853 hồ sơ, đạt 99,6%. Đặc biệt, 6 năm 2021,
tỷ lệ hồ sơ TThc giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến đạt
44%, tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Nếu có hồ sơ quá
hạn giải quyết (số rất ít, chủ yếu vì lý do khách quan), ngoài
việc báo cáo chủ tịch uBND tỉnh, Sở Tư pháp đều có văn

bản xin lỗi đối với công dân, đồng thời xác định phương
hướng và thời gian xử lý. Đặc biệt, Sở Tư pháp là một trong
những đơn vị dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính của
tỉnh Bắc giang những năm gần đây. 

tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Bà Trương Ngọc Bích, Phó giám đốc Sở Tư pháp Bắc

giang cho biết: giúp doanh nghiệp am hiểu và thực hiện,
vận dụng đúng quy định pháp luật hiện hành trong hoạt
động sản xuất kinh doanh luôn được tỉnh Bắc giang quan
tâm. Thời gian qua, Sở đã tham mưu uBND tỉnh thực hiện
các chương trình, kế hoạch về hỗ trợ pháp lý cho doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở đã tham mưu uBND tỉnh ban hành chương
trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo giai đoạn và cụ thể
hóa thành kế hoạch từng năm. mới đây, căn cứ Luật hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Nghị định số 55/2019/NĐ-
cP của chính phủ, Sở Tư pháp đã tham mưu chủ tịch uBND
tỉnh ban hành, triển khai Quyết định số 12/QĐ-uBND ngày
05/01/2021 phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025. 

Song song với đó, Sở tập trung thực hiện các hoạt động
cung cấp thông tin pháp lý; bồi dưỡng kiến thức pháp luật; tư
vấn pháp luật và các hoạt động khác. các hoạt động được
thực hiện thường xuyên như: cập nhật đầy đủ các văn bản
quy phạm pháp luật từ Trung ương đến địa phương theo
ngành, lĩnh vực trên hệ thống thông tin pháp luật của tỉnh;
kịp thời giải đáp những yêu cầu về tư vấn pháp luật trên hệ
thống này hoặc yêu cầu trực tiếp; phối hợp với các sở, ngành
trong việc tư vấn, giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý
theo yêu cầu của doanh nghiệp; biên soạn và phát miễn phí
tài liệu tìm hiểu pháp luật liên quan đến hoạt động thực tế
của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

“các hoạt động trên đã giúp doanh nghiệp nâng cao năng
lực quản trị, chú trọng bảo vệ thương hiệu, phát triển bền vững,
hạn chế rủi ro trong các vụ tranh chấp… đáp ứng hội nhập kinh
tế sâu rộng”, bà Trương Ngọc Bích cho biết.n
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Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh,
ngành Tư pháp Bắc giang đã tham mưu uBND
tỉnh ban hành nhiều kế hoạch về cải cách thủ tục
hành chính (TThc) và các chương trình hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp. 

Hương giang

Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được Bắc Giang
coi là một trong những giải pháp nhằm đồng hành cùng 

doanh nghiệp phát triển bền vững



Trong 9 tháng đầu năm, Sở TN&mT đã thẩm định
trình uBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng
đất đến năm 2030 của 10 huyện, thành phố; bổ
sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các địa
phương. Đồng thời rà soát, tổng hợp, tham mưu

uBND tỉnh trình hĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục
các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang các mục đích khác
năm nay.

Sở đã tập trung tham mưu, chỉ đạo công tác thu hồi,
chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất nhiều dự
án, nhất là các dự án khu đô thị, khu dân cư lớn, các dự án
trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn đầu tư công như dự án: Nâng
cấp, mở rộng đường gom tuyến cao tốc hà Nội - Bắc giang,
đoạn từ cầu vượt quốc lộ 37; cải tạo, sửa chữa quốc lộ 17
huyện việt yên và Tân yên…

Đối với đất của các hộ gia đình, Sở đã tiếp
nhận, thẩm định, giải quyết hơn 84 nghìn giấy
chứng nhận, trong đó cấp giấy chứng nhận lần đầu
4.529 giấy, cấp đổi sau đo đạc 9.601 giấy, còn lại là
đăng ký biến động, đăng ký giao dịch bảo đảm.

Thực hiện chỉ thị số 19-cT/Tu ngày 11/6/2020
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kiểm
tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và
sử dụng đất đai, qua rà roát toàn tỉnh hiện có hơn
73 nghìn trường hợp vi phạm với tổng diện tích
14,3 nghìn ha. Trong đó đã lập biên bản hiện trạng
hơn 47,8 nghìn trường hợp, lập biên bản xử lý vi
phạm hành chính 2.199 trường hợp, ban hành
1.346 quyết định phạt hành chính hơn 4,3 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ thị số 17 ngày 27/2/2020 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân
ra quân xử lý triệt để rác thải nông thôn, sau hơn
một năm thực hiện, tỷ lệ rác thải thu gom được xử
lý đạt 87,3%. Tỷ lệ thu giá dịch vụ thu gom, vận
chuyển, xử lý rác thải đạt 73,5%.

Trong lĩnh vực khoáng sản, Sở đã tham mưu
uBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu giá quyền khai
thác khoáng sản đối với 4 điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu
xây dựng thông thường.

Từ nay đến cuối năm, các phòng, đơn vị của Sở sẽ tiếp
tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó
khăn nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước
trong lĩnh vực TN&mT. Tiếp tục tham mưu uBND các cấp
thực hiện hiệu quả chỉ thị số 19; thực hiện tốt công tác cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; cấp đổi giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc bản đồ, sau dồn
điền đổi thửa.

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Sở chỉ đạo Phòng
TN&mT các huyện, thành phố tiếp tục tham mưu uBND các
cấp thực hiện hiệu quả chỉ thị số 17. Trong đó chú trọng
nâng cao chất lượng hoạt động của các công ty, hợp tác xã,
tổ, đội vệ sinh môi trường chuyên trách; đẩy nhanh tiến độ
lắp đặt lò đốt rác; kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa triệt để tình
trạng xả nước thải chưa qua xử lý ra bên ngoài, gây ô nhiễm
môi trường…

Đối với lĩnh vực quản lý khoáng sản, tiếp tục tham mưu
uBND các cấp thực hiện hiệu quả chỉ thị số 09/cT- uBND
ngày 21/4/2020 của chủ tịch uBND tỉnh về tăng cường các
biện pháp quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây
dựng thông thường trên địa bàn.

Sở sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy, uBND tỉnh kiểm điểm
trách nhiệm người đứng đầu các ngành, địa phương không
chấp hành nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, uBND tỉnh, để xảy
ra nhiều vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai, môi
trường gây bức xúc trong nhân dân mà không kịp thời giải
quyết, báo cáo…n
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Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong
lĩnh vực tài nguyên môi trường

Trong năm 2021, Sở Tài nguyên và môi
trường (TN&mT) Bắc giang tập trung
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính,
tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ
giải phóng mặt bằng các dự án, nâng
cao hiệu lực quản lý nhà nước trong
thực hiện nhiệm vụ.

ngọc Tùng

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường ở Bắc Giang được
thực hiện tốt đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh



Chính sách phát triển giáo dục mầm non
Ông Trần Tuấn Nam - giám đốc Sở

gD&ĐT Bắc giang cho biết: Xác định bậc
học mầm non có vai trò rất quan trọng
trong hệ thống giáo dục quốc dân, Tỉnh
ủy, hĐND, uBND tỉnh đặc biệt quan tâm
phát triển giáo dục mầm non theo hướng
bền vững. Trước thực trạng “học sinh tăng
nhanh, giáo viên lại thiếu hụt” tại các cơ sở
giáo dục mầm non, nhất là ở các khu công
nghiệp, hĐND tỉnh đã ban hành Nghị
quyết số 19/2017/NQ-hĐND về “Quy
định cơ chế, chính sách hợp đồng giáo
viên mầm non, mức thu học phí bậc học
mầm non trong các trường mầm non công
lập trên địa bàn tỉnh”.

Theo đó, từ năm 2017 đến nay, ngoài chỉ tiêu biên chế
được giao, thực hiện Nghị quyết 19 của hĐND tỉnh, uBND
tỉnh đã quyết định giao 988 chỉ tiêu hợp đồng giáo viên cho
các trường mầm non. Trên cơ sở đó, uBND huyện, thành phố
thực hiện ký hợp đồng lao động đối với các giáo viên và thực

hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo Nghị quyết số
19/2017/NQ-hĐND như: Bảo đảm chế độ tiền lương và các
chế độ khác như giáo viên trong biên chế. riêng huyện Sơn
Động và các xã đặc biệt khó khăn thì ngân sách tỉnh cấp chi
trả 100% lương và phụ cấp. chính sách này đã góp phần tạo
việc làm cho gần 1000 giáo viên mầm non. hơn nữa, năm
2020, tiếp tục tuyển dụng vào biên chế 719 chỉ tiêu giáo viên
mầm non, giúp tăng tỷ lệ giáo viên/lớp và giảm tình trạng quá
tải ở các trường mầm non. hiện tỷ lệ giáo viên/lớp ở bậc học
mầm non các trường công lập đạt 1.95; cơ bản đáp ứng nhu
cầu chăm sóc và giáo dục trẻ.

giai đoạn 2016-2021, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện
Nghị quyết số 28/2014/NQ-hĐND của hĐND tỉnh, theo đó đã
hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng cho 10 dự án trường mầm
non tư thục (số tiền 12,41 tỷ đồng); hỗ trợ xây dựng 33 phòng
học của 4 trường mầm non tư thục (số tiền 8,25 tỷ đồng); hỗ trợ
thiết bị đối với 521 nhóm trẻ độc lập tư thục (số tiền 10,42 tỷ
đồng). Ngoài ra, ngân sách tỉnh hỗ trợ các huyện 174 tỷ đồng
xây dựng phòng học trường mầm non công lập. Nếu như năm
2016, toàn tỉnh có 848 nhóm lớp quá tải, tập trung ở huyện
Lạng giang, hiệp hòa, Lục Nam, việt yên, thành phố Bắc
giang thì đến nay vấn đề này đã cơ bản được giải quyết. 

Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn
Để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục mũi nhọn, ngày

07/5/2015, uBND tỉnh ban hành Đề án “Phát triển trường
ThcS trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bắc giang
giai đoạn 2015-2025”. Theo đó, toàn tỉnh có 10 trường, trong
đó 8 trường được phát triển, nâng cấp trên cơ sở các trường
ThcS điểm ở thị trấn trung tâm huyện; thành phố Bắc giang
xây dựng mới Trường ThcS Lê Quý Đôn; năm 2020 huyện
yên Dũng xây mới Trường ThcS Thị trấn Nham Biền. các
trường ThcS trọng điểm thực hiện nhiệm vụ đi đầu về đổi

mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện, phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi,
học sinh năng khiếu, tạo nguồn cho
trường ThPT chuyên.

Trong năm 2019, hĐND tỉnh ban
hành Nghị quyết số 16/2019/NQ-hĐND
ngày 11/7/2019 Quy định một số chính
sách hỗ trợ học sinh Trường ThPT
chuyên, học sinh trường ThcS trọng
điểm chất lượng cao và giáo viên tham
gia bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp
quốc gia, khu vực và quốc tế trên địa bàn
tỉnh. Sau 2 năm triển khai Nghị quyết,
tỉnh đã hỗ trợ 7,091 tỷ đồng cho giáo viên

và học sinh. các chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh và
giáo viên tại Nghị quyết số 16/2019/NQ-hĐND là nguồn
động viên rất lớn cho đội ngũ giáo viên và học sinh, nhất là
các em học sinh là con hộ nghèo, hộ cận nghèo để các em yên
tâm học tập. Trường ThPT chuyên và các trường ThcS
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Hiệu quả tích cực từ các 
chính sách phát triển giáo dục 

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Ông Trần Tuấn Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT

Nhằm thực hiện đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo (gD&ĐT) theo
Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban
chấp hành Trung ương Đảng khóa Xi,
Bắc giang đã đề ra những định hướng
mang tầm chiến lược, thúc đẩy sự
nghiệp giáo dục tỉnh nhà phát triển
ngày càng vững chắc. 

Lê Hoài nam 

Bắc Giang đang tiếp tục
nỗ lực nâng cao chất
lượng giáo dục, phấn

đấu đưa ngành giáo dục
tỉnh nhà thuộc nhóm
tiên tiến của cả nước.



trọng điểm đã thu hút được những học sinh giỏi về học tập;
chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh được duy trì và nâng
lên. 3 năm gần đây, kết quả thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12
của Bắc giang luôn duy trì trong tốp 10 - 12 tỉnh, thành phố
dẫn đầu toàn quốc, 2 năm liên tục có học sinh đạt giải khu
vực và quốc tế. các trường ThcS trọng điểm đã phát huy
tốt chức năng, nhiệm vụ, thực sự là những mô hình điểm, đi
đầu thực hiện đổi mới giáo dục ở các huyện, thành phố.

Ông Trần Tuấn Nam cho biết thêm, bên cạnh những kết
quả đạt được, giáo dục Bắc giang vẫn đang đứng trước
không ít khó khăn, thách thức. một số địa phương còn thiếu
giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học để thực hiện đổi mới
chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; phòng
học, phòng chức năng của một số địa phương còn chưa đủ
(do tăng học sinh, tăng lớp và đòi hỏi của chương trình mới
thực hiện học 2 buổi/ngày). Diện tích đất của một số trường
học còn hẹp, thiếu sân chơi bãi tập; các tiêu chí để đạt
trường chuẩn quốc gia mức độ 2 còn nhiều khó khăn. 

Ông Trần Tuấn Nam nhấn mạnh: Thực tế cho thấy
một trong những yếu tố quyết định chất lượng giáo dục đó
là phải có những chính sách phát triển gD&ĐT đúng đắn.
Trong nhiệm kỳ qua, hĐND tỉnh đã ban hành một số
chính sách giúp giáo dục Bắc giang phát triển khá căn bản
theo hướng bền vững. Trong giai đoạn tới, ngành giáo dục
tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, hĐND, uBND tỉnh ban hành
các cơ chế, chính sách để phát triển giáo dục theo lộ trình
đổi mới. Ngành giáo dục đề nghị Tỉnh ủy, hĐND tỉnh,
uBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, ban hành các chính
sách phát triển giáo dục. Đề nghị các sở, ban, ngành, các
địa phương và doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng giáo
dục để sự nghiệp giáo dục Bắc giang tiếp tục phát triển
bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XiX đề ra. Đồng thời, toàn ngành
gD&ĐT sẽ quyết tâm, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn,
thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì, giữ vững và
phát huy kết quả đã đạt được, hoàn thành mục tiêu đổi
mới căn bản, toàn diện gD&ĐT trên địa bàn tỉnh, đáp ứng
kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh và nhân dân.n
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Dương Văn Thái cùng các đại biểu đến dự lễ khai giảng tại

Trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng (5/9/2021)

such as apparels to the united States and the European union; and
agricultural products such as fresh lychee, vegetables and fruits are
imported into the uS, the Eu, japan and australia.

in particular, in 2021, facing unprecedented difficulties and
challenges with the fourth outbreak of the coviD-19 pandemic in
many localities, with Bac giang being the largest epidemic
contagion of the country, the Department of industry and Trade
advised the Provincial People's committee to figure out three
scenarios, with specific plans for each coviD-19 epidemic
development, each market, each distribution and consumption
channel. at the same time, the department successfully organized
an online conference to promote international lychee sales attended
by 30 domestic and international purchasing points (22 domestic
and eight foreign points in china, japan, Singapore and australia),
which was highly appreciated by central and local authorities at
home and abroad.

actively seeking solutions to business difficulties
The Department of industry and Trade advised the Provincial

People's committee to adopt many business support solutions.
accordingly, the department actively informed and built programs
and plans and coordinated with relevant agencies to help local
companies in trouble. Specifically, it prepared infrastructure and
investment locations, provided information for investors and
enterprises to make new investments and expand business
operations; completed technical infrastructure, and boosted
vocational training and trade promotion.

Notably, administrative reform relating to business support is
always a top priority. The province regularly reviews administrative
procedures across agency and publicly publishes administrative
procedures (together with forms, processes, fees and charges) on
the website of the Provincial Public administration Service center
for easy access and implementation by organizations and
individuals.

in addition, trade promotion is focused. The department
actively advises on and submits business support policies to the
Provincial People's committee to grasp opportunities and
challenges when free trade agreements (fTas) officially take effect.
The agency continues to strengthen connections with vietnam's
Trade offices and Trade counselors abroad, foreign representative
agencies in vietnam for timely information on fTas to help
businesses understand and catch up with new regulations to make
the most of fTa opportunities. in business support in trade
promotion, the department has provided a lot of domestic and
international market information to local businesses on the
province’s website (www.bacgiang.gov.vn), the department’s
website (www.bacgiangintrade.gov.vn), e-commerce exchange
(www.san24h.vn), and social networks to facilitate businesses and
manufacturers to connect suppliers and buyers of goods.

mr. Nguyen van Phuong, Deputy Director of the Department
of industry and Trade, affirmed that in order to support and
accompany businesses in 2021, the department has focused on the
five following groups of solutions: (1) making good forecasts,
applying flexible management, creating positive and comprehensive
changes in all fields. (2) further proposing solutions to remove
difficulties for businesses. (3) Promoting industrial development,
especially investment attraction in industrial zone development. (4),
reforming and improving efficiency of trade promotion, export
market development and expansion. and (5), boosting
administrative reform, improving effectiveness and efficiency of
state management of industry and trade.n

(from P.27)



Nhiều nông sản, ít doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ 
Bắc giang là tỉnh trung du miền núi, có gần 300.000ha đất

nông nghiệp, trong đó đất lúa gần 70.000ha, trên 57.000ha đất
cây lâu năm (cây công nghiệp, cây ăn quả), trên 150.000ha đất
lâm nghiệp, còn lại nuôi trồng thủy sản và cây trồng khác…  

hiện nay, tỉnh có hàng chục sản phẩm nông nghiệp được
cấp bảo hộ sở hữu trí tuệ, trong đó một số sản phẩm nổi bật như:
gà đồi yên Thế; lạc, vải thiều sớm Phúc hòa (Tân yên); vải thiều
Lục Ngạn; gạo thơm (yên Dũng); na, dứa (Lục Nam)...

Những sản phẩm này đem lại hiệu quả kinh tế, đóng góp tích
cực đối với sự tăng trưởng kinh tế địa phương cũng như nâng
cao đời sống người dân Bắc giang. Nhiều sản phẩm không
những tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu sang
nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngoài ra, Bắc giang có sản lượng gỗ rừng
trồng rất lớn, ổn định nhờ kỹ thuật thâm
canh, phát triển kinh tế lâm nghiệp của
người dân ngày càng cao. Ngành chăn nuôi
và thủy sản cũng phát triển tương đối
mạnh, nhất là nuôi cá, lợn dê, gà,…

một điều đáng nói là, sản xuất nông
nghiệp hàng hóa của Bắc giang chiếm từ
70-80% tỷ lệ diện tích và quy mô ngành
nông nghiệp, nhưng số lượng DN đầu tư
vào nông nghiệp lại rất hạn chế. Toàn tỉnh
hiện có khoảng 200 DN nông nghiệp, chủ yếu
quy mô nhỏ, tiềm lực hạn chế. Số DN chế biến
nông sản rất ít, chưa đến 5% tổng số DN nông
nghiệp. Do vậy, lượng lớn nông sản được tiêu thụ và
xuất khẩu chỉ ở dạng sơ chế thô nên giá trị thấp.

tạo cơ chế mời gọi doanh nghiệp
Ngày 3/4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị

quyết 401-NQ/Tu về chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh
Bắc giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Nghị quyết
xác định, phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững
trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh địa phương, ứng dụng
tiến bộ khoa học kỹ thuật, thích ứng với cơ chế thị trường, phát
triển đồng bộ với công nghiệp, thương mại, dịch vụ... 

Để thu hút, khuyến khích các DN đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn một cách có hiệu quả, hĐND tỉnh đã ban hành
Nghị quyết số 07/2019/NQ-hĐND ngày 11/7/2019 của
hĐND tỉnh Quy định cơ chế, chính sách đặc thù khuyến

khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn
tỉnh Bắc giang giai đoạn 2019-2025; uBND tỉnh đã Ban hành
Quyết định số 11/2020/QĐ-uBND ngày 26/5/2020 của uBND

tỉnh Quy định định mức hỗ trợ từng loại hạng mục,
công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

trên địa bàn tỉnh Bắc giang.
Theo đó, DN có dự án trồng hoa quy mô

tập trung từ 2ha và trồng rau từ 5ha trở lên ở
khu vực nông thôn được tỉnh hỗ trợ 50%
chi phí đầu tư nhưng không quá 2 tỷ
đồng/dự án để xây dựng giao thông, hệ
thống điện, cấp, thoát nước, làm nhà lưới,
nhà màng, nhà kính. các DN chăn nuôi
dê từ 300 con, ngựa từ 100 con và trâu từ
70 con trở lên được hỗ trợ 50% chi phí đầu
tư nhưng không quá 2 tỷ đồng/dự án…

Ngoài ra, DN được ưu đãi đầu tư thuế, thuê
lại đất, mặt nước của hộ gia đình, cá nhân.
Để thực hiện những chủ trương, quy định

ưu đãi, khuyến khích trên, trước mắt Sở
NN&PTNT đang khẩn trương khảo sát tại huyện Lạng

giang, Tân yên, hiệp hòa, Lục Nam nhằm tích tụ ruộng đất
tập trung từ 30ha trở lên. Từ đó, mời gọi DN lớn như: Tập
đoàn T&T, vingroup vào đầu tư rau, hoa công nghệ cao…; có
thư mời gọi đầu tư các tập đoàn lớn trong lĩnh vực chế biến
gỗ về chế biến gỗ phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu
tại các huyện có vùng nguyên liệu lớn như: Sơn Động, Lục
Ngạn, Lục Nam và yên Thế. 

mời gọi, thu hút đầu tư của các tập đoàn lớn, các tổng
công ty, DN hoạt động trong lĩnh vực giết mổ, chế biến gia
súc, gia cầm tại các huyện yên Thế, Tân yên, Lạng giang,
TP.Bắc giang và chế biến sản phẩm thịt lợn, gà ở yên Thế,
Tân yên, Lạng giang, Lục Nam nhằm phục vụ nhu cầu trong
nước và xuất khẩu.n
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Thu hút đầu tư để 
ngành nông nghiệp “cất cánh”

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Vải thiều Bắc Giang được xuất khẩu đi nhiều nước

Tỉnh đang áp
dụng Nghị định số

98/2018/NĐ-CP về chính sách
khuyến khích phát triển hợp tác, liên

kết trong sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp; Nghị quyết số

44/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020
của HĐND tỉnh về Quy định chính
sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu

thụ sản phẩm nông nghiệp trên
địa bàn tỉnh Bắc Giang giai

đoạn 2021-2025…

Tỉnh Bắc giang rất chú trọng thu hút các
doanh nghiệp (DN) đầu tư vào lĩnh vực nông
nghiệp, nông thôn, để từ đó hình thành những
“hạt nhân” thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến,
tiêu thụ nông sản và góp phần nâng cao giá trị
ngành nông nghiệp của địa phương.



many agricultural products, few processors
and traders

Bac giang is a mountainous midland province, with
nearly 300,000 ha of agricultural land, including nearly
70,000 ha of rice land, over 57,000 ha of perennial crops
(industrial crops and fruit trees), and over 150,000 ha of
forestland, aquaculture and other crops.

currently, the province is home to dozens of intellectual
property-certified agricultural products such as yen The hill
chicken; Phuc hoa peanut and lychee (Tan yen); Luc Ngan
lychee; fragrant rice (yen Dung); sugar apple and pineapple
(Luc Nam).

These products generate high economic benefits and
contribute positively to local economic growth and people's
living standards. many Bac giang-branded agricultural
products are not only consumed domestically but also
exported to many countries around the world.

in addition, Bac giang has a very large and stable output of
planted timber thanks to intensive farming techniques and
increasing forestry development. The livestock and
aquaculture industry has also developed strongly, especially
fish, pig, goat and chicken farming.

Notably, agricultural production accounts for 70-80% of
the agricultural area and scale in Bac giang province but not
many enterprises invest in agriculture. The province currently
has about 200 agricultural enterprises, mainly having small
scale and limited potential. agricultural producers account for
less than 5% of total agricultural enterprises. Therefore, a large
share of agricultural products sold and exported are raw,
which are typically low in value.

Building investment mechanisms for
enterprises

on april 3, 2019, the Standing Board of the Provincial
Party committee issued resolution 401-NQ/Tu on Bac giang
agricultural Development Strategy to 2030, with a vision to
2035. according to the resolution, modern and sustainable
agricultural development is based on the promotion of local
comparative advantages, application of scientific and technical
advances, and adaptation to market mechanisms in line with
industrial, trade and service development.

in order to effectively attract and encourage enterprises to
invest in agriculture and rural areas, the Provincial People's
council issued resolution 07/2019/NQ-hDND dated july 11,
2019 on specific policies to encourage enterprises to invest in

agriculture and rural areas in Bac giang province in 2019-
2025. The Provincial People's committee promulgated
Decision 11/2020/QD-uBND dated may 26, 2020 on support
levels for each type of agricultural and rural development
investment in Bac giang province.

accordingly, enterprises growing flowers on 2 ha of land
or more and vegetables on 5 ha or more in rural areas are
supported 50% of investment cost, but limited by the province
to vND2 billion per project for the construction of traffic,
electricity, water supply and drainage systems, net houses or
greenhouses. Enterprises raising from 300 goats, 100 horses
and 70 buffaloes onwards are supported with 50% of
investment costs, but not more than vND2 billion per project.
in addition, they are entitled to tax incentives, land rents and
water surface rents.

in order to implement the above incentivization policies
and regulations, the Department of agriculture and rural
Development is urgently surveying Lang giang, Tan yen,
hiep hoa and Luc Nam districts to accumulate land from 30
ha or more. Then, the province has invited large enterprises
such as T&T group and vingroup to invest in high-tech
vegetable and flower farming; and sent letters of invitation
to companies seeking to invest in wood processing for
domestic consumption and export in districts where raw
materials are abundant, including Son Dong, Luc Ngan, Luc
Nam and yen The.

The province invites and attracts investors to invest in
livestock and fowl processing in yen The, Tan yen, Lang
giang and Bac giang districts, and in pork and chicken
processing in yen The, Tan yen, Lang giang and Luc Nam for
domestic demand and for export.n

www.vccinews.com  37

drawing Investment funds for
Agricultural development
Bac giang province has paid great attention
to attracting investment in agriculture and
rural development, thus forming "nuclei" to
foster linkage in agricultural production,
processing and consumption, and
improving agricultural value.

High-tech ish farming model in Hiep Hoa district, Bac Giang

Bac Giang province is applying Decree 98/2018/ND-CP
of the Government on incentive policies on agricultural
production and consumption development cooperation;
Resolution 44/2020/NQ-HDND dated December 9, 2020 of
the Provincial People's Council on support policies for
agricultural production and consumption cooperation in Bac
Giang province in 2021-2025.



Nhanh chóng khôi phục ổn định
Trong đợt dịch covid-19 lần thứ tư (cuối tháng 4/2021)

bùng phát, lan rộng và diễn biến phức tạp, gây ra nhiều khó
khăn, tổn thất cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc
giang. với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân, chấp hành nghiêm chỉ đạo của chính phủ, chỉ trong vòng
2 tháng, Bắc giang đã khống chế và đẩy lùi được dịch bệnh,
quay trở lại trạng thái bình thường từ giữa tháng 6/2021.

Trong bối cảnh đó, chi nhánh NhcSXh tỉnh Bắc giang
đã nhanh chóng ổn định hoạt động trở lại, từ miền núi cao
Sơn Động, yên Thế đến vùng “tâm dịch” việt yên, Lục Ngạn,
Tân yên,… cán bộ của đơn vị lại tiếp tục phục vụ bà con hộ
nghèo và các đối tượng chính sách.

Từ chi nhánh tỉnh đến 10 phòng giao dịch cấp huyện
và 209 điểm giao dịch cấp xã, gồm hơn 1.000 cán bộ của 4
tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, là những “cánh tay
nối dài” của NhcSXh, lại nhịp nhàng đưa những đồng
vốn ưu đãi của chính phủ về các thôn, bản. Qua đó,
nhanh chóng giúp nhân dân khôi phục, phát triển sản
xuất, ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

cả tỉnh hiện có trên 25.000 hộ nghèo, hộ đồng bào dân
tộc thiểu số khó khăn và các đối tượng chính sách được
hưởng lợi nguồn vốn tín dụng chính sách. Đến nay, tổng
nguồn vốn chính sách ở Bắc giang đạt xấp xỉ 5.200 tỷ
đồng, tăng 407 tỷ đồng so với năm 2020. hiệu quả nhất là
người dân đã đầu tư vào thâm canh vườn cây ăn quả,
trồng rừng sản xuất, chăn nuôi,… giúp người dân cải
thiện thu nhập, vươn lên giảm nghèo.

Trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo của Bắc
giang giảm bình quân hàng năm 2,23%, riêng các xã đặc
biệt khó khăn và huyện 30a giảm đến 4-5%, cao hơn mức
bình quân cả nước.

về Bắc giang vào những ngày này, ai cũng cảm nhận rõ
niềm phấn khởi, tự hào về thành quả của đợt phòng chống
dịch covid-19 và công cuộc giảm nghèo bền vững; xây dựng
nông thôn mới… Trong đó, có những đóng góp không nhỏ
của các cán bộ, nhân viên NhcSXh.

tiếp tục làm tốt nhiệm vụ mới
với tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, chi nhánh

NhcSXh Bắc giang đã chủ động bám sát sự chỉ đạo của
ngân hàng cấp trên và Đảng bộ, chính quyền địa phương,
tìm mọi cách huy động nhiều nguồn lực tài chính và tổ
chức thật tốt các chương trình tín dụng chính sách của
Nhà nước.

Bởi thế, chi nhánh cùng với Bắc giang cũng là địa
phương đầu tiên trong cả nước được tin tưởng giao triển
khai giải ngân hỗ trợ cho các doanh nghiệp, người sử dụng
lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
theo Nghị quyết 68 của chính phủ và Quyết định 23 của
Thủ tướng chính phủ do ảnh hưởng dịch covid-19.

Đến tháng 9/2021, đã có 64 doanh nghiệp được vay
hơn 200 tỷ đồng vốn ưu đãi, lãi suất 0% để trả lương cho
gần 59.000 lượt lao động. chi nhánh NhcSXh tỉnh Bắc
giang cũng là đơn vị hiện có dư nợ cho vay trả lương
ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cao nhất nước.

có thể thấy, tín dụng chính sách được chi nhánh
NhcSXh tỉnh Bắc giang thực hiện đã và đang trở thành
công cụ hữu hiệu giúp tỉnh thực hiện thắng lợi chương
trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bảo đảm an sinh
xã hội bền vững, vượt qua khó khăn, ngăn ngừa được tác
hại của thiên nhiên, kiểm soát có hiệu quả dịch covid-19.

giai đoạn tới, công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế
- xã hội, xây dựng nông thôn mới,... trong bối cảnh dịch
bệnh kéo dài sẽ vất vả, cam go hơn. Nguồn vốn tín dụng
chính sách luôn thông suốt và phát huy hiệu quả sẽ góp
phần thực hiện tốt những nhiệm vụ này. Bởi vậy, những
cán bộ chi nhánh NhcSXh Bắc giang luôn xác định sẽ
nỗ lực hơn nữa; bám sát mọi chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước; tuân thủ nghiêm sự chỉ đạo của cấp
ủy, chính quyền địa phương... n
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Khơi thông nguồn vốn chính sách, cùng
nhân dân vượt qua dịch bệnh

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Ngay khi dịch bệnh covid-19 ở Bắc giang
được đẩy lùi, chi nhánh Ngân hàng chính
sách xã hội (NhcSXh) Bắc giang đã khẩn
trương thiết lập trạng thái bình thường mới,
ổn định hoạt động. Qua đó, kịp thời đưa
nguồn vốn chính sách đến các thôn, bản,
góp phần giúp nhân dân vượt qua khó khăn,
khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Gia đình anh Hoàng Văn Mạnh ở thôn Mỵ To, xã Trù Hựu 
(huyện Lục Ngạn) sử dụng nguồn vốn NHCSXH hiệu quả, 

đã vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá giả



trọng điểm phát triển của tỉnh
huyện Lạng giang có vị trí rất quan trọng, nằm tiếp

giáp thành phố Bắc giang và là cửa ngõ nối Bắc giang,
thủ đô hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông hồng với tỉnh
Lạng Sơn. Lạng giang là một trong 4 huyện, thành phố
của Bắc giang được xác định là trọng điểm phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh. 

Địa hình huyện tương đối bằng phẳng, hệ thống giao
thông đồng bộ, kết nối nối thuận lợi với các địa phương lân
cận. Từ trung tâm huyện cách không xa các khu công
nghiệp, đô thị lớn của tam giác kinh tế phát triển hà Nội -
hải Phòng - Quảng Ninh; thuận lợi kết nối với các cửa
khẩu sang Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn như: Tân Thanh,
hữu Nghị…

Trên địa bàn huyện có một số tuyến giao thông quan
trọng như: QL1a, QL31, QL37, đường cao tốc Bắc giang -
Lạng Sơn, đường sắt hà Nội - Lạng Sơn, đường sắt yên
viên - hạ Long… các tuyến giao thông, nhất là đường bộ
đã và đang được đầu tư nâng cấp, thuận lợi cho việc giao
thương, vận chuyển hàng hóa.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ
XXi và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai
đoạn 2016-2020, kinh tế của huyện Lạng
giang đã đạt được kết quả khá toàn diện,
nổi bật trên hầu hết các lĩnh vực. Trong
đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ
yếu bình quân tăng 17,4% (công nghiệp,
xây dựng tăng 20,9%; nông, lâm nghiệp,
thủy sản tăng 7%; dịch vụ tăng 21,6%).

Những năm qua, cơ cấu kinh tế tiếp
tục chuyển dịch tích cực, tỷ trọng công
nghiệp - xây dựng 44,8%; nông, lâm, thuỷ
sản 17,7%; dịch vụ 37,5%. Năm 2019,
Lạng giang là huyện thứ hai của tỉnh Bắc
giang đạt huyện nông thôn mới, sớm hơn
một năm so với kế hoạch.

tập trung phát triển công nghiệp 
hiện nay, huyện Lạng giang đã hoàn thành bổ sung

quy hoạch 05 khu công nghiệp (KcN) và 03 cụm công
nghiệp (ccN) với tổng diện tích khoảng 1.172,81ha. mục

tiêu của huyện trước năm 2030 sẽ thành lập mới 5 KcN,
gồm: Nghĩa hưng (quy mô 189ha), Xuân hương - mỹ Thái
- Tân Dĩnh (200ha), Thái Đào - Tân an (130ha), mỹ Thái
(160ha), Tân hưng (155ha, mở rộng từ ccN Tân hưng) và
03 ccN, gồm hương Sơn 2 (60ha), Đại Lâm 2 (60ha),
Nghĩa hòa mở rộng (67ha).

huyện phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ có thêm ít nhất
03 KcN và 5 ccN có hạ tầng đồng bộ, đưa vào sử dụng và
thu hút hiệu quả nhà đầu tư thứ cấp. Trong đó, 4 ccN (Tân
hưng, Đại Lâm, Nghĩa hòa, hương Sơn) được lấp đầy và 3
KcN (Tân hưng, mỹ Thái, Nghĩa hưng) lấp đầy 50%. Qua
đó, góp phần nâng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng
tăng bình quân 25-26%/năm trong giai đoạn 2021-2025;
đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng
chiếm 60% trong cơ cấu các ngành kinh tế của huyện.

Để thực hiện tốt những mục tiêu trên, huyện Lạng giang
sẽ tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
Ngoài ra, huyện ưu tiên lựa chọn các dự án có công nghệ
mới, hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường, sử dụng nguồn
nguyên liệu, lao động tại chỗ. Kiên quyết kiến nghị thu hồi
các dự án quá thời hạn, chậm tiến độ cam kết đầu tư…

huyện sẽ cùng với chủ đầu tư các khu, ccN đẩy mạnh
thực hiện công tác thu hút đầu tư, lấp đầy
các ccN hiện hữu. Đồng thời, tập trung
hoàn thiện hạ tầng KcN Tân hưng và
ccN hương Sơn, Đại Lâm, ccN Nghĩa
hòa mở rộng và đẩy nhanh tiến độ đầu
tư hạ tầng các khu, ccN theo quy hoạch.

Tăng cường đầu tư, xây dựng hoàn
thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết
yếu, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng
kỹ thuật tại các khu, ccN phục vụ thu
hút đầu tư. Quá trình triển khai thực hiện
sẽ bám sát Phương án phát triển huyện
Lạng giang đã được tích hợp vào Quy

hoạch tỉnh Bắc giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050.

Lãnh đạo huyện và các cấp, các ngành sẽ chủ động phát
huy tính năng động, tiên phong, quyết tâm của người đứng
đầu trong thực hiện cải thiện môi trường đầu tư và các
nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. n
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Điểm đến hấp dẫn
giai đoạn 2021 - 2025, huyện Lạng giang
tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, làm
tốt công tác giải phóng mặt bằng… để trở
thành điểm đến đầu tư hấp dẫn.

THế Bắc

Là một trong những
trọng điểm phát triển
của Bắc Giang, huyện
Lạng Giang đang hội
tụ nhiều cơ hội để
“cất cánh”.

Huyện Lạng Giang đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, 
phát triển sản xuất công nghiệp



sản xuất nông,
lâm nghiệp giữ
vai trò chủ lực 

Sản xuất nông,
lâm nghiệp giữ vai
trò chủ lực, mang lại
giá trị kinh tế, thu nhập
xã hội chủ yếu cho địa
phương. Sau nhiều năm
phấn đấu, huyện Lục Ngạn đã
trở thành một trong những vùng
cây ăn quả lớn nhất miền Bắc với gần
28.000ha cây ăn quả các loại; tổng sản lượng quả tươi
năm 2020 đạt trên 200.000 tấn, giá trị thu từ cây ăn quả
đạt 4.082 tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào cơ cấu ngành
nông nghiệp và nâng cao đời sống nhân dân. 

hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông
và đô thị được quan tâm đầu tư nâng cấp. Tỷ lệ cứng hóa
đường giao thông nông thôn đạt 85% vào năm 2020, tăng
402,6% so với năm 2015. Nhiều tuyến giao thông trọng
điểm giữa huyện Lục Ngạn với các huyện, tỉnh bạn, giữa
các vùng trong huyện được đầu tư nâng cấp; nhiều khu đô
thị mới được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ. Xây
dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, toàn huyện có 11 xã
đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 15/19 tiêu chí/xã
trên toàn huyện (tăng 10 xã, 4,8 tiêu chí so với 2015).

công tác xúc tiến thương mại được đẩy mạnh và đạt
kết quả tích cực, giúp mở rộng thị trường tiêu thụ các sản
phẩm chủ lực của địa phương. Đáng chú ý là vải thiều Lục
Ngạn đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại 8 quốc gia,
xuất khẩu sang 30 nước, trong đó đã xuất khẩu được sang
một số thị trường cao cấp như mỹ, Nhật Bản, Eu... và là
một trong 10 món ăn đặc sản đạt giá trị kỷ lục Đông Nam
Á năm 2018; mỳ gạo đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại 5
quốc gia gồm: Nhật Bản, hàn Quốc, Thái Lan,
campuchia, Lào và đã xuất khẩu sang 13 quốc gia. 

Chủ động bứt phá
Theo ông La văn Nam - chủ tịch uBND

huyện Lục Ngạn, những kết quả đạt được
trong suốt thời gian qua sẽ là động lực thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm
2021 và các năm tiếp theo. Theo đó, để duy trì và
nâng cao chất lượng tăng trưởng, Lục Ngạn bám

sát vào các nhiệm vụ trọng tâm:
một là, xác định nông nghiệp vẫn là thế mạnh,

ngành kinh tế mũi nhọn, huyện đang chỉ đạo xây dựng
Đề án xây dựng huyện Lục Ngạn trở thành vùng cây ăn
quả trọng điểm cấp quốc gia và chương trình phát triển
lâm nghiệp, chăn nuôi giai đoạn 2021-2025. với Đề án và
chương trình này, huyện sẽ đề ra các nhiệm vụ, giải pháp
cụ thể nhằm đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp theo
hướng sản xuất hàng hóa, tăng giá trị sản phẩm.

hai là, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế -
xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, đô thị.

Ba là, tạo bước đột phá trong phát triển du lịch trên
địa bàn; chú trọng các loại hình du lịch cộng đồng, du
lịch sinh thái, tâm linh và du lịch trải nghiệm nhằm khai
thác tốt lợi thế vùng cây ăn quả tập trung, các giá trị văn
hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Trong thu hút đầu tư, Lục Ngạn tập trung vào các lĩnh
vực ưu tiên như: phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô
thị, cụm công nghiệp, du lịch; đầu tư phát triển công
nghiệp chế biến, bảo quản các sản phẩm nông, lâm nghiệp
và đầu tư các ngành nghề giải quyết được nhiều lao động;
phát triển dịch vụ du lịch (trọng tâm là khu du lịch sinh
thái, thể thao)... Đồng thời, thu hút đầu tư phát triển các
trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn…

chủ tịch uBND huyện Lục Ngạn La văn Nam khẳng định: với
phương châm coi doanh nghiệp là đối tác phục vụ, doanh nhân về
đầu tư cũng là công dân của huyện, thời gian tới, Lục Ngạn sẽ tiếp
tục chỉ đạo các cấp, ngành rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục
hành chính, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp. n
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Phát triển nền
nông nghiệp
chất lượng cao

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Là một trong
những vùng kinh tế

trọng điểm của tỉnh Bắc
giang, huyện Lục Ngạn đang
hướng đến phát triển nông
nghiệp chất lượng cao, toàn
diện đồng thời tạo dựng môi

trường đầu tư hấp dẫn.

ngô San

Vải thiều Lục Ngạn được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap,
GlobalGAP với chất lượng cao được giới thiệu, quảng bá rộng rãi

đến đông đảo người tiêu dùng



Ông Đặng văn Nhàn nhấn mạnh: Nhằm tạo sự bứt
phá trong tương lai, tại Đại hội Đảng bộ huyện Lục
Nam lần thứ XXii đã đề ra 3 mục tiêu quan trọng:
(1) đến năm 2024 đạt chuẩn huyện nông thôn
mới; (2) phát triển huyện trở thành đô thị trung

tâm công nghiệp, dịch vụ và du lịch vào năm 2030; (3) tập trung
phát triển đồng bộ các ngành theo hướng bền vững.

Lục Nam tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn trách
nhiệm người đứng đầu, thay đổi tư duy nhận thức của đội ngũ cán
bộ chuyển từ “mệnh lệnh hành chính” sang “hành chính phục vụ”.
Quán triệt tới từng cán bộ, công chức khi thực thi công vụ, tiếp xúc
với doanh nghiệp phải truyền tải thông điệp: “Xác định thành công
của doanh nghiệp cũng là của chính mình và địa phương” và xác
định “Khi doanh nghiệp đến huyện nhà đầu tư, sản xuất kinh
doanh phát triển được thì địa phương mới phát triển”. 

Nhằm tăng sức hút đầu tư, huyện chú trọng phát triển kết
cấu hạ tầng. hiện nay các tuyến đường trong huyện đang
được triển khai thi công nâng cấp. Dự kiến hết năm 2021, 12
tuyến đường huyện (khoảng 60km) sẽ hoàn thành. Đồng
thời, thi công tuyến đường vào Suối mỡ (kinh phí trên 1.000
tỷ đồng), đường tránh QL37 (khoảng trên 200 tỷ đồng),... Đặc
biệt, huyện tập trung giải phóng mặt bằng cho 04 khu công
nghiệp và hơn 10 cụm công nghiệp (tổng diện tích quy hoạch
hơn 2200ha). hiện đang có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài
nước đến khảo sát, trong đó có nhà đầu tư lớn như
foxconn… Ngoài ra Lục Nam đang triển khai thực hiện dự
án Sân gold nghỉ dưỡng Bắc giang cùng một số dự án bất
động sản.

Trong số các doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả tại
Lục Nam, có thể kể đến như: công ty TNhh Khải Thần, công
ty TNhh Khải Thừa, công ty TNhh Khải hồng; công ty
may Bắc giang chi nhánh Lục Nam,… các doanh nghiệp đều
thu hút lao động cơ bản tại địa phương với mức thu nhập ổn

định từ 8,0 - 10 triệu đồng/người/tháng. 
Ông Nguyễn Thành Lân - Phó Tổng giám đốc công ty cổ

phần Bất động sản Detech Land, chia sẻ: Detech Land là một
trong những doanh nghiệp đầu tiên vào Bắc giang thực hiện theo
Quyết định 139 của tỉnh với hình thức kêu gọi đầu tư “Xây dựng
khu đô thị dân cư theo hình thức đầu tư giao đất, có thu hồi tiền
sử dụng đất”. Quá trình từ khâu lập dự án, bồi thường giải phóng
mặt bằng và triển khai thi công, các thủ tục pháp lý đều nhanh,
gọn và thuận lợi. Năm 2018, Detech Land đã thực hiện dự án khu
dân cư thị trấn Đồi Ngô và cũng là dự án điểm của Lục Nam có
quy mô 19,7ha với tổng mức đầu tư và giải phóng mặt bằng là 272
tỷ đồng. Detech Land tiếp tục được Lục Nam tin tưởng giao tiếp
một số dự án trọng điểm khác trong huyện như: (1) chợ Sàn (xã
Xuân Sơn) được quy hoạch thành trung tâm thương mại với quy
mô 18,5ha; (2) Khu đô thị dân cư ở xã yên Sơn và xã Lan mẫu với
quy mô 45ha. Dự án sẽ được triển khai vào đầu năm sau (2022).

cùng với phát triển công nghiệp, huyện Lục Nam cũng
đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa với tiềm năng
phong phú: hạt dẻ tự nhiên (hạt nhỏ) với diện tích rừng gần
1000ha; na dai, diện tích 2000ha (hiện nay đã cho ra trái vụ,
phát triển quanh năm, giá lên tới 60-70 nghìn đồng/kg và
được cấp chỉ dẫn địa lý; dứa, diện tích khoảng hơn 300ha;
riêng vải thiều, Lục Nam có diện tích hơn 6000ha…

Lục Nam cũng có thế mạnh lớn trong phát triển du lịch.
huyện đã quy hoạch 2 khu du lịch là Suối Nứa và Suối mỡ, diện
tích gần 1000ha mỗi khu. Lợi thế các khu này đều nằm trên tuyến
đường 293, con đường tâm linh đi Tây yên Tử (Sơn Động).

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đều phát triển,
an ninh quốc phòng được giữ vững. 

Toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng
cao trách nhiệm, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức, phát huy tối đa mọi tiềm năng, lợi thế đưa Lục Nam
phát triển xứng đáng với vai trò “cực tăng trưởng quan trọng
của tỉnh Bắc giang”.n
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Hướng tới vị thế 
trung tâm công nghiệp,
dịch vụ và du lịch 
“Do hội đủ các điều kiện, lợi thế phát
triển kinh tế nên trong giai đoạn 2021-
2025 và đặc biệt tới năm 2030, Lục Nam
sẽ bứt phá trở thành đô thị trung tâm
công nghiệp, dịch vụ và du lịch của tỉnh
Bắc giang…”. Đó là chia sẻ của ông Đặng
văn Nhàn, Phó Bí thư huyện ủy, 
chủ tịch uBND huyện Lục Nam.

PHước Vũ

Đặng Văn Nhàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam



T heo đó, thời gian qua huyện đã thực hiện quy
hoạch, xây dựng các khu công nghiệp (KcN),
cụm công nghiệp (ccN), khu đô thị; phát triển
các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng
dụng công nghệ cao... Đồng thời, tăng cường

đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh thu hút đầu
tư và thực hiện các giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh
nghiệp, nhà đầu tư.

Phát triển “3 trụ cột” kinh tế
huyện Tân yên nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Bắc giang, tiếp

giáp với TP.Bắc giang. Đây là địa phương có thế mạnh phát
triển nông nghiệp, đến nay huyện đã hình thành và duy trì sản
xuất 24 cánh đồng mẫu lớn; 78 vùng sản xuất tập trung; có
trên 400 trang trại được công nhận, với hơn 10% sản xuất theo
hình thức liên doanh, liên kết; 100% số trang trại chăn nuôi
theo quy trình vietgaP. Diện tích cây ăn quả của huyện trên
3.500ha (sản xuất tập trung theo hướng vietgaP 1.500ha), với
các loại chủ lực như: vải sớm, bưởi, nhãn muộn, vú sữa, ổi…
cho thu nhập từ 100 - 500 triệu đồng/ha/năm. 

Năm 2020, huyện Tân yên được công nhận huyện đạt
chuẩn nông thôn mới (NTm) và đang tập trung phấn đấu
hoàn thành các tiêu chí để trở thành huyện NTm nâng cao.

Dự kiến hết năm 2021 có thêm 02 xã (hợp Đức, Phúc hòa)
đạt chuẩn xã NTm nâng cao. 

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Tân yên đẩy mạnh phát triển
sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công
nghệ cao gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi
trường. huyện sẽ phát triển các giống cây trồng, vật nuôi phù
hợp, trọng tâm là cây ăn quả, rau màu, chăn nuôi gia súc… 

Tân yên chủ động xây dựng cơ chế thu hút đầu tư vào
nông nghiệp, nông thôn; chú ý phát triển chuỗi liên kết
trong tiêu thụ chế biến nông sản. mặt khác, huyện xây
dựng các vùng nguyên liệu trọng điểm để phát triển nông
nghiệp công nghệ cao và phục vụ các nhà máy chế biến
nông sản; chú trọng xây dựng sản phẩm thế mạnh, mang
đặc trưng của địa phương.

hiện nay, công ty cP rau quả chế biến xuất khẩu goc
đang quan tâm triển khai mô hình sản xuất rau quả thực
phẩm, quy mô 20 - 50ha tại xã Ngọc Thiện; công ty cP Thủy
điện mai châu (Sơn La) đầu tư dự án chăn nuôi bò thịt, quy
mô 7 - 10ha tại xã Tân Trung. Ngoài ra, huyện tập trung
hướng dẫn nông dân canh tác tốt cây vải sớm, đảm bảo đúng
quy trình kỹ thuật, nhằm xuất khẩu nhiều hơn thương hiệu
“vải sớm Tân yên” sang thị trường Nhật Bản.

cùng với lĩnh vực nông nghiệp, Tân yên tập trung phát
triển công nghiệp, dịch vụ. Để đón đầu sự quan tâm của các nhà
đầu tư, huyện thực hiện công tác quy hoạch, phát triển các
KcN, ccN, gồm 5 KcN: Ngọc vân (150ha), Tiền Sơn (thuộc
xã Phúc Sơn và Lam cốt, 125ha), Ngọc Thiện - minh Đức
(thuộc xã Ngọc Thiện, 262ha), Đông Phú (thuộc xã Quế Nham,
200ha), Ngọc Lý (140ha) và 7 ccN: Đồng Đình (66,1ha), Lăng
cao (48ha), Kim Tràng (45ha), Ngọc châu (75ha), Đồng Điều
(40 ha), Quang Tiến (40ha), việt Ngọc (49ha). 

Bên cạnh một số ccN đã có nhà đầu tư thứ cấp thuê và
hoạt động, hiện huyện đang kêu gọi thu hút các nhà đầu tư
xây dựng hạ tầng các KcN, ccN. cụ thể với ccN Lăng cao,
nhà đầu tư là công ty cP Đầu tư công nghiệp và thương mại
dịch vụ Tân yên và ccN Đồng Đình với nhà đầu tư là công
ty cP Đồng Tâm đang triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng.

Tân yên cũng đẩy mạnh phát triển các khu đô thị và khu
dân cư nông thôn; thúc đẩy các lĩnh vực dịch vụ hiện đại. Đặc
biệt, huyện chú trọng phát triển các điểm du lịch sinh thái,
nghỉ dưỡng kết hợp sân golf, trong đó đã quy hoạch một số dự
án như: Khu sinh thái tâm linh và sân golf núi Dành (xã Liên
chung); Đền thờ cụ Lương văn Nắm (Tân Trung); Khu sinh
thái núi Đót (Phúc Sơn);…

Đột phá về hạ tầng giao thông
Trong những năm qua, hạ tầng giao thông của Tân yên

chưa đáp ứng được tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của
huyện, hạn chế tính kết nối giữa các vùng kinh tế trọng điểm
của tỉnh và địa phương lân cận. một số tuyến giao thông quan
trọng bị xuống cấp hoặc quá tải làm giảm sự quan tâm của các
nhà đầu tư...

Từ hạn chế đó, Tân yên đã tập trung quy hoạch và triển
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HUYỆN TâN YêN

Tạo đột phá trong thu hút đầu tư

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế
mạnh của địa phương, trong giai đoạn
2020 - 2025, huyện Tân yên tập trung
phát triển kinh tế với 3 trụ cột: công
nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. 

Huyện Tân Yên luôn chú trọng tạo kênh kết nối tiêu thụ, 
nâng cao giá trị cho nông sản địa phương



khai các dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa, mở rộng
các tuyến đường quan trọng trên địa bàn huyện. mục tiêu của
huyện là kết nối các tuyến đường huyện cũ và mới quy hoạch
với các hệ thống đường tỉnh một cách liên hoàn, phát triển
liên kết vùng. 

huyện xác định hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông
là giải pháp đột phá giúp tăng tính kết nối vùng, là đòn bẩy
thu hút đầu tư, khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của
địa phương và tạo tiền đề quan trọng để Tân yên bứt phá
phát triển. 

các dự án trọng điểm đã và đang được triển khai, như:
cải tạo, sửa chữa QL 1 đoạn việt yên - Tân yên và đoạn
Tân yên - yên Thế; cải tạo TL 298 đoạn Đình Nẻo (Tân
yên) - Phúc Lâm (việt yên); xây dựng tuyến nối QL 37
(việt yên) qua QL 17 (Tân yên) đến TL 292 (Lạng giang);
Xây dựng đường nối QL 37, 17 đi huyện võ Nhai (Thái
Nguyên); cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 294 đoạn từ xã Phúc Sơn
đến ngã ba Tân Sỏi (yên Thế).

huyện đang nghiên cứu thu hút đầu tư xây dựng bến
thủy trên sông Thương (thuộc xã hợp Đức), nhằm tạo kênh
giao thương, vận chuyển đường thủy, giúp giảm chi phí vận
chuyển và tạo động lực phát triển kinh tế của vùng. 

sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp
Xác định phát triển mang tầm dài hạn, đề cao tính bền

vững, huyện Tân yên chú trọng làm tốt công tác quy hoạch,
đảm bảo tính đồng bộ, bám sát định hướng phát triển của
tỉnh. Để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, chính quyền
huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả
công tác giải phóng mặt bằng (gPmB). Từ năm 2020 đến
nay, huyện đã giải ngân trên 200 tỷ đồng cho công tác đền
bù, gPmB (trong khi từ 2010 đến 2020 chỉ thực hiện được
khoảng 20 tỷ đồng).

Song song với đó, nhằm thu hút đầu tư vào các KcN,
ccN, huyện đã ban hành nhiều cơ chế khuyến khích, tạo điều
kiện hỗ trợ về vốn, đền bù gPmB, đầu tư cơ sở hạ tầng... đảm
bảo định hướng phát triển của tỉnh, lựa chọn các dự án, nhà

đầu tư phù hợp với tiến trình phát triển của huyện. hằng năm,
huyện bố trí từ 500-700 triệu đồng để chi hoạt động khuyến
công, khuyến thương.

Ông Nguyễn viết Toàn, chủ tịch uBND huyện cho biết:
Tân yên chú trọng phát triển công nghiệp đảm bảo tính kết
nối, bảo vệ môi trường; rà soát và công khai quy hoạch để tạo
sự đồng thuận của nhân dân... huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải
cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng
lực, trình độ chuyên môn, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân
tốt và tinh thần cống hiến để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn
phát triển mới.

“các cấp chính quyền chú trọng đến cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp,
nhà đầu tư…, từ đó tạo thêm lợi thế cạnh tranh của địa
phương. Đó cũng là những yếu tố để xây dựng một Tân yên
năng động, thân thiện; là nơi đáng sống và hợp tác, đầu tư”,
chủ tịch uBND huyện Nguyễn viết Toàn chia sẻ.n
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“Tân Yên nằm giáp ranh với TP.Bắc Giang, có nhiều tiềm năng, điều kiện và dư địa để
phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Đây sẽ là “kiềng 3 chân” giúp huyện bứt
phá phát triển và là động lực để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện NTM nâng cao
vào năm 2025” - ông Nguyễn Viết Toàn.

Sản xuất công nghiệp là một trong những mũi nhọn đang
được huyện Tân Yên tập trung phát triển

Một góc trung tâm thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên



tập trung phát triển hạ tầng giao thông
Thời gian qua, Lạng giang xác định phát triển kết cấu hạ

tầng giao thông nhằm thúc đẩy liên kết vùng và tạo đột phá
phát triển các lĩnh vực khác như: Đô thị, hạ tầng công
nghiệp, kinh tế - xã hội… trên địa bàn. các dự án giao thông
trọng điểm của huyện đang được quan tâm triển khai, như:
Dự án cải tạo, nâng cấp đường 295B; Dự án cải tạo nâng cấp
đường TL 292 (theo hợp đồng BT); dự án đường QL37-QL17
(đoạn việt yên, Tân yên, Lạng giang)…

một số dự án đang thực hiện công tác đền bù, giải phóng
mặt bằng gồm: Đường từ thị trấn Kép mở rộng đi QL37;
đường từ thị trấn vôi đi đường giỏ - mỹ Thái; đường trục nối
cụm công nghiệp hương Sơn - 1a; đường huyện Đại Lâm -
an hà (đoạn xã Xương Lâm đi ĐT 295); đường trục từ thị

trấn vôi đi Nghĩa hưng, Tiên
Lục, Dương Đức… 

Những tuyến đường trên có ý
nghĩa rất quan trọng, ngoài việc
đáp ứng nhu cầu đi lại, giao
thương hàng hóa còn góp phần
mở rộng không gian đô thị, giúp
phát triển các khu dân cư, đô thị
mới của huyện.

Khó khăn lớn nhất hiện nay
là công tác bồi thường, giải
phóng mặt bằng do nhiều hộ
dân không còn lưu giữ đầy đủ
giấy tờ về quyền sử dụng đất qua
các thời kỳ, gây khó khăn trong
việc xác minh nguồn gốc đất; ý
thức chấp hành pháp luật của
một số người dân có đất thu hồi
chưa cao; công tác phối hợp giữa
các cơ quan, đơn vị liên quan
đôi lúc thiếu chặt chẽ, …

với vai trò, nhiệm vụ được
giao, Ban đã vào cuộc, phối hợp
với các cơ quan, địa phương

liên quan và đơn vị thi công trong thực hiện công tác giải
phóng mặt bằng, tập trung đôn đốc thi công ngay khi có
mặt bằng sạch.

Nâng cao tỷ lệ giải ngân nguồn vốn
Thực hiện chỉ đạo của chính phủ và uBND tỉnh về đẩy

mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thời gian qua Ban đã có
nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân nguồn vốn
đầu tư các dự án. cụ thể, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến
độ thi công; nhà thầu hoàn thành khối lượng đến đâu thực
hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán đến đó. 

với các dự án có tiến độ giải ngân vốn chậm, Ban đã
chủ động tập trung rà soát, đánh giá, phân loại từng dự án
để có biện pháp cụ thể. Theo đó, đối với các dự án, công
trình chuyển tiếp cần hoàn tất thủ tục nghiệm thu để giải
ngân nguồn vốn được phân bổ. 

với các dự án được phân bổ vốn khởi công mới phải
nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đầu tư liên quan, sớm khởi
công, chú trọng nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để lựa
chọn nhà thầu có năng lực tốt. Trong quá trình triển khai dự
án, Ban tăng cường theo dõi, giám sát; rà soát, kiên quyết điều
chuyển nguồn vốn từ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các
dự án có khả năng hoàn thành, giải ngân cao, nhu cầu vốn lớn.

với sự quan tâm, chỉ đạo của huyện ủy, uBND huyện
cùng tinh thần quyết tâm, Ban đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn
huyện theo hướng đồng bộ, hiện đại, liên hoàn. Trong thời
gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, kịp thời tháo
gỡ khó khăn cho các nhà thầu thi công, đảm bảo tiến độ,
chất lượng dự án; giải ngân theo đúng tiến độ, đúng kế
hoạch, đúng quy định.n

BAN QUảN Lý DỰ ÁN ĐầU Tư xâY DỰNG HUYỆN LạNG GIANG

Đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án

với vai trò đại diện vốn đầu tư của uBND
huyện, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng
huyện Lạng giang đã nỗ lực tập trung đẩy
nhanh tiến độ, chất lượng và hiệu quả các
dự án được giao. Đồng thời, thực hiện các
giải pháp nâng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn
theo kế hoạch, đúng quy định, đúng tinh
thần chỉ đạo của chính phủ và uBND tỉnh.

THànH Long

Khu liên cơ quan UBND huyện Lạng Giang do Ban làm chủ đầu tư, đạt các yêu cầu về chất lượng,
tiến độ và hiệu quả sử dụng
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“tiếp sức” cho các dự án đầu tư
Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc giang (BgDif) được

thành lập từ năm 2014. BgDif hoạt động theo nguyên tắc tự
chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và
phát triển vốn. hoạt động của Quỹ hướng đến sử dụng hiệu

quả nguồn vốn nhằm phát triển hạ tầng dịch vụ, khu dân cư,
doanh nghiệp được tiếp cận vốn vay. hàng năm, Quỹ xây
dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính được uBND
tỉnh phê duyệt, làm căn cứ để Quỹ đề ra các giải pháp bố trí sử
dụng vốn hợp lý, hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Trung Lương, giám đốc BgDif, từ khi
thành lập và đi vào hoạt động, được sự quan tâm, chỉ đạo của
Tỉnh ủy, uBND tỉnh, Quỹ đi vào ổn định và phát triển cùng
với sự tăng trưởng kinh tế. hoạt động đầu tư, cho vay đầu tư
của Quỹ được quan tâm thực hiện. Quỹ đã chủ động trong
việc thực hiện các dự án đầu tư do tỉnh giao, trong đó đã chú
trọng đến đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
(gPmB), tiến độ thi công dự án. Nhiều dự án sau khi được
ứng vốn tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển
KT-Xh của địa phương, tạo nguồn thu tiền sử dụng đất cho
ngân sách nhà nước (NSNN). 

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng
vốn và thu hồi vốn ứng đã được quan tâm, không có nợ
vốn, phí quá hạn trả. Năm 2020, mặc dù gặp không ít khó
khăn, thách thức song với sự chỉ đạo sát sao của Ban giám
đốc và nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ nhân viên, Quỹ
vẫn duy trì hoạt động ổn định, thực hiện đạt và vượt các chỉ
tiêu kế hoạch được giao.

Đối với hoạt động đầu tư trực tiếp, Quỹ làm chủ đầu tư
thực hiện xong các dự án như: Dự án Khu 1 thuộc khu dân
cư số 3 trên đường 295B, phường Xương giang, thành phố
Bắc giang và Dự án Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện
việt yên, tỉnh Bắc giang. Tại Dự án Khu 1, Quỹ đã phối
hợp với các đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất cho
tổ chức, cá nhân có nhu cầu, cấp xong giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất ở. Tổng số tiền thu được là 292 tỷ đồng,
Quỹ đã thu hồi chi phí đầu tư dự án 129 tỷ đồng, số còn lại
163 tỷ đồng nộp NSNN. Đối với Dự án Khu đô thị mới thị
trấn Nếnh, Quỹ hoàn thành công tác quyết toán và bàn giao
toàn bộ dự án cho uBND huyện quản lý để phục vụ công
tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
dành cho công nhân khu công nghiệp. 

giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bắc giang Nguyễn Trung
Lương cho biết thêm, hoạt động của Quỹ đã mang lại nguồn
lực tài chính cho các doanh nghiệp vay thực hiện các dự án
đầu tư, góp phần thực hiện các mục tiêu ưu tiên phát triển của
tỉnh. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, với
lãi suất hợp lý, ổn định của nguồn vốn này đã phần nào tạo
động lực và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn,
triển khai các dự án đảm bảo tiến độ.

Đồng hành cùng doanh nghiệp
với phương châm "hợp tác đầu tư, đồng hành cùng phát

triển", bên cạnh các chỉ tiêu nghiệp vụ đã đạt được, Ban lãnh
đạo Quỹ luôn quan tâm, chú trọng cải cách hành chính, đẩy

www.vccinews.com  45

QUỹ ĐầU Tư PHÁT TRIỂN BắC GIANG 

Phát huy hiệu quả nguồn vốn, 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội

với vai trò là một tổ chức tài chính của
tỉnh, thực hiện chức năng đầu tư phát
triển và đầu tư tài chính, qua 7 năm
hoạt động, Quỹ Đầu tư phát triển Bắc
giang đã hoàn thành tốt chức năng,
nhiệm vụ của mình, phát huy hiệu quả
nguồn vốn, góp phần thúc đẩy phát
triển KT - Xh địa phương.

ngô San

F
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mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin nhằm
nâng cao hiệu lực, hiệu
quả hoạt động. các
thông tin giới thiệu về
Quỹ được đăng tải và
cập nhật thường xuyên
trên trang Website:
bgdif.com.vn.

Không chỉ vậy, với
quan điểm “con người
là yếu tố cốt lõi”,
giám đốc Nguyễn
Trung Lương luôn chú
trọng công tác đào tạo
cán bộ. Quỹ thường
xuyên tuyên truyền,
phổ biến nhằm nâng
cao nhận thức của đội
ngũ cán bộ viên chức -
những người trực tiếp
tiếp xúc giải quyết thủ
tục hành chính, làm
việc với các doanh
nghiệp. Ban lãnh đạo

Quỹ cũng thường xuyên tổ chức các buổi công tác với các địa
phương khác nhằm học tập giao lưu các kinh nghiệm về quản lý,
sử dụng nguồn vốn.

Đặc biệt, xác định công tác gPmB là một trong những nhiệm vụ
phải đi trước một bước nên Ban lãnh đạo Quỹ rất chú trọng đến
công tác gPmB tại các dự án mà Quỹ làm chủ đầu tư. mặc dù Ban
gPmB của Quỹ chỉ có 5 người nhưng công tác gPmB tại các dự án
đều diễn ra rất nhanh, không xảy ra khiếu kiện, tố cáo. Đích thân
giám đốc Nguyễn Trung Lương là người trực tiếp tham gia vào Ban
và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra; định kỳ họp kiểm điểm tiến độ
và có chỉ đạo cụ thể nhằm nhanh chóng hoàn thành công tác gPmB
để dự án được thực hiện đúng tiến độ đề ra.

giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bắc giang Nguyễn Trung
Lương khẳng định: gPmB liên quan trực tiếp đến quyền lợi vật
chất thiết thực của người dân, nếu không làm tốt, đảm bảo công
khai, dân chủ sẽ rất dễ bị khiếu kiện làm chậm tiến độ gPmB. vì
vậy, Quỹ Đầu tư phát triển Bắc giang đặc biệt chú trọng công tác
này. Ngoài công tác dân vận và cơ chế đền bù hợp lý thì bản thân
các anh em làm trong Ban đều có xuất thân từ nông thôn nên rất
thấu hiểu hoàn cảnh của bà con khi nhường đất phục vụ dự án.
chính sự thấu hiểu và đồng cảm đó đã tạo sự đồng thuận cao trong
quá trình triển khai các dự án, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.
Tháo được “nút thắt” này, không chỉ đẩy nhanh tiến độ dự án mà
còn góp phần quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, nâng cao chỉ số Pci của tỉnh.

Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Quỹ sẽ tiếp tục thực hiện
tốt công tác quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả; tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng vốn ứng tại các huyện, thành
phố theo kế hoạch; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các
địa phương, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn đồng thời đẩy mạnh
công tác gPmB nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

giám đốc Nguyễn Trung Lương chia sẻ, Quỹ sẽ “tiếp tục hoàn
thiện bộ máy tổ chức, xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng
nhiệm vụ mới, hướng đến mục tiêu trở thành tổ chức tài chính vững
mạnh, chuyên nghiệp, đủ năng lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ huy
động vốn và đầu tư cho sự nghiệp phát triển KT - Xh, đồng hành cùng
sự phát triển của tỉnh nhà”.n

Làm tốt công tác thu, chi ngân sách
Là đơn vị trực thuộc Trung ương thực hiện

nhiệm vụ tại địa phương, trong suốt chặng
đường xây dựng và phát triển, KBNN Bắc
giang luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và
điều hành của Tỉnh ủy, hĐND và uBND tỉnh,
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Theo đó, KBNN Bắc giang luôn hoàn
thành kế hoạch, đúng tiến độ công việc được
giao, đặc biệt là công tác phối hợp thu ngân
sách nhà nước (NSNN). Đơn vị đã chủ động
phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa
bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp
thời, chính xác các khoản thu cho các cấp
ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân
sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có
thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu
ngân sách các cấp. Nhiều năm qua, KBNN Bắc
giang đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế,
hải quan hướng dẫn người dân đến các điểm
thu của các ngân hàng thương mại (NhTm)
như vietcombank, vietinbank, agribank,
BiDv... để nộp thuế. Đơn vị cũng thực hiện
đồng thời nhiều giải pháp quyết liệt nhằm tạo
các điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng
thu nộp vào NSNN. 

Ngoài ra, KBNN tỉnh đảm bảo thực hiện
tốt công tác kiểm soát chi NSNN; kế toán,
thanh toán và quyết toán NSNN; thanh tra
chuyên ngành, kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ;
công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo;
công tác xử phạt vi phạm hành chính…

Ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc
KBNN Bắc giang cho biết, Kho bạc luôn phấn
đấu nâng cao hiệu quả quản lý quỹ với phương
châm tập trung nhanh nhất, đầy đủ nhất,
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chính xác nhất mọi nguồn thu vào quỹ. với sự cố gắng,
nỗ lực đó, những năm qua, KBNN Bắc giang được chủ
tịch nước tặng huân chương Lao động hạng Nhì, huân
chương Lao động hạng Ba; chính phủ, Bộ Tài chính tặng
cờ thi đua; Thủ tướng chính phủ, KBNN, uBND tỉnh
tặng Bằng khen và nhiều hình thức, danh hiệu khen
thưởng khác cho các tập thể, cá nhân.

Hướng đến sự hài lòng của người dân và
doanh nghiệp

với phương châm “hướng đến sự hài lòng của người
dân và doanh nghiệp”, KBNN Bắc giang luôn chủ động
thực hiện các giải pháp cchc, triển khai nhiều dự án
hiện đại hóa trong công tác quản lý thu, chi NSNN theo
hướng đơn giản, công khai, minh bạch về quy trình, thủ
tục; hiện đại về công nghệ; đảm bảo quản lý chặt chẽ tiền,
tài sản Nhà nước. 

Theo đó, KBNN Bắc giang đã phối hợp chặt chẽ với
các cơ quan thu và hệ thống các NhTm để mở rộng địa
bàn và hình thức thu. Đơn vị đã thực hiện ký thỏa thuận
hợp tác thu với 5 NhTm trên địa bàn với 16 tài khoản
chuyên thu tại các NhTm. Như vậy cùng với 10 điểm thu
tại trụ sở KBNN tỉnh, huyện, hiện tại trên địa bàn tỉnh,
người dân có thể nộp trực tiếp tại 26 điểm thu nơi thuận
tiện nhất. 

Ngoài phương thức nộp trực tiếp tại trụ sở KBNN hoặc
ngân hàng, người nộp thuế còn có thể thực hiện nộp
NSNN theo phương thức điện tử. Người dân đã có thể
thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách 24/7 tại bất kỳ thời gian,
địa điểm nào. Tốc độ thực hiện giao dịch cũng như trao
đổi thông tin thu được cải thiện đáng kể: Thời gian thực
hiện giao dịch thu ngân sách còn 5 phút/giao dịch; tốc độ
luân chuyển thông tin thu giữa KBNN, cơ quan Thuế, hải
quan và NhTm gần như tức thời, điều này đã giúp giảm
thiểu chi phí tổ chức thu ngân sách. Quy trình, thủ tục

thu, nộp NSNN theo hướng đơn giản, công khai, minh
bạch và tiết kiệm thời gian, chi phí cho người nộp thuế. 

Ngoài ra, đơn vị đã đẩy mạnh triển khai dịch vụ công
trực tuyến (DvcTT) của hệ thống KBNN tại 10/10 đơn vị
KBNN toàn tỉnh với 1.426 đơn vị, đạt 100% các đơn vị sử
dụng NSNN tham gia DvcTT (trừ các đơn vị thuộc khối
an ninh, quốc phòng). Số hồ sơ giải quyết qua hệ thống
DvcTT đạt trên 92% trừ những trường hợp hồ sơ, tài liệu
kèm theo lớn, không scan để gửi qua DvcTT vẫn phải
gửi trực tiếp đến KBNN. Đến nay, KBNN đã cung cấp
9/11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN qua
DcvTT mức độ 4 và hoàn thành tích hợp 7/9 thủ tục lên
cổng dịch vụ công quốc gia. các thủ tục hành chính, quy
trình nghiệp vụ cũng được niêm yết công khai, góp phần
làm cho hoạt động nghiệp vụ của đơn vị được minh bạch,
hiệu quả hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt
hơn và tạo tiền đề cho việc hình thành Kho bạc điện tử,
Kho bạc số.

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc KBNN Bắc
giang, việc thực hiện đổi mới, hiện đại hóa toàn diện của
KBNN Bắc giang đã tạo ra bước đột phá mang lại hiệu
quả rõ rệt, giảm thời gian, chi phí đi lại, chi phí hoạt động
cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Đồng thời tạo sự công
khai, minh bạch thủ tục hành chính, tăng sự hài lòng của
khách hàng và hạn chế rủi ro trong thanh toán. 

Nhiệm vụ đặt ra cho KBNN Bắc giang trong năm
2021 và các năm tiếp theo là hết sức nặng nề, nhưng với
sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tập thể lãnh đạo KBNN,
lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương, toàn thể công
chức KBNN Bắc giang tiếp tục duy trì truyền thống đoàn
kết, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các
nhiệm vụ được giao, góp phần cùng KBNN, địa phương
và ngành Tài chính hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân
sách năm 2021.n
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Đẩy mạnh CCHC, hiện đại hóa
hoạt động nghiệp vụ
Nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính (cchc), ứng dụng công nghệ thông tin, hiện
đại hóa hoạt động nghiệp vụ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Bắc giang đang
ngày càng nâng cao hiệu quả công tác thu, chi ngân sách.



Trong bối cảnh dịch covid-19 diễn biến phức tạp,
Bệnh viện đã nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ
kép: vừa phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức
khoẻ nhân dân, vừa chú trọng phát triển chuyên
môn, nâng cao chất lượng dịch vụ, mang tới sự

hài lòng cho người bệnh.

tăng cường phát triển kỹ thuật chuyên sâu
BvSN Bắc giang thành lập năm 2010, là tuyến cuối của tỉnh

trong lĩnh vực Sản - Phụ và Nhi khoa với quy mô 650 giường
bệnh, gồm 29 chuyên khoa; 580 cán bộ y, bác sĩ và người lao
động. Thời gian qua, đơn vị không ngừng phát triển chuyên
môn; chú trọng đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng nhu
cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh và
các địa phương lân cận.

Bệnh viện đã đầu tư máy chụp nhũ ảnh 3D mammography
thế hệ mới, kết hợp hệ thống sinh thiết vú hút chân không giúp
loại bỏ những tổn thương vú lành tính nhanh chóng, an toàn,
không phải mổ mở…, đem lại nhiều cơ hội cho bệnh nhân ung

thư vú; Đưa vào sử dụng máy thăm dò chức năng hô hấp
vyntus ioS, hỗ trợ đắc lực việc chẩn đoán và xác định chính
xác các bệnh lý đường hô hấp ở trẻ như bệnh hen phế quản,
viêm phế quản để điều trị hiệu quả.

Bệnh viện cũng đã đưa máy Plasma mED với công nghệ chiếu
tia Plasma lạnh vào áp dụng. Đây là bước tiến mới của y học thế giới,
có tác dụng vượt trội trong điều trị vết thương sau phẫu thuật trong
lĩnh vực Sản - Phụ khoa, giúp giảm đau, giảm sưng, diệt khuẩn,
chống nhiễm trùng vết mổ, kích thích tái tạo tế bào giúp vết thương
mau lành, liền sẹo… và đặc biệt không ảnh hưởng tới việc tiết sữa
mẹ ở những sản phụ sinh mổ.

Bên cạnh đó, công tác chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị
được triển khai hiệu quả. Trong lĩnh vực Sản - Phụ khoa, đội ngũ y
bác sĩ của Bệnh viện đã xử lý được các ca bệnh phức tạp như: Phẫu
thuật hồi sức cấp cứu thành công nhiều trường hợp bệnh nhân tiền
sản giật nặng, sản giật hội chứng hELLP (suy đa tạng trong tiền sản
giật nặng), biến chứng hôn mê do tiểu đường thai kỳ, rối loạn đông
máu nặng sau sinh, viêm phúc mạc do viêm ứ mủ vòi trứng… Phẫu
thuật bảo tồn tử cung đối với các trường hợp rau bong non, chửa vết
mổ, rau tiền đạo, rau cài răng lược trên bệnh nhân có vết mổ đẻ cũ. 

các kỹ thuật cao về hồi sức cấp cứu Nhi khoa và Sơ sinh tiếp tục
có bước phát triển mới khi thực hiện thành công kỹ thuật “Đặt
Longline” để truyền dịch nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, nhất là trẻ đẻ non
giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và hỗ trợ điều trị một số bệnh lý ở
trẻ sơ sinh. Đặc biệt, Khoa Sơ sinh đã thực hiện thành công kỹ thuật
“Thay máu toàn phần điều trị vàng da nhân não ở trẻ sơ sinh 04
ngày tuổi” thay vì phải chuyến tuyến Trung ương.

Ngoài ra, BvSN Bắc giang thực hiện thành công phương pháp
phẫu thuật nội soi để điều trị các bệnh lý ở trẻ như: cắt ruột thừa,
viêm phúc mạc ruột thừa; cắt u ruột non, u mạc treo ruột, u sau phúc
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BỆNH vIỆN sảN NHI BắC GIANG

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Sau hơn 10 năm thành lập, Bệnh viện Sản
Nhi (BvSN) Bắc giang đã khẳng định vai
trò quan trọng về chăm sóc sức khoẻ sinh
sản và trẻ em. 

Hương giang

Bác sĩ Lê Công Tước (người cầm hoa) trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19



mạc; thoát vị bẹn, điều trị tinh hoàn ẩn cho trẻ, đặc biệt là cắt khối u
đại tràng không phải làm hậu môn nhân tạo.

Đem lại niềm vui và sự hài lòng
Dù mới thành lập từ tháng 5/2020 nhưng Khoa hỗ trợ sinh

sản đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Khoa đã thăm khám
cho hàng trăm cặp vợ chồng vô sinh - hiếm muộn; thực hiện
kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung iui với tỷ lệ thành
công ngày càng cao. Qua đó, mang lại niềm vui và sự tin tưởng
cho các cặp vợ chồng vô sinh - hiếm muộn trên hành trình
“tìm kiếm con yêu”. 

Được sự chuyển giao từ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, năm
2021 BvSN Bắc giang đẩy mạnh phát triển phương pháp sàng lọc,
chẩn đoán trước sinh và thụ tinh trong ống nghiệm ivf. Bệnh viện
cũng đã đưa vào hoạt động Khoa Dịch vụ y tế tự nguyện với nhiều
dịch vụ chất lượng đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đối với việc thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh, từ năm 2019,
BvSN Bắc giang tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật nội soi tiêu hoá
dưới từ Bệnh viện Nhi Trung ương. Từ năm 2015, Bệnh viện đã
phẫu thuật thành công bệnh tim bẩm sinh thông sàn nhĩ thất bán
phần cho bệnh nhi từ 04 tháng tuổi và phẫu thuật tim kín thắt
ống động mạch cho trẻ sơ sinh non tháng nhẹ cân khi vừa tròn
10 ngày tuổi. chuyên ngành phẫu thuật tim đến nay là một trong
những thế mạnh của Bệnh viện.

hiện nay, BvSN Bắc giang đang triển khai Đề án khám,
chữa bệnh từ xa (Telehealth) giai đoạn 2020 - 2025 của Bộ y tế.
Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc và nâng cao sức khỏe
nhân dân, giúp người dân tiết kiệm chi phí, góp phần giảm quá
tải tuyến trên và phòng chống dịch bệnh.

Nhờ sự quyết tâm, nỗ lực, nhờ sử dụng hiệu quả các trang
thiết bị, kỹ thuật hiện đại, chất lượng khám, chữa bệnh của
Bệnh viện ngày một nâng cao (lĩnh vực Sản - Phụ khoa đã
thực hiện 93% kỹ thuật so với bệnh viện hạng 1). Số ngày điều
trị trung bình giảm đáng kể; số lượng bệnh nhân đến khám,
chữa bệnh ngày một tăng; tỷ lệ người bệnh phải chuyển tuyến
Trung ương giảm còn dưới 1%. Đồng thời, tạo nguồn thu ổn
định phục vụ đầu tư và nâng cao thu nhập cho cán bộ, nhân
viên và người lao động.

Năm 2020, BvSN Bắc giang tiếp nhận 137.350 lượt khám
bệnh, điều trị nội trú 42.792 lượt bệnh nhân; tiếp nhận khoảng
20.000 ca sinh thường, 6.000 ca sinh mổ an toàn và không để
xảy ra tử vong mẹ. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh và người nhà

người bệnh khi đến khám, chữa bệnh ngày càng tăng cao (hiện
đạt trên 95%).

với phương châm hoạt động “hài lòng của người bệnh là
sự tồn tại và phát triển của bệnh viện”, tập thể cán bộ, y bác sĩ
BvSN Bắc giang sẽ không ngừng nâng cao chất lượng khám,
chữa bệnh và các dịch vụ y tế chuyên sâu, chú trọng nâng cao
cả về năng lực và y đức;…, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp bảo
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chung sức chống dịch
Trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp,

BvSN Bắc giang đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tập
trung mọi nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an
toàn sức khoẻ nhân dân cũng như đội ngũ nhân viên y tế. 

cụ thể: thường xuyên phun khử khuẩn, nhất là cổng ra vào,
nơi có tần suất người tiếp xúc cao; lập rào chắn, barrier ngăn
phương tiện di chuyển trong khuôn viên Bệnh viện. Kiểm tra
thân nhiệt bệnh nhân và người nhà trước khi thực hiện thủ tục
khám, chữa bệnh; khai thác yếu tố dịch tễ và khử khuẩn trong
buồng khử khuẩn… Những trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó
thở, có yếu tố dịch tễ sẽ được đưa đến khu vực cách ly và sẵn sàng
chuyển tuyến điều trị.

Trong đợt dịch covid-19 bùng phát lần thứ 4, BvSN đã xây
dựng khu vực riêng để điều trị bệnh nhân có yếu tố dịch tễ và thành
lập khu điều trị bệnh nhân f0 và đã điều trị cho 320 bệnh nhân.
Ngoài ra, Bệnh viện đã cử cán bộ, y bác sĩ đến tăng cường chống dịch
cho các tỉnh, thành phía nam và Thủ đô hà Nội.n
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Chăm sóc trẻ sinh non bằng kỹ thuật cao

Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa cho trẻ

Sự hài lòng của bệnh nhân là thành công của BVSN Bắc Giang



Điểm sáng trong thu hút đầu tư
Theo BQL các KcN Bắc giang, hiện trên địa bàn tỉnh có

06 KcN với tổng diện tích 1.310ha. Bao gồm KcN Đình Trám
127ha, KcN Song Khê - Nội hoàng 150ha, KcN Quang châu
426ha, KcN vân Trung 350ha, KcN hòa Phú 207ha và KcN
việt hàn 50ha. Trong đó có 04 KcN lấp đầy 100% đất công
nghiệp; KcN hòa Phú lấp đầy khoảng 55% đất công nghiệp,
KcN việt hàn mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư. Trong các KcN đã thu hút được hơn 400 dự án (trong đó
có 310 dự án fDi) với tổng vốn đầu tư đăng ký tương đương
9.800 tỷ đồng và 5,94 tỷ uSD. 

Theo ông Đào Xuân cường, Trưởng Ban quản lý các KcN
Bắc giang, hoạt động của các doanh nghiệp trong các KcN đã
có đóng góp to lớn trong việc phát triển kinh tế-xã hội của
tỉnh và tạo việc làm cho người dân địa phương. Năm 2020, giá
trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong KcN đạt
trên 220.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2019, chiếm
82,7% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh. Thuế nộp
ngân sách nhà nước đạt 5.120 tỷ đồng. 

các doanh nghiệp trong KcN hoạt động ổn định và có
những đóng góp đáng kể cho tỉnh, tạo việc làm cho gần
170.000 lao động, nộp ngân sách nhà nước với giá trị tăng cao.
Trong 3 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp ước
đạt khoảng 58.500 tỷ đồng, tăng khoảng 45% so với cùng kỳ
năm 2020, nộp ngân sách nhà nước khoảng 1.370 tỷ đồng. 

Đồng hành cùng dN, sẵn sàng “dọn tổ đón 
đại bàng”

Trong xu hướng tái cơ cấu chuỗi cung ứng và sản xuất
trên toàn cầu, các KcN, ccN Bắc giang đã và đang chuẩn
bị các điều kiện cần thiết, đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ
thống hạ tầng, tạo quỹ đất sạch để sẵn sàng đón làn sóng
đầu tư mới, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài (fDi) và
những tập đoàn lớn. 

Theo ông cường, hiện tỉnh đang tập trung phát triển
hạ tầng xã hội phục vụ KcN, như quy hoạch vị trí đất, đầu
tư hạ tầng cơ sở đồng bộ, đáp ứng khu nhà ở; thu hút các
dự án nhà ở xã hội, dự án về y tế, giáo dục. Đồng thời phát
triển các loại hình dịch vụ, nhu cầu thiết yếu để phục vụ
người lao động trong KcN và nhân dân vùng lân cận các

KcN. Song song với đó là các biện pháp tăng cường công
tác đảm bảo an ninh, trật tự trong các KcN và khu vực dân
cư sinh sống gần KcN; chú trọng đến công tác đào tạo,
phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ vậy, với mục tiêu đến năm 2025 xây dựng
tỉnh Bắc giang đứng trong top 15 tỉnh, thành phát triển có
quy mô kinh tế (grDP) dẫn đầu cả nước, BQL các KcN
Bắc giang luôn tâm niệm phải thực sự đổi mới tư duy, chủ
động, sáng tạo để đồng hành cùng DN.

Theo đó, BQL tiến hành tổ chức rà soát, sắp xếp bộ máy
đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và quy định tại
Nghị định số 82/2018/NĐ-cP ngày 22/5/2018 của chính
phủ; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính luôn được ưu tiên
hàng đầu. BQL đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quan
tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục
hành chính; cải thiện mạnh mẽ về chuyên môn, thái độ, trách
nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, công tác nâng cao hiệu quả quản lý nhà
nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác quy hoạch, quản
lý quy hoạch, đầu tư, trật tự xây dựng, thẩm định các dự án
đầu tư, đề xuất các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên thu hút
đầu tư cũng được chú trọng. Song song với đó là công tác
tăng cường tổ chức kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư hạ
tầng, nhà đầu tư thứ cấp trong quá trình triển khai thực
hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ; kịp thời giải quyết tháo
gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư.

Ông cường, khẳng định: “Thời gian tới, với những
chính sách thu hút đầu tư cởi mở của chính quyền tỉnh và
sự cố gắng vượt bậc của BQL cùng các chủ đầu tư hạ tầng
KcN sẽ tạo nên những “màu sắc mới” trong bức tranh thu
hút đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.n
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mặc dù phải chịu không ít những tác
động từ đại dịch covid-19 nhưng thu
hút đầu tư vào Bắc giang vẫn đạt kết
quả rất ấn tượng. BQL các KcN tỉnh đã
và đang chuẩn bị mọi điều kiện để tạo
động lực và không gian phát triển, sẵn
sàng đảm bảo môi trường đầu tư thuận
lợi nhất cho các nhà đầu tư.



Bright spot in investment attraction 
according to the Bac giang industrial Zones authority,

Bac giang province is home to six industrial parks covering a
total area of 1,310 ha: Dinh Tram (127 ha), Song Khe - Noi
hoang (150 ha), Quang chau (426 ha), van Trung (350 ha),
hoa Phu (207 ha) and viet han (50 ha). four industrial
parks are fully occupied; hoa Phu industrial Park leased 55%
of rentable area, while viet han industrial Park already
obtained the investment registration certificate. more than
400 projects (including 310 fDi projects) with a total
investment capital of vND9,800 billion (uS$420 million)
and uS$5.94 billion have been located into industrial parks.

mr. Dao Xuan cuong, head of Bac giang industrial
Zones authority, said tenants in industrial parks have made
great contributions to local socioeconomic development and
created jobs for local people. in 2020, their industrial
production value reached over vND220,000 billion (nearly
uS$10 billion), up more than 20% year on year and equal to
82.7% of the province’s total industrial production value.
They paid vND5,120 billion of taxes to the state budget.

Tenants in industrial parks are operating stably to

make significant contributions to the province, creating
jobs for nearly 170,000 workers, and paying a lot of taxes
to the state budget. in the first three months of 2021, the
value of industrial production is estimated to rise 45%
year on year to vND58,500 billion and the tax value
amounted to vND1,370 billion.

supporting businesses, readily welcoming
big investors

given the current trend of restructuring global supply
and production chains, Bac giang industrial zones have
been preparing necessary conditions for development
investment and infrastructure construction in industrial
zones to create ready space for a new investment wave,
especially from foreign direct investment (fDi) investors
and large corporations.

The province is currently focusing on developing social
infrastructure for industrial zones, such as social housing,
health and education facilities. in addition, the authority
has developed measures to strengthen security and order
in industrial zones and surrounding residential areas and
focused on training and developing human resources in
the province.

furthermore, by 2025, Bac giang province will stand
in the Top 15 provinces and cities for gross regional
domestic product (grDP) in the country. The Bac giang
industrial Zones authority always keeps in mind that they
must really change their mindset, active approaches and
innovations to better support businesses.

accordingly, the authority shall review and arrange the
apparatus to ensure compliance with the government’s
Decree 82/2018/ND-cP dated may 22, 2018 and gradually
improve staff quality to meet new development
requirements.

in particular, administrative reform is always a top
priority. The authority accelerates administrative procedure
reform, pays attention to supporting businesses and investors
in carrying out administrative procedures; and drastically
improves professionalism, attitude and responsibility of
public employees in performing their duties.

in addition, the authority concentrates on improving
State administration in various fields, especially planning,
planning management, investment, construction order and
investment appraisal; proposing prioritized areas and
industries to attract investment funds; strengthening
inspection and attracting infrastructure investors and
secondary investors.

Director cuong affirmed, "in the coming time, with
open investment attraction policies of the provincial
government and outstanding efforts of the Bac giang
industrial Zones authority and infrastructure investors,
new colors will be added to the picture of investment
attraction to add speed to the course of industrialization
and modernization-driven economic restructuring."n
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Despite being hurt by the coviD-19
pandemic, Bac giang province still
achieved impressive results in investment
attraction. The Bac giang industrial
Zones authority has prepared all
favorable conditions to create motivations
and development space to make the best
investment environment for investors.

BAC GIANG INDUsTRIAL ZONes

Ready for New Investment Wave
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Chủ trương đúng đắn
Năm 2011, cụm công nghiệp (ccN) Đồng Đình được

thành lập với quy mô 29,66ha do uBND huyện Tân yên làm
chủ đầu tư. Đây là ccN đầu tiên nhằm đáp ứng yêu cầu
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng tỷ trọng ngành công nghiệp
của Tân yên. Sau 10 năm hoạt động, ccN Đồng Đình đã thu
hút được 11 nhà đầu tư thứ cấp vào sản
xuất, cơ bản lấp đầy. 

Những năm gần đây, huyện Tân yên
đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công
nghiệp, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu
đầu tư vào huyện nói chung và ccN
Đồng Đình nói riêng, tuy nhiên hạ tầng
ccN Đồng Đình trước đây còn nhiều
hạn chế và không đáp ứng được yêu cầu
ngày càng cao của các nhà đầu tư.

Trước thực tế đó, ngày 08/5/2018,
uBND tỉnh Bắc giang có Quyết định số
290/QĐ-uBND về việc mở rộng và điều
chỉnh chủ đầu tư ccN Đồng Đình,
huyện Tân yên. Theo đó, mở rộng ccN

Đồng Đình từ 29,66ha lên 66,16ha; đồng thời, điều chỉnh chủ
đầu tư từ uBND huyện Tân yên sang công ty cổ phần Xây
dựng Thương mại Đồng Tâm.

Sau mở rộng, ccN Đồng Đình có ranh giới: Phía Bắc giáp
với thị trấn cao Thượng; phía Tây giáp xã cao Xá; phía Nam
giáp xã việt Lập; phía Đông giáp cánh đồng khu vực đình cao
Thượng. cơ cấu sử dụng đất gồm: đất công nghiệp trên 50 ha;
đất cây xanh, mặt nước trên 8,4ha; đất công cộng, hành chính,
dịch vụ 0,7ha; đất hạ tầng kỹ thuật khoảng 1ha; đất giao thông,
bãi đỗ xe trên 6ha. Tổng mức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
trên 251 tỷ đồng.

Đây là quyết định rất phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa
phương cũng như chủ trương phát triển trong giai đoạn hiện
nay của tỉnh Bắc giang, trong đó đáng chú ý là việc chuyển
chủ đầu tư theo hướng xã hội hóa đầu tư, quản lý các khu,
ccN, từ cơ quan Nhà nước sang doanh nghiệp. và doanh
nghiệp luôn có lợi thế chủ động nguồn vốn thực hiện công tác
giải phóng mặt bằng (gPmB), có nhiều lợi thế trong việc thu
hút nhà đầu tư thứ cấp.

Theo Quyết định số 609/QĐ-uBND ngày 15/7/2020 của
uBND tỉnh thì mục tiêu trong năm 2021 -2022 hoàn thành
đầu tư xây dựng ccN Đồng Đình và thu hút các nhà đầu tư
thứ cấp, lấp đầy 100% diện tích đất ccN.

Chú trọng phát triển bền vững
Ông Nguyễn mạnh hà, Phó giám đốc công ty Đồng Tâm

cho biết: Ngay sau khi được giao thực hiện dự án, công ty đã
được uBND tỉnh, các sở, ban, ngành và uBND huyện Tân
yên rất quan tâm hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính
(TThc) liên quan đến dự án. Lãnh đạo huyện ủy, uBND
huyện Tân yên thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, phòng ban
chuyên môn của huyện hỗ trợ công ty trong công tác đền bù
gPmB, giải quyết các TThc thuộc thẩm quyền để dự án sớm
được triển khai theo đúng kế hoạch.

“Đến nay, ccN Đồng Đình đã kiểm
đếm, rà soát được toàn bộ phần diện tích
đất trong ccN cần thu hồi và đang tiến
hành thông báo thu hồi đất, lập phương
án bồi thường gPmB. công ty cũng đã
lựa chọn xong nhà thầu thi công, sẵn sàng
thực hiện thi công xây dựng hạ tầng. mục
tiêu đến đầu năm 2022, chúng tôi sẽ đón
các nhà đầu tư thứ cấp vào xây dựng nhà
máy, thời điểm cả nước khống chế được
dịch bệnh và trở lại trạng thái bình
thường”, ông hà cho biết.

Bên cạnh đảm bảo tiến độ, chủ đầu
tư cũng rất chú trọng công tác bảo vệ
môi trường, trong đó ưu tiên xây dựng
Trạm xử lý nước thải công suất 2.000

CụM CôNG NGHIỆP ĐỒNG ĐìNH 

Trọng điểm phát triển công nghiệp 
huyện Tân Yên
Sau khi được mở rộng và điều chỉnh chủ
đầu tư, cụm công nghiệp Đồng Đình (thị
trấn cao Thượng, huyện Tân yên) sẽ có
cơ hội bứt phá về thu hút đầu tư và là
trọng điểm phát triển sản xuất công
nghiệp của huyện Tân yên.

Một nhà máy sản xuất đang hoạt động trong CCN Đồng Đình

CCN Đồng Đình ưu tiên
thu hút các lĩnh vực: sản
xuất linh kiện điện tử,

may mặc, chế biến nông
lâm sản, bao bì… Khi
lấp đầy, CCN sẽ giải
quyết việc làm cho từ 

10 - 15 nghìn lao động.
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right policy
in 2011, the 29.66ha Dong Dinh

industrial complex was established and
invested by Tan yen District People's
committee, the first of its kind in the
district, aimed to support economic
restructuring and industrial growth of
Tan yen. after 10 years of operation, the
industrial complex has 11 tenants which
hired most of the rentable area.

in recent years, Tan yen district has
concentrated on drawing funds for
industrial development and many
businesses are keen on investment in the
district in general and Dong Dinh
industrial complex in particular, but the
infrastructure fails to meet their
increasing requirements.

in fact, on may 8, 2018, the Bac giang
Provincial People’s committee issued
Decision 290/QD-uBND on expansion of Dong Dinh
industrial complex which will be scaled up from 29.66 ha to
66.16 ha and the investment will be handed from the Tan yen
District People's committee to Dong Tam commercial
construction joint Stock company.

Then, Dong Dinh industrial complex is bordered by cao
Thuong town in the north, cao Xa commune in the west.
viet Lap commune in the south and cao Thuong communal
house in the east. The land area will consist of over 50 ha of
industrial area, over 8.4 ha of green land and water surface,
0.7 ha of public, administrative and service, 1 ha of technical
infrastructure, and 6 ha for traffic and parking. The total
infrastructure investment fund is over vND251 billion
(uS$11 million).

This decision matches local actual requirements and Bac
giang province’s current development policy. Notably,
investment of industrial zones is transferred from
governmental agencies to enterprises which actively invested
for site clearance and sought tenants.

according to Decision 609/QD-uBND dated july 15, 2020
of the Provincial People's committee, investment construction
will be completed in 2021 -2022 to draw tenants.

Focus on sustainable development
mr. Nguyen manh ha, Deputy Director of Dong Tam

company, said, immediately after being assigned to carry out
the project, the company was actively supported for
implementation by the Bac giang Provincial People's

committee, Tan yen District People’s
committee and relevant provincial and
local agencies to carry out administrative
procedures for the project. The Party
committee and the People’s committee
of Tan yen district regularly directed
related local bodies to support the
company in compensation for site
clearance and settlement of
administrative procedures within their
jurisdiction to quickly complete the
project as planned.

“To date, Dong Dinh industrial
complex has reviewed the entire land
area for site clearance to make detailed
plans. The company already selected a
construction contractor which is ready to
carry out infrastructure construction. in
early 2022, we will welcome secondary
investors to build factories when the

country is expected to control the epidemic and return to a
normalcy,” ha said.

Beside ensuring progress, the investor will also pay
attention to environmental protection, with priority given to
building a wastewater treatment station with a daily capacity
of 2,000 cubic meters a day, with treated water meeting ‘a
standard’ when being discharged into the environment. at the
same time, priority is assigned to drawing investors that use
environmentally friendly advanced technology and create
well-paid jobs for workers.

mr. Nguyen viet Toan, chairman of Tan yen District
People's committee, said that Dong Dinh industrial complex
is an effective destination for investors and the expansion is
expected to brighten local industrial development, therefore
helping realize the industrial development goal of Tan yen
district and Bac giang province in 2021 - 2026.n

DONG DINH INDUsTRIAL COMPLex 

Industrial drive of tan Yen district

Dong Dinh Industrial Complex gives
priority to investors engaged in making
electronics components and garments,
processing agricultural and forest
products, and packaging. When it is
filled, it will create jobs for 10,000 -
15,000 workers.

after being expanded
by its investor, Dong
Dinh industrial
complex (cao

Thuong town, Tan
yen district) will have
the opportunity to

make a breakthrough
change in investment
attraction and become
an industrial engine of

Tan yen district. 

m3/ngày đêm, đạt chuẩn a khi thải ra môi trường. Đồng
thời, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp có công nghệ cao,
thân thiện với môi trường, giải quyết nhiều việc làm và có
thu nhập cao cho người lao động.

Ông Nguyễn viết Toàn, chủ tịch uBND huyện Tân yên
cho biết: ccN Đồng Đình là ccN có nhiều hiệu quả trong

thu hút đầu tư nên chúng tôi kỳ vọng khi mở rộng, ccN
tiếp tục là điểm sáng về phát triển công nghiệp của địa
phương. Qua đó, cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết của 
Đảng bộ huyện Tân yên và chủ trương của tỉnh 
Bắc giang về phát triển công nghiệp trong giai đoạn 
2021 - 2026.n



Từ khi đợt dịch covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại
Bắc giang đầu tháng 5/2021, Ban lãnh đạo
Tổng công ty may Bắc giang Lgg đã có nhiều
giải pháp nhằm đảm bảo nhiệm vụ kép: vừa
phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất

kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp không để xảy ra ca
nhiễm trong nhà máy; duy trì ổn định sản xuất kinh doanh;
giữ chân và đảm bảo đời sống người lao động. 

mặt khác, công ty đẩy mạnh mở rộng nhà máy tại
Tuyên Quang (nơi ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh) và các
lĩnh vực kinh doanh khác. Từ trong “tâm dịch”, Tổng công
ty may Bắc giang Lgg đã nhìn nhận rõ những hạn chế và
thế mạnh của mình; đánh giá về bản lĩnh, sức sáng tạo và
tinh thần vượt khó của tập thể cán bộ nhân viên.

9 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp vẫn có sự tăng
trưởng doanh thu, duy trì chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị
sản xuất, đảm bảo đời sống, sức khỏe và việc làm cho
người lao động. 

Tổng giám đốc Lưu Tiến chung cho biết: Phát huy
những kết quả đạt được, doanh nghiệp sẽ không ngừng nỗ
lực để trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành nghề, trong
đó dệt may là lĩnh vực cốt lõi. Để cụ thể hóa mục tiêu này,
chúng tôi đang từng bước chuyển từ gia công thuần túy sang
thực hiện các công đoạn có giá trị gia tăng cao (foB, thiết
kế thời trang, hướng đến thị trường nội địa…). Đồng thời,
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm “số hóa” nhà
máy theo hướng thông minh và phát triển bền vững.

“Kinh tế hội nhập sâu rộng và việc việt Nam tham gia
các hiệp định thương mại tự do đã mang nhiều cơ hội cho
ngành dệt may. Đón đầu cơ hội, chúng tôi sẽ phát huy tối đa
nội lực, linh hoạt chuyển đổi để bắt kịp xu hướng của thị
trường”, ông chung cho biết.n
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Vững vàng trong “tâm dịch”

ENTERPRISE

Bên cạnh vai trò điều hành doanh nghiệp, ông Lưu
Tiến Chung hiện còn là Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang;
Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) nhiệm
kỳ VI; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang
nhiệm kỳ 2021 - 2024. 

Theo ông Chung, những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã
tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nên thu
được nhiều kết quả về thu hút đầu tư (đứng thứ 7 cả nước
về thu hút đầu tư FDI). Mặt khác, tỉnh đang phục hồi rất
nhanh sau dịch Covid-19 và kiểm soát tốt dịch bệnh.

“Trong thời gian tới, tỉnh cần giữ vững tốc độ thu hút
đầu tư để tiếp tục tăng trưởng bền vững. Tập trung đôn
đốc, chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư.
Mặt khác, chú trọng phát triển các KCN sinh thái, đầy đủ
hạ tầng; ưu tiên thu hút dự án có giá trị gia tăng cao, đảm
bảo môi trường”, ông Lưu Tiến Chung cho biết.

Thời gian qua, công ty cP Tổng công
ty may Bắc giang Lgg (viết tắt là
Tổng công ty may Bắc giang Lgg) đã
thực hiện tốt mục tiêu kép, đó là duy
trì sản xuất kinh doanh gắn với phòng
chống dịch bệnh covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương kiểm tra hoạt động
sản xuất tại Tổng công ty May Bắc Giang LGG (tháng 7/2021)

Nhà máy sản xuất May Bắc Giang LGG tại huyện Lạng Giang



S ince the fourth
coviD-19 outbreak in
Bac giang in early may
2021, the leadership of
Bac giang Lgg

garment corporation has
adopted many solutions to
ensure the dual tasks of
maintaining business operations
and preventing the epidemic.

The corporation prevented infections in factories;
maintained stable business; and ensured workers'
livelihoods.

Besides, the corporation accelerated factory expansion
in Tuyen Quang province where the epidemic was mild.
in Bac giang province which was the epicenter of
coviD-19 epidemic, Bac giang Lgg garment
corporation clearly identified its limitations and
strengths; assessed employees’ bravery, creativity and
spirit of overcoming difficulties.

The firm still witnessed revenue growth, maintained
supply chains and production value chains, and ensured
life, health and jobs for employees in the first nine
months of 2021.

general Director Luu Tien chung said, promoting its
achievements, the corporation will constantly strive to
become a multi-business group in which textile is the
core. To materialize this goal, it will gradually shift from
simply outsourcing to undertaking high value-added
stages (foB, fashion design and domestic consumption).
at the same time, the corporation will accelerate
information technology application to "digitize" smart
and sustainable factories.

“vietnam’s extensive economic integration and entry
into free trade agreements have brought a lot of

opportunities for the textile and garment industry.
grasping opportunities, we will maximize our internal
resources and flexibly adapt to catch up with market
trends,” he said.n
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BAC GIANG LGG GARMeNT CORPORATION

In addition to running the corporation,
General Director Luu Tien Chung is currently a
member of the Bac Giang Provincial People’s
Council; Vice Chairman of the Vietnam Textile
and Apparel Association (VITAS); and Chairman
of the Bac Giang Young Entrepreneurs Association
(2021 - 2024 term).

Bac Giang province has focused on
administrative reform in the past years to give a
facelift to the local business environment and
enhance provincial competitiveness, he said. For
that reason, it attracted a lot of investment capital,
ranking No. 7 in foreign direct investment (FDI)
flow in the country. Besides, the province is
recovering very quickly from the COVID-19
epidemic and controlling it well.

“In the coming time, the province needs to
maintain the speed of investment attraction to
extend its sustainable growth; focus on directing
and supporting investment projects effectively;
develop full infrastructure for ecological industrial
zones; and prioritize environmentally friendly
projects that make high value-added products,”
said Mr. Luu Tien Chung.

Bac giang Lgg garment corporation has effectively
performed the dual goals of maintaining business operations
and preventing the coviD-19 epidemic.

StAyINg StRoNg IN
CoVID-19 PANDemIC



N hững năm gần đây,
các KcN của tỉnh
Bắc giang như
Quang châu,
Đình Trám,

vân Trung,… thu hút nhiều
nhà máy về hoạt động, kéo
theo lượng công nhân đến
làm việc ngày càng đông.
Trong đó, đa phần người lao
động thuê nhà trọ sinh sống
tại các khu dân cư quanh KcN.

Điều này dẫn đến hạ tầng về
điện, nước, giao thông tức thời
không đáp ứng được. Trong đó, căng
thẳng nhất là về nước sinh hoạt, bởi
nếu muốn đáp ứng nhu cầu sử dụng nước
sạch tăng đột biến, nhà máy nước phải nâng
công suất xử lý, lắp đặt trục chính, hệ thống đường ống
nhỏ dẫn nước,…

Đơn cử như tại xã vân Trung (huyện việt yên), từ
khi lượng công nhân đến làm việc tại KcN vân Trung
ngày càng lớn và thuê trọ tại các khu dân cư nên nhu
cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng mạnh. Tình trạng
thiếu nước sinh hoạt cục bộ tại một số thôn đã diễn ra.

Trước tình hình đó, chính quyền xã đã đề nghị
công ty TNhh mTv Xây dựng và cấp nước hà Bắc
(công ty hà Bắc), là chủ đầu tư Nhà máy nước Quang
châu (xã Quang châu, huyện việt yên) mở rộng hệ
thống cấp nước sạch đến xã, đáp ứng nhu cầu của
người dân sở tại và công nhân, lao động ở trọ.

Để tháo gỡ vấn đề này, năm 2019, công ty hà Bắc

đã tiến hành đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước về xã
vân Trung từ năm 2019. công ty phối hợp với chính
quyền địa phương tháo gỡ các vướng mắc trong quá
trình lắp đặt đường ống; huy động nhân lực đấu nối,
đặt ống, van tổng điều tiết nước... 

Doanh nghiệp đã tiến hành đưa nước sạch vào đầu
nguồn cung cấp đến các hộ đang dùng nước từ núi, tận
dụng hệ thống đường ống, đồng hồ có sẵn. Đồng thời,
tiếp tục lắp đường ống chính trên trục đường liên thôn;
xây dựng điểm cấp nước tập trung, bảo đảm đưa đủ
nước sinh hoạt đến người dân. 

Được biết, Nhà máy nước Quang châu có công suất
khoảng 12.000 m3/ngày đêm, cấp nước cho 2 xã Quang

châu và vân Trung và tổ dân phố Ninh Khánh -
thị trấn Nếnh, với tổng số hơn 5.300 đồng

hồ đấu nối. Trong đó, nhà máy cung
cấp cho hàng chục nghìn công nhân,
lao động tại các KcN vân Trung,
Đình Trám và Quang châu.

Bên cạnh việc mở rộng hệ
thống và đảm bảo chất lượng
nước sạch, trong thời gian
bùng phát dịch covid-19 tại
huyện việt yên (cuối tháng
4/2021 vừa qua), thực hiện
chỉ đạo của uBND tỉnh, đơn
vị đã cấp nước ổn định, kịp
thời cho các bệnh viện, khu
điều trị, khu phong tỏa trên địa
bàn huyện… 
Ngoài ra, công ty đã tiến

hành hỗ trợ, miễn giảm tiền nước
sinh hoạt tại khu cách ly tập trung và

cơ sở điều trị, với tổng số tiền miễn giảm
hơn 200 triệu đồng. Qua đó, góp phần vào

công tác phòng, chống dịch covid-19 của địa phương,
giúp nhân dân và đặc biệt là người lao động giảm khó
khăn trong cuộc sống.

Ông Trần văn giang, giám đốc công ty hà Bắc cho
biết: Doanh nghiệp sẽ tiếp tục giảm 20% giá bán nước
đối với hộ nghèo, cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt từ
tháng 8 đến hết tháng 10/2021 theo chỉ đạo của tỉnh. 

“chúng tôi mong muốn có sự giám sát chặt chẽ của
chính quyền về giá nước sạch cho công nhân lao động ở
trọ, bởi họ không trực tiếp mua nước theo giá của công
ty mà thông qua đồng hồ của chủ nhà. việc giám sát sẽ
giúp đảm bảo quyền lợi và kịp thời giảm khó khăn cho
người lao động, đặc biệt là phát huy hết ý nghĩa hỗ trợ
của doanh nghiệp”, ông giang chia sẻ.n

Đáp ứng kịp thời nhu cầu nước sạch 
cho người lao động

Nhà máy nước Quang Châu đáp ứng khá tốt nhu cầu nước
sinh hoạt cho công nhân, lao động trên địa bàn

Thời gian qua,
tỉnh Bắc giang rất chú

trọng đến vấn đề nước sạch
cho công nhân, lao động sống
tại các khu dân cư gần các khu

công nghiệp (KcN). Qua đó, giúp
nhân dân đảm bảo về nơi ăn chốn
ở, yên tâm làm việc và cải thiện

chất lượng cuộc sống.

THànH công
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Bắc Giang đã vượt qua đợt
bùng phát dịch bệnh Covid-19
lần thứ 4 một cách ấn tượng
để nhanh chóng trở lại trạng
thái bình thường. Bà có thể
chia sẻ về giai đoạn này ở may
BGG?

Trải qua thời gian cùng tỉnh
nhà căng mình chống dịch với
bao khó khăn, vất vả, ấn tượng
để lại trong tôi nhiều nhất là sự
đoàn kết, nỗ lực của tập thể ban
lãnh đạo, cán bộ công nhân viên
công ty. Sự đồng cam cộng khổ,
luôn kề vai sát cánh ấy đã giúp
may Bgg hoàn thành mục tiêu
kép: vừa duy trì ổn định sản
xuất vừa chống dịch hiệu quả.

Phương châm được Ban lãnh
đạo công ty đề ra là “an toàn để
sản xuất - sản xuất phải an toàn”.
Bằng mọi cách, chúng tôi đảm
bảo an toàn sức khỏe người lao
động và hạn chế xáo trộn tâm lý,
đời sống của mỗi người nhưng
cũng cố gắng không ảnh hưởng
đến hoạt động sản xuất. 

Kết quả sản xuất kinh doanh
trong Quý 2 và Quý 3 đã chứng
minh sự ổn định, hiệu quả của
may Bgg. Dự kiến hết năm
2021, doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ dự kiến đạt 560
tỷ đồng, bằng 103% so với năm
2020 (năm 2020 đạt hơn 543.823
tỷ đồng); tổng lợi nhuận trước
thuế dự kiến đạt 25 tỷ đồng,
bằng 535,2% so với năm 2020
(hơn 4.671 tỷ đồng); lợi nhuận
sau thuế đạt 20 tỷ đồng, bằng
555% so với năm 2020 (hơn 3,6
tỷ đồng).

Để có kết quả ấn tượng
trên, những khó khăn đã được
đơn vị vượt qua như thế nào,
thưa bà?

Khó khăn đầu tiên may Bgg
phải đối mặt là việc sắp xếp lại
sản xuất do có nhiều thay đổi về
nguồn nguyên phụ liệu đầu vào,
không đáp ứng như kế hoạch
ban đầu. Đồng thời, do địa
phương thực hiện giãn cách nên

thiếu hụt lao động; chúng tôi vừa
phải tính toán, sắp xếp lại mã
hàng phù hợp để sản xuất liên
tục mà vẫn đạt hiệu quả cao.

Đặc thù sản xuất dây chuyền,
nếu thiếu một vị trí sẽ ảnh
hưởng đến toàn bộ dây chuyền,
kế hoạch sản xuất, kinh doanh...
Do đó, chúng tôi phải bố trí lao
động làm thêm giờ dù chi phí
tăng cao và doanh thu, lợi nhuận
giảm sút.

Bên cạnh đó, việc vận chuyển
hàng hoá bị ảnh hưởng do nhiều
địa phương thực hiện giãn cách;
các tỉnh áp dụng quy trình
phòng chống dịch khác nhau.
mặt khác, chi phí phòng chống
dịch, xét nghiệm hàng tuần, cước
vận tải tăng cao, nguy cơ đứt gãy
chuỗi cung ứng,… và nhiều khó
khăn cùng phát sinh trong một
thời điểm.

Những khó khăn chưa từng
có đã được chúng tôi vượt qua
bằng sự quyết tâm; vận dụng
hiệu quả các giải pháp như đã
nói ở trên. Đặc biệt, nhà máy của
may Bgg ngay khi hoạt động
trở lại (sau khi tạm dừng sản
xuất 2 tuần vào cuối tháng 5 do
dịch bệnh diễn biến phức tạp),
đã nhanh chóng đi vào ổn định.
Đó là sự ứng biến linh hoạt của
Ban lãnh đạo; sự phối kết hợp
của các bộ phận và đặc biệt là ý
thức, sự nhiệt huyết của mỗi
người lao động.

CôNG TY CP TổNG CôNG TY MAY BắC GIANG BGG

“An toàn để sản xuất - sản xuất phải an toàn”

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy trong Lễ kỷ niệm 
ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Công ty May BGG

Nhờ thực hiện các giải
pháp ứng phó linh hoạt với
dịch covid-19, công ty cP
Tổng công ty may Bắc

giang Bgg (may Bgg) đã
vượt qua khó khăn, khôi

phục và đẩy mạnh sản xuất
kinh doanh, đảm bảo đời
sống người lao động.

Phóng viên đã có cuộc trao
đổi với bà Nguyễn thị

thanh thủy, Phó Tổng
giám đốc công ty về những
giải pháp được DN vận

dụng hiệu quả.

May BGG đã có nhiều giải pháp
khôi phục và đẩy mạnh sản xuất
kinh doanh, đảm bảo đời sống

người lao động
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Khác biệt từ nền tảng công nghệ
công ty Bảo an hoạt động và cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản với 4

đấu giá viên, là một trong hai tổ chức đấu giá ở Bắc giang có số lượng
đấu giá viên nhiều nhất. 100% nhân sự của công ty đều tốt nghiệp đại
học, trong đó nhiều người là luật sư lâu năm, cử nhân luật và các ngành
nghề kinh tế khác. Đặc biệt, các vị trí chủ chốt của công ty đều là

Xây dựng và giữ uy tín trong điều kiện bình
thường đã khó, giữ uy tín thương hiệu trước
những thách thức như hiện nay lại càng khó
hơn. Vậy, nền tảng nào đã giúp may BGG làm
được điều này, thưa bà?

chữ Tín trong kinh doanh luôn là kim chỉ nam
để chúng tôi phấn đấu. và thực tế đã chứng minh,
uy tín và thương hiệu của may Bgg được thể hiện
bằng chính những sản phẩm xuất khẩu chất lượng
cao, làm hài lòng mọi khách hàng. Từ nhiều năm
qua, chúng tôi là đối tác của các thương hiệu cao
cấp hàng đầu thế giới tại các thị trường như: châu
Âu, mỹ, Pháp, Nhật, anh...

Đó là thành quả của sự đầu tư bài bản và tâm
huyết của công ty. chúng tôi luôn đề cao học hỏi,
đổi mới; tiếp cận và cập nhật liên tục những công
nghệ tiên tiến, hiện đại theo xu hướng tự động hóa.
Trong bối cảnh bùng nổ cách mạng công nghiệp
4.0, chúng tôi đã tiến hành hiện đại hóa mọi quy
trình, đảm bảo 2 mục tiêu quan trọng: vừa đạt
năng suất cao, vừa đảm bảo chất lượng và sự hài
lòng của khách hàng. 

hiện, may Bgg đang sở hữu hệ thống thiết bị
hiện đại như: máy nhồi lông vũ tự động, máy lập
trình, máy trần tự động, máy cắt tự động, máy dán
đường may tự động với các loại vải chống thấm
nước... với công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, kết hợp
với máy móc hiện đại, con người năng động,
chuyên nghiệp, chúng tôi đã, đang và sẽ chinh
phục những khách hàng khó tính nhất.

hơn nữa, để phát triển bền vững, chúng tôi
luôn xây dựng môi trường làm việc năng động, an
toàn; chú trọng nâng cao thu nhập và đời sống của
người lao động...

Bà đánh giá thế nào về môi trường kinh
doanh và sự đồng hành của các cấp chính quyền
tỉnh Bắc Giang; Công ty có khó khăn, kiến nghị
nào muốn đề xuất?

Những năm qua, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc
giang có sự phát triển rất mạnh; kết quả thu hút
đầu tư trên địa bàn, nhất là các dự án fDi liên tục
tăng. môi trường kinh doanh ngày càng thông
thoáng, thuận lợi với sự quan tâm nắm bắt, tháo gỡ
khó khăn vướng mắc kịp thời của các cấp chính
quyền tỉnh. mặt khác, năng lực của các DN ngày
càng nâng cao nhờ tính cạnh tranh và yêu cầu phải
tự hoàn thiện mình để liên tục phát triển. 

Trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi cũng như
nhiều DN khác trên địa bàn đều bị ảnh hưởng do
dịch bệnh covid-19, do đó mong muốn lớn nhất
của chúng tôi là tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh các chế độ
hỗ trợ DN và người lao động. Đơn cử như thực
hiện chi trả các chế độ hỗ trợ cho người lao động bị
dừng, nghỉ việc; hỗ trợ các DN gia hạn nộp thuế
thu nhập DN, tạo điều kiện hoàn thuế tối đa; ngân
hàng giảm lãi suất và tăng thời hạn vay, có thêm
nhiều gói vay ưu đãi… Qua đó,  giúp DN nhanh
chóng khôi phục và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

trân trọng cảm ơn bà!

F CôNG TY ĐấU GIÁ HợP DANH BảO AN

“Làn gió mới” 
trong lĩnh vực đấu giá
tài sản ở Bắc Giang
công ty Đấu giá hợp danh Bảo an được thành
lập theo giấy phép hoạt động số 15/TP-ĐKhĐ
do Sở Tư pháp Bắc giang cấp ngày 8/2/2021. với
sự đầu tư bài bản, chiến lược phát triển khác
biệt, Bảo an đã từng bước khẳng định thương
hiệu trong lĩnh vực đấu giá tài sản tại Bắc giang.

THànH nHân

Ông Phí Văn Minh, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc điều hành 
Công ty Đấu giá hợp danh Bảo An
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những người đã có nhiều năm kinh
nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đấu
giá tài sản.

Bên cạnh đó, với mục tiêu phát
triển theo hướng chuyên nghiệp, công
ty chú trọng đầu tư văn phòng làm
việc khang trang để khách hàng thuận
tiện giao dịch, tham khảo hồ sơ đấu
giá; chú trọng xây dựng hệ thống nhận
diện thương hiệu như: Logo, website,
kênh youtube, trang phục và các loại
tài liệu, văn phòng phẩm đều có hình
ảnh của công ty. Đồng thời, công ty
còn đầu tư đồng bộ trang thiết bị để
phục vụ cho công việc như: hệ thống
máy tính, máy chiếu, máy in, photo
công suất lớn; hệ thống camera giám
sát; phòng bán hồ sơ; phòng đấu giá…

hàng tuần, đặc biệt là sau mỗi
cuộc đấu giá, công ty đều tổ chức
những cuộc họp với tinh thần xây
dựng, dân chủ và cởi mở nhằm rút
kinh nghiệm, phân tích những vấn đề
được và chưa được trong quá trình
làm việc cũng như tổ chức các đấu giá. 

Ông Phí văn minh, chủ tịch hội
đồng thành viên kiêm giám đốc điều
hành công ty Đấu giá hợp danh Bảo an cho biết, sự ra đời của
Bảo an là kết quả của một quá trình tích lũy về: Kinh nghiệm,
công nghệ và các yếu tố chuyên môn khác. mục tiêu, định
hướng của chúng tôi là phát triển thành doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ tư vấn và tổ chức đấu giá tài sản uy tín tại Bắc
giang nói riêng và việt Nam nói chung.

“chúng tôi xây dựng bộ quy trình làm việc hoàn chỉnh,
khoa học, đảm bảo vừa đơn giản, gọn nhẹ và dễ kiểm soát, vừa
đảm bảo các quy định của pháp luật. với nền tảng công nghệ
thông tin và các công cụ văn phòng hỗ trợ, toàn bộ dữ liệu, hồ
sơ của đơn vị đều được thao tác tự động và cực kỳ bảo mật”,
ông minh chia sẻ.

Đặc biệt, Bảo an luôn chú trọng và đầu tư rất lớn vào
nền tảng công nghệ thông tin, coi đây là thế mạnh cũng
như lợi thế cạnh tranh của mình. công ty là tổ chức đấu giá
đầu tiên tại Bắc giang xây dựng website chuyên nghiệp để
giới thiệu về doanh nghiệp, cũng như cung cấp thông tin về
các dự án và tài sản đưa ra đấu giá… Ngoài ra, đơn vị cũng
tiên phong xây dựng video, clip giới thiệu dự án, những
hình ảnh trực quan về tài sản đấu giá một cách bài bản và
chuyên nghiệp.

“hồ sơ, thông tin, tư liệu về tài sản, dự án đấu giá liên tục
được cập nhật tại địa chỉ website chính thức của công ty:
www.daugiabaoan.com, giúp khách hàng có thể tiếp cận, tham
khảo trực tuyến một cách đầy đủ, dễ dàng, nhanh chóng và
chính xác; qua đó, giúp vừa tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và
đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid-19 trong bối cảnh
hiện nay”, ông minh cho biết thêm.

Đề cao an toàn, phòng chống dịch
Thời điểm bắt đầu đi vào hoạt động cũng là lúc đợt dịch

covid-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh ở Bắc giang, các hoạt
động tụ tập đông người đều phải dừng lại phục vụ cho công

tác phòng chống dịch. Phải đến tháng 7/2021, công ty mới
chính thức tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đầu tiên. 

Dù trong bối cảnh hết sức khó khăn, nhưng nhờ có sự
chuẩn bị tốt, kinh nghiệm đã được tích lũy trước đó và năng
lực của tập thể lãnh đạo, nhân viên; sự hỗ trợ, quan tâm, tin
tưởng của các sở ngành, địa phương liên quan, đặc biệt là các
đơn vị có tài sản đấu giá, công ty Bảo an đã dần ổn định hoạt
động và có được những kết quả bước đầu, từng bước xây dựng
được uy tín và thương hiệu.

Tính đến tháng 10/2021, công ty đã thực hiện được tổng
cộng 9 cuộc đấu giá tài sản lớn nhỏ, trong đó có: 5 cuộc đấu
giá thanh lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị nhà nước; 4
cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lục Nam, việt yên
và yên Dũng, với tổng giá khởi điểm 4 cuộc hơn 222 tỷ đồng.
Tổng giá trị trúng đấu giá chênh lệch so với khởi điểm của 4
cuộc là hơn 68 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm 2021, đơn vị phấn đấu tổ chức thành
công từ 10 đến 12 cuộc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất.

Trong quá trình tổ chức các cuộc đấu giá, quy chế của
công ty Bảo an luôn có các nội dung đảm bảo an toàn
phòng chống dịch covid-19 theo quy định. các nội dung
bắt buộc đối với khách hàng tham gia đấu giá như: Phải có
giấy xét nghiệm covid-19 âm tính (Pcr hoặc test nhanh);
có xác nhận không thuộc các đối tượng f1, f2, f3 liên quan
đến bệnh nhân covid-19… Ngoài ra, 100% khách mời tham
dự và nhân sự trong Ban tổ chức cuộc đấu giá phải có giấy
xét nghiệm Pcr âm tính trước các cuộc đấu giá trong thời
hạn cho phép.

công ty cũng yêu cầu khách hàng khi mua, nộp hồ sơ đăng
ký tham gia đấu giá và tại cuộc đấu giá phải thực hiện giãn
cách (ngồi cách nhau 2m), không tụ tập đông người, khai báo
y tế và thực hiện đầy đủ quy định 5K của Bộ y tế; phân luồng
khách hàng khi bỏ phiếu trả giá, tránh tình trạng chen lấn…n

Các cuộc đấu giá của Công ty Bảo An luôn được đánh giá cao về sự chuyên nghiệp và an toàn
phòng chống dịch bệnh Covid-19
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h iện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc giang có 127
công trình cấp nước sạch tập trung nông
thôn, trong đó: 123 công trình được đầu tư
từ nguồn ngân sách nhà nước; 04 công
trình được đầu tư 100% vốn doanh nghiệp

(DN). Ngoài ra, có 354.604 giếng khoan và giếng đào cấp
nước được xây dựng. 

Từ năm 2012 đến nay, tỉnh đã huy động nguồn vốn
của các tổ chức, cá nhân, DN cùng với Nhà nước đầu tư
xây dựng công trình cấp nước hoặc các DN đầu tư xây
dựng (15 công trình cấp nước bằng 100% nguồn vốn của
DN hoặc DN góp một phần vốn). Tổng
vốn đầu tư của các công trình giai đoạn
2012-2020 khoảng 943,9 tỷ đồng, trong
đó nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu
tư là 290 tỷ đồng và nguồn vốn của các
DN đầu tư khoảng 653,9 tỷ đồng (gồm
công trình cấp nước hiệp hòa, công
trình cấp nước việt yên, công trình cấp
nước liên xã huyện yên Dũng và Nhà
máy nước sạch hiệp hòa).

Trung tâm NS&vSmTNT Bắc giang cũng thực hiện
có hiệu quả nhiệm vụ triển khai tiểu hợp phần cấp nước
cho cộng đồng dân cư thuộc chương trình mở rộng quy
mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay
vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Qua đó, góp phần cải
thiện điều kiện sống, nâng cao sức khỏe người dân nông
thôn. Đến hết năm 2020, tỷ lệ dân số nông thôn của 
Bắc giang được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,23%;
sử dụng nước sạch đáp ứng QcvN 02:2009/ByT 
đạt 77,5%. 

9 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã tham mưu cho
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các
văn bản về chỉ đạo điều hành công việc, các kế hoạch
triển khai thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ
sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn
WB. cụ thể: Trung tâm đang triển khai xây dựng 04 công
trình cấp nước sạch (công trình liên xã Đại Thành và hợp
Thịnh; liên xã Đông hưng và Đông Phú, liên xã Tam Tiến
và Đồng vương, liên xã Phượng Sơn và Quý Sơn) và xây
dựng kế hoạch tăng cường năng lực và truyền thông cấp
nước ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số
33/Kh-SNN ngày 29/4/2020.

Trung tâm cũng đang triển khai thực hiện Bộ chỉ số
theo dõi, đánh giá nước sạch năm 2021 và xây dựng kế
hoạch thực hiện công tác theo dõi - đánh giá nước sạch
nông thôn tỉnh Bắc giang năm 2021 số 26/Kh-SNN ngày
22/3/2020. 

Định hướng hoạt động trong thời gian tới, với mục
tiêu “Đến năm 2025 tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng
nước hợp vệ sinh đạt 100% và tỷ lệ dân số nông thôn
được sử dụng nước sạch đạt trên 80%”, Trung tâm sẽ tiếp
tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa về cấp nước sạch, huy
động DN tham gia đầu tư và quản lý, khai thác các công
trình nước sạch nông thôn cũng như huy động nguồn vốn
của các chương trình, dự án để đầu tư các công trình
nước sạch nông thôn. 

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng sẽ tham mưu điều chỉnh,
thay thế Nghị quyết số 42/2016/NQ-hĐND ngày
08/12/2016 của hĐND tỉnh Bắc giang và Quyết định số
747/2016/QĐ-uBND ngày 20/12/2016 của uBND tỉnh Bắc
giang về chính sách hỗ trợ nước sạch nông thôn. Đồng thời,

tăng cường công tác tuyên truyền, vận
động người dân sử dụng nước sạch, nhất
là từ các công trình cấp nước tập trung
và tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch
cấp nước an toàn khu vực nông thôn,
đáp ứng hiệu quả nhu cầu nước sạch của
cư dân nông thôn, đóng góp thiết thực
vào sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại
hóa nông nghiệp nông thôn và xây dựng
nông thôn mới của tỉnh nhà.n
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Nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh

ENTERPRISE

Nhiều công trình cấp
nước tập trung nông
thôn tại Bắc Giang
phát huy tốt hiệu quả.

với nỗ lực đảm bảo hiệu quả hoạt
động của các dự án, công trình cấp
nước tập trung và nâng tỷ lệ sử dụng
nước sạch, nước hợp vệ sinh, Trung
tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn (NS&vSmTNT) tỉnh 
Bắc giang đã góp phần cải thiện chất
lượng cuộc sống người dân.

giang Dương



Trong bối cảnh cả nước nói chung và tỉnh Bắc
giang nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch
bệnh covid-19, cùng với toàn ngành điện, Pc Bắc
giang đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm
đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát

triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của nhân
dân… trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, cấp điện ổn định cho các
khu công nghiệp trong tỉnh ngay khi hoạt động trở lại (phải
tạm ngừng để chống dịch); đảm bảo cấp điện cho công tác
phòng, chống dịch covid-19... 

cụ thể, Quý 3/2021, sản lượng điện thương phẩm đạt
1.334 triệu kWh, tăng 9% so với cùng kỳ 2020 (thành phần
điện công nghiệp, xây dựng chiếm 64%, tăng 11% so cùng kỳ;
điện quản lý tiêu dùng chiếm 31%, tăng 8% so với cùng kỳ).
về chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: SaiDi là 153 phút; Saifi
là 0,9 lần, đạt chỉ tiêu Tổng công ty giao.

công ty tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ điện trực
tuyến, tăng cường phối hợp với các ngân hàng, bưu điện và
các tổ chức trung gian triển khai các giải pháp thanh toán tiền
điện không dùng tiền mặt. Trong 3 tháng qua, tỷ lệ khách
hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 28%, tương ứng với
số tiền thu là 2.171 tỷ đồng, đạt 80%.

về giải quyết yêu cầu dịch vụ điện của khách hàng, trong
Quý 3/2021 công ty đã giải quyết 7.282 yêu cầu, trong đó có
4.645 yêu cầu đăng ký qua cổng dịch vụ công Quốc gia (7.223
yêu cầu với cấp độ 3 và 4); duy trì tốt việc tiếp nhận giải quyết
các dịch vụ điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của
tỉnh và Bộ phận một cửa tại các huyện, thành phố với trình tự,
thủ tục được niêm yết công khai. Tiếp nhận giải quyết cấp
điện cho 54 khách hàng trung áp; giải quyết cấp điện cho
4.925 khách hàng sau trạm biến áp công cộng. 

Đối với công tác đầu tư xây dựng, đóng điện các công
trình mới, công ty đã đóng điện đưa vào vận hành tăng
thêm 98km đường dây trung áp; 461km đường dây hạ áp;
179 trạm biến áp với tổng công suất 29.980kva; nâng hạ
cấp 60 trạm biến áp góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp
điện, giảm tổn thất.

Song song với các nhiệm vụ trên, công ty đã phối hợp với
Sở công Thương, Báo Bắc giang, Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh tuyên truyền triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm
tiền điện cho các khách hàng lưu trú du lịch và các cơ sở
phòng, chống dịch covid-19.

Từ nay đến cuối năm 2021, Pc Bắc giang sẽ tiếp tục
thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh covid-
19 theo quy định và đảm bảo cung cấp điện an toàn trong
mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đặc biệt, tiếp tục triển khai
kịp thời công tác hỗ trợ, giảm giá điện cho các khách hàng
bị ảnh hưởng dịch covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng
chính phủ.

Đặc biệt, công ty đẩy mạnh thực hiện các nội dung chủ đề
“chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia việt Nam”;
số hóa dịch vụ điện năng: đăng ký trực tuyến, thanh toán trực
tuyến, theo dõi chỉ số điện năng tiêu thụ trực tuyến; ứng dụng
công nghệ sửa chữa, đấu nối điện hotline; triển khai ứng dụng
đánh giá sự hài lòng khách hàng trên các nền tảng số hóa;
công tác số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt; thay công
tơ điện tử, hoàn thiện đo xa…

Pc Bắc giang cũng chú trọng thực hiện công tác tuyên
truyền nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng các dịch vụ thanh
toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh tuyên truyền sử
dụng điện tiết kiệm, an toàn và phòng tránh tai nạn; đẩy
mạnh triển khai áp dụng công cụ “ước tính sản lượng
điện” đến khách hàng…n
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Tăng cường chuyển đổi số để 
ứng phó với dịch bệnh
cùng với các biện pháp đổi mới công tác
quản lý vận hành lưới điện, việc đẩy
mạnh chuyển đổi số đã mang lại hiệu
quả rõ rệt trong sản xuất kinh doanh của
công ty Điện lực Bắc giang (Pc Bắc
giang). Đây cũng là một trong những
giải pháp giúp đơn vị thực hiện tốt mục
tiêu kép: vừa duy trì sản xuất, kinh
doanh hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn
phòng chống dịch bệnh covid-19.

Duy anH
Cán bộ của PC Bắc Giang kiểm tra hệ thống lưới điện nhằm 

đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn



tăng trưởng bền vững dựa trên thế mạnh
hiện agribank cN Bắc giang ii có mạng lưới gồm hội sở và

07 chi nhánh loại ii: cN TP.Bắc giang, cN huyện yên Thế, cN
Bố hạ, cN huyện Lạng giang, cN huyện Lục Nam, cN huyện
Lục Ngạn, cN huyện Sơn Động và 19 phòng giao dịch trực
thuộc. với phần lớn mạng lưới hoạt động ở khu vực nông thôn,
miền núi, ngay từ ngày đầu thành lập, cN đã đề ra phương
châm: “Nông thôn là thị trường, nông nghiệp là đối tượng cho
vay, nông dân là khách hàng chính”.

việc tập trung ưu tiên, phát triển hoạt động cho vay cũng như
cung cấp các sản phẩm về nông nghiệp, nông thôn vừa là thế mạnh
và cũng là chiến lược phát triển xuyên suốt của cN trong thời gian

tới. Đến nay, dư nợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chiếm trên
70%/tổng dư nợ toàn cN. 

agribank cN Bắc giang ii luôn đổi mới, đơn giản hóa quy
trình, thủ tục nhằm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn; đưa sản
phẩm dịch vụ đến gần người dân hơn, nhất là ở vùng sâu vùng xa.
Điển hình là xây dựng các xe giao dịch lưu động có đầy đủ các dịch
vụ ngân hàng để phục vụ nhân dân.

Thời gian gần đây, nắm bắt xu hướng khách hàng lựa chọn
các dịch vụ ngân hàng hiện đại, giao dịch nhanh chóng và an
toàn ngày càng nhiều, cN đã triển khai các sản phẩm dịch vụ
mới như: mở tài khoản thanh toán trực tuyến; thanh toán hóa
đơn, chuyển tiền miễn phí trên ứng dụng agribank E-mobile
Banking, internet Banking, thanh toán qua PoS, Qr code…,
được khách hàng đánh giá cao và tin dùng.

Tính đến 31/8/2021, tổng nguồn vốn huy động của cN đạt:
17.282 tỷ đồng, tăng 7.782 tỷ đồng so 15/8/2017, tốc độ tăng trưởng
hàng năm đạt trên 20%. Tổng dư nợ: 11.387 tỷ đồng, tăng 4.519 tỷ
đồng so 15/8/2017, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt trên 16%... 

Chia sẻ khó khăn với khách hàng
Bên cạnh phát triển kinh doanh, công tác an sinh xã hội luôn

được agribank cN Bắc giang ii chú trọng, với việc thường xuyên
tham gia các hoạt động như: ủng hộ Quỹ vì người nghèo, phòng
chống dịch covid-19; tặng quà gia đình chính sách; xây nhà tình
nghĩa, trường học, trạm y tế, đường giao thông, chương trình nông
thôn mới… Từ ngày thành lập đến nay, tổng số tiền an sinh xã hội
cN vận động từ Trung ương hỗ trợ và cN đóng góp đạt 22.525
triệu đồng. riêng trong năm 2021 tính đến 31/8 là 7.667 triệu đồng. 

Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch covid-19 ảnh hưởng lớn đến
đời sống cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân
và doanh nghiệp. Nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng bị ảnh
hưởng bởi dịch covid-19, cN đã bám sát thực hiện các Thông tư
số 01/2020/TT-NhNN và 03/2021/TT-NhNN của NhNN; đồng
thời, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi của agribank
như: cho vay lãi suất ưu đãi hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi
dịch covid-19; giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng do diễn
biến dịch covid-19; tín dụng ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và
vừa; tín dụng ngoại tệ đối với khách hàng fDi; tín dụng ngắn hạn
ưu đãi đối với khách hàng lớn…

Đặc biệt, agribank cN Bắc giang ii chủ động cơ cấu lại các
khoản nợ vay để khách hàng nhanh chóng khắc phục khó khăn,
phục hồi và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tính đến 31/8/2021,
cN đã thực hiện cơ cấu nợ, miễn giảm lãi, phí cho 976 khách
hàng với dư nợ lũy kế 573 tỷ đồng, cho vay ưu đãi lãi suất 1.902 tỷ
đồng áp dụng cho 180 khách hàng. Đồng thời, triển khai các
chương trình tín dụng với lãi suất cho vay thấp hơn từ 0,5%-
2,5% so với trước khi có dịch bệnh covid-19 cho 53 khách hàng
với doanh số cho vay mới 1.503 tỷ đồng, số lãi ưu đãi dự kiến 3,2
tỷ đồng. Ngoài ra, cN cũng tiếp tục giảm lãi suất cho vay đối với
khách hàng cá nhân và tổ chức vay vốn bằng vNĐ. 

Từ tháng 5/2021, cN đã triển khai miễn giảm phí chuyển tiền
thanh toán trong nước đối với tất cả khách hàng có tài khoản thanh
toán tại agribank. Đồng thời, tích cực triển khai thanh toán không
dùng tiền mặt trên hầu hết các sản phẩm dịch vụ để khuyến khích
người dân sử dụng, giảm tối đa việc giao dịch trực tiếp.n
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Kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội

agribank chi nhánh (cN) Bắc giang ii
được thành lập ngày 15/8/2017 trên cơ sở
chia tách từ agribank tỉnh Bắc giang. Bên
cạnh nỗ lực tăng trưởng toàn diện, công
tác an sinh xã hội luôn được cN coi là
nhiệm vụ chính trị quan trọng.

ngọc Tùng

Cán bộ tín dụng Agribank huyện Lạng Giang 
hướng dẫn khách hàng làm thủ tục 



Đẩy mạnh số hóa dịch vụ bưu chính
hiện nay, mạng lưới phục vụ bưu chính của Bưu điện tỉnh

Bắc giang gồm: 36 bưu cục cấp 1, 2, 3; 179 điểm bưu điện văn
hóa xã và 6 ki ốt, đại lý, thùng thư độc lập. 

Từ đầu năm 2020 đến nay, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh
hưởng của dịch covid-19 nhưng nhờ chủ động, linh hoạt
trong quản lý; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch và triển khai giải pháp hữu hiệu trong kinh doanh, Bưu
điện tỉnh Bắc giang đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế
hoạch đề ra.

Điển hình là thực hiện tốt dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả
giải quyết TThc qua Bcci. Bưu điện tỉnh chú trọng nâng cao
chất lượng dịch vụ Bcci, giúp cho các tổ chức, cá nhân gửi hồ
sơ và nhận kết quả giải quyết TThc nhanh chóng, chính xác,
tiết kiệm chi phí và thời gian, đảm bảo an toàn giao thông,
phòng chống dịch covid-19… Qua đó, góp phần hiện đại hóa
nền hành chính công (hcc) của tỉnh nhà. 

Bên cạnh những hoạt động thường xuyên, Bưu điện tỉnh
đã triển khai phối hợp với công an tỉnh trả căn cước công dân
(cccD) trên địa bàn tỉnh. Đơn vị đã chủ động xây dựng quy
trình, quy định thực hiện; quán triệt thái độ phục vụ ân cần,
lịch sự tới đội ngũ nhân viên tham gia thực hiện; niêm yết các
thông tin về dịch vụ, giá cước nhận trả thẻ cccD; bố trí lực
lượng phát trả thẻ cccD tại nhà…

riêng trong năm 2021, nhằm hỗ trợ tiêu thụ vải thiều trên
địa bàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Bắc giang triển khai đưa vải thiều

lên sàn giao dịch điện tử Postmart.vn với số lượng 4.050 tấn,
tổng giao dịch trên sàn 96 tỷ đồng; hỗ trợ vận chuyển cho
nông dân trong tỉnh 138 tấn nông sản khác như: dưa hấu,
dứa… Ngoài ra, triển khai kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh,
Bưu điện tỉnh đã thực hiện cập nhật dữ liệu địa chỉ trên bản
đồ số trong toàn tỉnh để xây dựng hệ thống mã địa chỉ bưu
chính vpostcode. Theo đó, đơn vị đã cập nhật được 488.247
địa chỉ, đạt 100% kế hoạch.

Ông hứa Đình Thuyên, giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc
giang cho biết: Để đảm bảo hiệu quả dịch vụ và tăng trưởng
bền vững, trong những năm tới Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục nâng
cao chất lượng phục vụ; chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin (cNTT) hỗ trợ kinh doanh; tăng
cường tuyên truyền, giới thiệu để các tổ chức, cá nhân sử dụng
dịch vụ của bưu điện, nhất là những cải tiến, điều chỉnh tiện
ích về dịch vụ bưu chính (giá cước, lợi thế so sánh); hướng dẫn
khách hàng sử dụng phần mềm my vietnam Post…

mặt khác, Bưu điện tỉnh phối hợp tốt với Trung tâm Phục
vụ hcc tỉnh và các sở, ngành, uBND cấp huyện để thực hiện
tốt các nội dung theo các thỏa thuận đã ký kết. Đơn vị đã bố
trí nhân lực thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hcc tỉnh, bộ
phận một cửa các huyện việt yên, hiệp hòa, yên Thế và sẽ
tiếp tục triển khai đến các địa phương khác. các hoạt động
của đơn vị luôn thực hiện theo quy định phòng chống dịch
covid-19, đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên và khách
hàng; sẵn sàng các kịch bản, giải pháp ứng phó theo diễn biến
dịch bệnh.

“chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến xu hướng số hóa bưu
chính, phát triển mạnh mẽ hạ tầng bưu chính theo hướng hạ
tầng chuyển phát và logistic để phục vụ thương mại điện tử,
kinh tế số. Đổi mới và đa dạng hóa dịch vụ bưu chính, củng
cố, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trên địa bàn; đưa
ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý, khai thác các
dịch vụ bưu chính…”, ông Thuyên cho biết.

Nâng cao hiệu quả điểm BĐ-VHX
Thực hiện Quyết định 152/QĐ-BĐvN-hĐTv của Tổng

công ty Bưu điện việt Nam về Phê duyệt đề án “Phát triển
Bưu điện - văn hóa xã (BĐ-vhX) gắn với hoạt động phục vụ
cộng đồng”, Bưu điện tỉnh Bắc giang đang triển khai các giải
pháp nhằm phát huy vai trò của các điểm BĐ-vhX, đặc biệt là
thực hiện dịch vụ Bcci tại địa phương.

Bắc giang hiện có 179 điểm BĐ-vhX đang hoạt động;
100% điểm BĐ-vhX đa dịch vụ, nhất là tham gia chi trả lương
hưu, BhXh... Theo đó, Bưu điện tỉnh đã xây dựng và đẩy
nhanh kế hoạch chuyển đổi điểm BĐ-vhX thành mô hình
phục vụ cấp thứ 4 tạo đầu mối kết nối với các cơ quan chính
quyền, các đơn vị, tổ chức tại địa phương, đảm bảo mục tiêu
phục vụ cộng đồng, đón đầu làn sóng chuyển đổi số...

“chúng tôi sẽ đánh giá hiện trạng từng BĐ-vhX; làm việc
với chính quyền địa phương tạo điều kiện bố trí mặt bằng cho
điểm BĐ-vhX đảm bảo quy mô mở rộng, thuận lợi phục vụ
người dân. Kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
làm việc tại điểm BĐ-vhX; triển khai phương án kinh doanh
theo tiềm năng địa bàn, đảm bảo doanh thu tăng trưởng, nâng
cao thu nhập cho nhân viên sau khi chuyển đổi...”, giám đốc
Bưu điện tỉnh Bắc giang hứa Đình Thuyên cho biết.n
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Góp phần hiện đại hóa nền hành chính công

Nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá
nhân trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả
giải quyết thủ tục hành chính (TThc),
Bưu điện tỉnh Bắc giang luôn chú trọng
nâng cao chất lượng, hiện đại hóa dịch vụ
bưu chính công ích (Bcci).

Khách hàng giao dịch tại Bưu điện tỉnh luôn đảm bảo 
yêu cầu phòng chống dịch Covid-19



Khẳng định thương hiệu
công ty ĐghD Thành Phát tiền thân là công ty TNhh

Đấu giá Thành Phát, thành lập ngày 29/3/2011. Đây là tổ
chức đấu giá đầu tiên thành lập theo Nghị định 17/NĐ-cP,
ngày 4/3/2010 của chính phủ (tổ chức đấu giá theo chủ
trương xã hội hóa) trên địa bàn tỉnh Bắc giang.

Sau hơn 10 năm xây dựng, công ty đã phát triển được
đội ngũ nhân viên dày dạn kinh nghiệm, chuyên môn tốt
(100% trình độ đại học và sau đại
học). Lãnh đạo công ty luôn định
hướng cho mỗi nhân viên làm việc với
phong cách chuyên nghiệp; có bản
lĩnh, kinh nghiệm, kiến thức tốt về
lĩnh vực pháp luật và đấu giá tài sản;
thành thạo công nghệ thông tin,
nghiệp vụ tài chính, kế toán...

Để có được điều này, ngay từ khâu
tuyển dụng, công ty lựa chọn những
người có trình độ, năng lực tốt và sự
cống hiến. Đồng thời, chú trọng xây
dựng quy trình làm việc khoa học,
phân công nhiệm vụ cụ thể, đúng
chuyên môn, sở trường. chú trọng đầu
tư trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng
cao hiệu quả làm việc, nhất là mua các phần mềm phục vụ
hoạt động đấu giá và tài chính kế toán. 

công ty thường xuyên cử đấu giá
viên và nhân viên tham dự các buổi hội
thảo, hội nghị, tập huấn do Bộ Tư pháp,
Sở Tư pháp và các ngành liên quan tổ
chức. Đặc biệt, quan tâm bồi dưỡng, rèn
luyện về đạo đức, tác phong chuyên
nghiệp, tuân thủ đúng các trình tự thủ
tục của Luật đấu giá tài sản và các văn
bản, quy định liên quan.

Nhờ có năng lực tốt và uy tín trong
lĩnh vực tổ chức đấu giá tài sản, công ty ĐghD Thành
Phát đã tổ chức trên 500 cuộc đấu giá tài sản, chủ yếu về:
quyền sử dụng đất, tài sản thi hành án, tài sản tịch thu…
Trong đó, nhiều cuộc đấu giá có số lượng hồ sơ tham gia
cao, số tiền chênh lệch lớn so với giá khởi điểm, làm lợi
nhiều cho ngân sách nhà nước. 

Đặc biệt, đơn vị đã tổ chức nhiều cuộc đấu giá lớn, quan
trọng của tỉnh với sự tham gia của các doanh nghiệp, tập
đoàn lớn (lựa chọn chủ đầu tư để giao đất của Nhà nước

thực hiện các dự án nhà ở, trung tâm
thương mại…).

Đảm bảo phòng chống dịch
bệnh

Luật sư hoàng Thị Bích Loan, Đấu
giá viên công ty ĐghD Thành Phát
cho biết: Từ khi dịch covid-19 bùng
phát, nhất là đợt dịch thứ 4 lan rộng
và ảnh hưởng lớn đến Bắc giang,
công ty luôn xác định phải phối hợp
chặt với đơn vị có tài sản bán đấu giá,
chính quyền địa phương và các lực

lượng chức năng chống dịch.
Theo đó, ngay từ khi ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá

tài sản, công ty cùng đơn vị có tài sản xây dựng các quy
định và quy trình về phòng chống dịch bệnh covid-19, áp

CôNG TY ĐấU GIÁ HợP DANH THàNH PHÁT

Xây uy tín bằng tính chuyên nghiệp

Công ty Đấu giá Hợp
danh Thành Phát được
các đơn vị có tài sản đấu
giá và khách hàng tin
tưởng, đánh giá cao về sự
chuyên nghiệp, minh
bạch trong hoạt động.

với nền tảng chuyên
sâu về luật pháp và luôn
tuân thủ các quy định
của pháp luật trong
hoạt động, công ty Đấu
giá hợp danh (ĐghD)
Thành Phát đã trở
thành tổ chức đấu giá
uy tín tại Bắc giang. 

giang Dương

Đội ngũ CBNV giàu kinh nghiệm của Công ty Thành Phát
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dụng thực hiện trong suốt quá trình
đấu giá. cụ thể: xây dựng quy định về
phòng chống dịch trong hồ sơ đấu giá
để yêu cầu khách hàng tuân thủ triệt
để. Phối hợp với đơn vị có tài sản bán
đấu giá, chính quyền địa phương,
ngân hàng thu tiền đặt trước đảm bảo
công tác phòng chống dịch theo quy
định trong các khâu: bán hồ sơ đấu
giá tổ chức, xem tài sản bán đấu giá,
nộp tiền đặt trước và tham gia cuộc
đấu giá…

cùng với đó, công ty chuẩn bị các
vật dụng phòng chống dịch như: khẩu
trang, nước sát khuẩn, thực hiện đo
thân nhiệt cho khách hàng tại nơi bán
hồ sơ, thu tiền đặt trước, địa điểm tổ
chức đấu giá. yêu cầu khách hàng xuất
trình giấy xét nghiệm covid-19 có
hiệu lực trong thời gian 72h; giấy xác
nhận không thuộc diện f1, f2 hoặc
không ở trong vùng bị cách ly y tế,
phong tỏa khi tham gia cuộc đấu giá…

“chúng tôi xác định, công tác phòng chống dịch bệnh là
nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thành công
của cuộc đấu giá”, Luật sư, Đấu giá viên hoàng Thị Bích
Loan chia sẻ. 

Uy tín từ thế mạnh về pháp luật
Luật sư hoàng Thị Bích Loan là người có trên 10 năm

kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá và hơn 20 năm hoạt
động trong lĩnh vực luật sư. Bà hiện là Trưởng văn phòng
Luật sư hoàng Loan, đồng thời giữ vai trò là Phó chủ nhiệm
Đoàn Luật sư tỉnh Bắc giang từ năm 2005 đến nay.

công ty ĐghD Thành Phát gắn kết chặt chẽ với vPLS
hoàng Loan nên có nền tảng pháp luật bền vững và xây dựng
uy tín thương hiệu mạnh mẽ không chỉ tại tỉnh Bắc giang
mà còn ở các địa phương lân cận.

Ngoài ra, vPLS hoàng Loan có bề dày kinh nghiệm
tham gia tố tụng bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của
cá nhân, tổ chức tại Tòa án các cấp. Thực hiện đa dạng các
hoạt động, dịch vụ ngoài tố tụng như: soạn thảo các loại
văn bản, hợp đồng mua bán - giao dịch dân sự, tư vấn pháp
luật doanh nghiệp, đàm phán hợp đồng thương mại, sở hữu
trí tuệ, đầu tư nước ngoài,…

Dựa trên thế mạnh về tư vấn, tranh tụng đầu tư - kinh
doanh thương mại; đàm phán tranh chấp tài sản, hợp đồng;
đầu tư bất động sản; thành lập doanh nghiệp; các vấn đề
pháp lý có yếu tố nước ngoài..., mục tiêu của vPLS hoàng
Loan là thúc đẩy sự thay đổi nhận thức trong hoạt động đầu
tư, quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp; hạn chế tối đa rủi
ro về mặt pháp lý; trợ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả
hoạt động và tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường
trong nước cũng như quốc tế... thông qua việc cung cấp các
giải pháp tư vấn pháp luật chuyên sâu, phương án quản lý và
đầu tư chuyên nghiệp, toàn diện và đạt hiệu quả nhất.

với bề dày hoạt động cùng sự uy tín, trách nhiệm, vPLS
hoàng Loan đã và đang trở thành “cầu nối” tư vấn về cơ chế
chính sách; giải quyết các thủ tục hành chính, cấp phép đầu
tư… cho nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp fDi khi
đến tìm hiểu đầu tư tại Bắc giang.

“mặt khác, với sự tham gia đồng hành, hỗ trợ của vPLS
hoàng Loan trong các vấn đề liên quan đến tổ chức, pháp lý
sẽ tạo ra lợi thế riêng cho công ty ĐghD Thành Phát trong
quá trình hoạt động. Đồng thời là nền tảng để đơn vị tiếp tục
phát triển bền vững, củng cố vị thế và uy tín thương hiệu
trong lĩnh vực đấu giá tài sản của tỉnh nhà” - Luật sư hoàng
Thị Bích Loan khẳng định.n

Nhờ uy tín, chuyên nghiệp, Công ty ĐGHD Thành Phát luôn nhận được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng và chủ tài sản

Luật sư Hoàng Thị Bích Loan (người đứng phía xa) tranh tụng tại phiên toà rút
kinh nghiệm, thuộc chuyên đề: “Nâng cao chất lượng điều hành phiên toà của HĐXX án

hình sự” của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang
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Đảm bảo thông tin liên lạc
Ngay khi đợt dịch covid-19 lần thứ tư bùng phát tại

tỉnh Bắc giang từ đầu tháng 5/2021, vNPT Bắc giang đã
chủ động xây dựng các phương án tổ chức sản xuất kinh
doanh để ứng phó với dịch bệnh một cách chi tiết, linh
hoạt theo từng tình huống. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt
đến các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

mặt khác, kịp thời thành lập Ban chỉ đạo phòng chống
dịch, Tổ an toàn covid-19 với nhiệm vụ tuyên truyền,
vận động, hướng dẫn cán bộ công nhân viên (cBcNv) và
người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch covid-19 tại nơi làm việc và ngoài giờ làm
việc. Quán triệt mọi người thực hiện đầy đủ, nghiêm túc
chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 của
tỉnh (Ban chỉ đạo); ký cam kết phòng chống dịch, thực
hiện quy định 5K do Bộ y tế đã khuyến cáo. 

Song song với đó, đơn vị thực hiện việc cách ly theo
quy định với các trường hợp có yếu tố dịch tễ (vNPT Bắc
giang chỉ có các trường hợp f1, f2) và bố trí đầy đủ nhân
sự đảm nhận thay công việc. chỉ đạo 100% cBcNv cài
đặt và sử dụng ứng dụng truy vết, theo dõi virus SarS-
cov-2 theo quy định. hàng ngày, cBcNv và khách hàng
trước khi vào làm việc tại các đơn vị của vNPT Bắc giang
đều phải thực hiện quét mã khai báo y tế tại cổng ra vào.
cBcNv và người lao động làm việc tại vùng dịch được
trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, kính chống giọt bắn,

khẩu trang, nước sát khuẩn… để đảm bảo an toàn. Từ
những nỗ lực đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của
vNPT Bắc giang đảm bảo ổn định và duy trì tốc độ tăng
trưởng doanh thu đạt 106,6% so với cùng kỳ năm 2020. 

Bên cạnh duy trì ổn định hoạt động, với vai trò và
trách nhiệm của mình, vNPT Bắc giang đã phối hợp chặt
chẽ với các cơ quan chức năng và tham mưu cho uBND
tỉnh Bắc giang trong công tác phòng chống dịch bệnh
covid-19 ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, luôn đảm bảo an
toàn thông tin, liên lạc trong toàn tỉnh, nhất là phục vụ
việc chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo các cấp một cách
thông suốt, ổn định; đảm bảo đường truyền tại các bệnh
viện dã chiến, khu vực cách ly để phục vụ công tác giám
sát, hội chẩn… 

Theo đó, vNPT Bắc giang đã miễn phí lắp đặt và
miễn phí cước gọi 15 số máy tại Sở y tế và huyện việt
yên để thần tốc truy vết các “fx”. Kịp thời lắp đặt 23
đường truyền tốc độ cao tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm
của huyện việt yên; 2 đường truyền trực tuyến tại Quảng
trường 3/2 (TP.Bắc giang) phục vụ kịp thời chỉ đạo điều
hành của Ban chỉ đạo các cấp; hơn 30 đường truyền tại
các bệnh viện dã chiến của tỉnh…

Nâng cấp băng thông đường truyền (giữ nguyên mức
phí) cho tất cả thuê bao fiber; phối hợp với Ban chỉ đạo
tỉnh gửi hơn 1 triệu lượt tin nhắn miễn phí, tuyên truyền
về công tác phòng, chống dịch cho các thuê bao di động

vNPT BắC GIANG 

Hỗ trợ đắc lực công tác phòng, 
chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp
của dịch covid-19, là
doanh nghiệp hàng đầu về
cung cấp dịch vụ viễn
thông, công nghệ thông
tin (vT, cNTT) trên địa
bàn tỉnh, vNPT Bắc giang
đã nỗ lực triển khai nhiều
hoạt động hỗ trợ chính
quyền và nhân dân trong
tỉnh đẩy lùi dịch bệnh.

VNPT Bắc Giang trao 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Bắc Giang
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vinaphone. Thực hiện gói cước “0 đồng” cho khoảng 2,4
nghìn thuê bao di động của lực lượng tuyến đầu chống
dịch và khách hàng trong khu vực cách ly (tổng trị giá 3,0
tỷ đồng)…

cùng với đó, tập thể cBcNv và người lao động vNPT
Bắc giang đã quyên góp ủng hộ tỉnh 308,2 triệu đồng;
ủng hộ TP.hồ chí minh và các tỉnh miền Nam 279 triệu
đồng… cho công tác phòng chống dịch.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định 
vị thế

hiện nay, vNPT là đơn vị có thị phần số 1 về internet
băng rộng và các ứng dụng cNTT phục vụ chuyển đổi số
cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân
trên địa bàn tỉnh Bắc giang. Để có được kết quả này, đơn
vị luôn đề cao phương châm lấy khách hàng làm trung
tâm cho mọi hoạt động; chủ động đổi mới để mang đến
những sản phẩm, dịch vụ ưu việt nhất; chất lượng phục
vụ tốt nhất.

cụ thể, đơn vị tăng cường kiểm soát chất lượng dịch
vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng bằng
việc triển khai bộ chỉ tiêu đo lường về chất lượng dịch vụ
và trải nghiệm khách hàng (QoS & QoE), được thực hiện
tự động trên hệ thống điều hành sản xuất kinh doanh tập
trung của đơn vị. Qua đó, kiểm soát chặt chẽ chất lượng
dịch vụ bằng việc giao các KPi chất lượng đến từng cá
nhân người lao động tại địa bàn. 

chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ thông qua việc
thường xuyên đào tạo cho cBcNv về tiêu chuẩn giao tiếp,
phục vụ khách hàng. Ngoài ra, vNPT Bắc giang tổ chức gói
outbound nhằm thực hiện việc hậu kiểm đến 100% khách
hàng mới lắp đặt, sử dụng và các khách hàng báo hỏng dịch
vụ, nhằm ghi nhận thực tế về thái độ, chất lượng phục vụ
khách hàng của nhân viên; mức độ tin cậy, độ hài lòng đối

với dịch vụ của vNPT để kịp thời điều chỉnh, khắc
phục các hạn chế nếu có.

Ngoài ra, tăng cường công tác truyền thông,
quảng bá bằng nhiều hình thức nhằm giới thiệu
dịch vụ của vNPT đến khách hàng nhanh nhất.
mặt khác, qua các kênh truyền thông, đơn vị sẽ
nắm bắt các phản ánh của khách hàng về chất
lượng dịch vụ để kịp thời giải đáp vướng mắc, đáp
ứng các yêu cầu một cách nhanh nhất. 

Theo ông hoàng Tùng Lâm, giám đốc vNPT
Bắc giang, những năm gần đây, môi trường kinh
doanh của Bắc giang có sự năng động, cởi mở, thể
hiện qua sự tăng trưởng cả về số lượng lẫn quy mô
doanh nghiệp, đặc biệt thu hút đầu tư nước ngoài.
Đây là cơ hội rất tốt cho các đơn vị vT-cNTT,
trong đó có vNPT đẩy mạnh phát triển và cung
cấp các dịch vụ của mình.

“Tỉnh cần tiếp tục quan tâm đến công tác cải cách
hành chính, nhất là thủ tục hành chính, tạo điều kiện
thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn. chỉ đạo
việc chuyển đổi số một cách sâu rộng, đẩy mạnh xây
dựng chính quyền điện tử nhằm phục vụ người dân,
doanh nghiệp tốt hơn”, ông Lâm chia sẻ. n

Ngày 2/4/2021, UBND tỉnh Bắc Giang và Tập đoàn Bưu
chính viễn thông Việt Nam đã thực hiện Ký kết thỏa thuận
hợp tác về VT, CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển
đổi số và xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025.
Là đơn vị được giao thực hiện các nội dung của thỏa thuận,
VNPT Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch và triển khai đồng
bộ giữa hạ tầng VT và CNTT, tập trung vào 4 trụ cột: hạ
tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Ngoài ra,
tham mưu, tư vấn và hỗ trợ tỉnh xây dựng chương trình, kế
hoạch chuyển đổi số các sở ngành và các địa phương…

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang và Tập đoàn VNPT ký kết
thỏa thuận hợp tác về VT - CNTT, xây dựng chính quyền điện tử,

chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2021 – 2025

Đảm bảo an toàn cho CBCNV và người lao động 
trong giai đoạn phòng chống dịch
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cty TNhh hai thành viên Lâm nghiệp Lục Ngạn
được chuyển đổi từ công ty TNhh một thành
viên Lâm nghiệp Lục Ngạn theo Quyết định số
895/QĐ-uBND ngày 26/5/2017 của uBND tỉnh
Bắc giang. Trong đó, thành viên thứ nhất là

uBND tỉnh Bắc giang; thành viên thứ hai là công ty cP
Thiên Lâm Đạt. Đơn vị chính thức đi vào hoạt động theo mô
hình mới từ đầu năm 2019; tổ chức bộ máy gồm 36 cán bộ
công nhân viên và người lao động.

hiện nay, công ty được Nhà nước giao cho thuê
2.242,25ha rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn 11, xã, thị trấn
thuộc huyện Lục Ngạn để sản xuất, kinh doanh: trồng, chăm
sóc, quản lý bảo vệ và phát triển vốn rừng, khai thác, chế biến,
tiêu thụ lâm sản; sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp… 

Sau gần 3 năm đi vào hoạt động với mô hình mới, đến nay
bộ máy của công ty đã được tổ chức hoàn thiện và chặt chẽ.
các phòng ban, các đội sản xuất đi vào hoạt động có nề nếp,
hiệu quả hơn. Đặc biệt, đời sống cán bộ công nhân viên được
nâng lên rõ rệt.

Khi chuyển sang hoạt động theo cơ chế mới, công ty khó
có thể tránh khỏi những khó khăn, đặc biệt là việc quản lý bảo
vệ đất, bảo vệ rừng và công tác tổ chức bộ máy nhân sự. Để
tháo gỡ, doanh nghiệp đã tăng cường công tác tuần tra bảo vệ
rừng và đất rừng; củng cố lại lực lượng bảo vệ rừng. Đồng
thời, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên

truyền cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước về sắp xếp
chuyển đổi doanh nghiệp và quản lý bảo vệ đất, bảo vệ rừng. 

mặt khác, công ty chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa
học công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất. Trong đó, đưa các
loại giống mới như keo, bạch đàn có năng suất, hiệu quả cao
vào canh tác, thay thế dòng giống kém hiệu quả. Từ tháng
12/2019 - 7/2021, công ty đã xây dựng và thực hiện Phương
án quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế, được công
nhận và cấp chứng chỉ từ tháng 8/2021. 

Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty Lâm
nghiệp Lục Ngạn ngày càng hiệu quả. cụ thể, năm 2020, đơn
vị đã bảo vệ rừng trồng sản xuất 1.507ha; trồng rừng sản xuất
191ha; chăm sóc rừng trồng sản xuất N2+N3 289ha; tổng vốn
đầu tư 7.640,5 triệu đồng. Khai thác tiêu thụ sản phẩm gỗ
rừng trồng đạt 15.100m3 gỗ, doanh thu 14.380 triệu đồng.
Tổng doanh thu đạt 16.300 triệu đồng; nộp ngân sách nhà
nước 1.250 triệu đồng; lợi nhuận đạt 2.690 triệu đồng; thu
nhập bình quân đầu người đạt 9 triệu đồng/tháng. 

Trong năm 2021, do dịch bệnh covid-19 diễn biến phức
tạp ở Bắc giang, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
bị ảnh hưởng khá nhiều bởi các đợt giãn cách, thiếu nguồn
nhân lực, khó tiêu thụ sản phẩm... Tuy nhiên, doanh nghiệp
vẫn nỗ lực đảm bảo các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Theo đó,
trong 8 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu đạt 3.800 triệu
đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,10 triệu
đồng/tháng. 

mục tiêu từ nay đến năm 2025, công ty sẽ tiếp tục quản lý
bảo vệ tốt 2.242,25ha rừng và đất lâm nghiệp được giao; khai
thác 7.500m3 gỗ (1.500m3/năm); Trồng lại 900ha rừng sản
xuất sau khai thác, trong đó sản xuất gỗ lớn 25-30%; chăm sóc
1.800ha rừng trồng N2 và N3 theo Phương án quản lý, sản
xuất kinh doanh rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (fSc)
để có nguồn gỗ nguyên liệu có chứng chỉ fSc cung cấp cho
nhà máy chế biến gỗ mDf trên địa bàn tỉnh.n
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công ty TNhh hai thành viên Lâm
nghiệp Lục Ngạn (công ty Lâm nghiệp
Lục Ngạn) đã có nhiều lần sắp xếp,
chuyển đổi cơ chế quản lý để phù hợp
với tình hình nhiệm vụ quản lý, phát
triển vốn rừng được giao.

ngọc Hương giang

Cán bộ Công ty đang chuẩn bị giống cho vụ trồng rừng mới

Ứng dụng các dòng giống mới vào canh tác, đem lại hiệu quả sản
xuất lâm nghiệp cho đơn vị



công ty QLcTĐT Bắc giang hoạt động trong lĩnh
vực vệ sinh môi trường đô thị; xử lý chôn lấp rác
thải đô thị; quản lý vận hành hệ thống thoát
nước đô thị; quản lý và vận hành đèn chiếu sáng,
trang trí công cộng;… và các nhiệm vụ đột xuất

khác trên địa bàn thành phố Bắc giang.
hoạt động dịch vụ theo hình thức đấu thầu, xã hội hóa

nên doanh nghiệp luôn phải cạnh tranh với các đơn vị khác.
Trong khi giá dịch vụ môi trường nói chung tại Bắc giang khá
thấp so với các địa phương như Bắc Ninh, hà Nội…, nhưng
công ty vẫn phải hạ giá thành dịch vụ để cạnh tranh; đảm bảo
công việc và thu nhập cho người lao động.

Để giải quyết những khó khăn trên, công ty đã tập trung
thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả lao động; tiết
giảm chi phí; sắp xếp, tối ưu từng vị trí việc làm; đổi mới

công nghệ, trang thiết bị… Qua đó, hiệu quả hoạt động
chung của doanh nghiệp được duy trì ổn định, bảo toàn
nguồn vốn, góp phần xây dựng đô thị thành phố Bắc giang
luôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh đó, thành phố Bắc giang đang phấn đấu trở
thành đô thị loại i trực thuộc tỉnh trước năm 2030, với mục
tiêu phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh. với vai
trò, nhiệm vụ của mình, trong thời gian tới, công ty QLcTĐT
Bắc giang sẽ bám sát các quy hoạch phát triển của thành phố
để triển khai tốt các công việc được giao.

Theo đó, công ty sẽ sắp xếp, bố trí, trồng mới cây xanh tại
các tuyến phố một cách đồng bộ, phù hợp với không gian đô
thị; sử dụng những loại cây vừa tạo bóng mát, vừa có không
gian thoáng đãng, ít gãy đổ…; đánh bỏ, thay thế những loại
cây tốn diện tích, thiếu thẩm mỹ. Đối với các khuôn viên, dải
phân cách trồng hoa, tiểu cảnh cũng được bố trí hài hòa, đẹp
mắt. Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng và đèn trang trí công cộng
được sắp xếp, thay thế với công nghệ hiện đại, vận hành theo
mô hình đô thị thông minh.

Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, trong đợt dịch
bệnh covid-19 lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Bắc giang (từ
tháng 5/2021), thực hiện chỉ đạo của uBND tỉnh, uBND
TP.Bắc giang, công ty QLcTĐT Bắc giang đã tăng cường
chỉ đạo các tổ đội, công nhân môi trường đảm bảo thu
gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường cũng như đảm bảo
an toàn cho việc phòng, chống dịch covid-19. công nhân
vệ sinh môi trường duy trì cường độ làm việc, thậm chí gấp
đôi, gấp ba ngày thường. 

Ông Ngô Duy Lượng, chủ tịch hĐQT công ty chia sẻ:
Đợt bùng phát dịch covid-19 vừa qua, công ty có khoảng
140 trường hợp phải cách ly, trong đó, có trên 80 công
nhân Đội môi trường (thu gom, vận chuyển và xử lý rác
thải). chúng tôi đã kịp thời điều động công nhân bộ phận
khác bổ sung làm lực lượng vệ sinh môi trường; tăng
cường phương tiện thu gom rác lưu động tại các đầu ngõ,
tuyến phố… Đồng thời phối hợp với các phường, xã tuyên
truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, đổ rác đúng
giờ, đúng nơi quy định để giảm tải cho công nhân. 

mặt khác, công ty đã tập trung thu gom, vận chuyển và
xử lý các loại chất thải y tế, là chất thải nguy hại có nguy cơ
chứa SarS-cov-2. mọi quy trình được thực hiện theo
đúng quy định, được các cơ quan chức năng chỉ đạo, giám
sát nghiêm ngặt. 

“với những nỗ lực đó, việc tổ chức thu dọn, vận
chuyển và xử lý rác được thực hiện triệt để trong ngày,
không để xẩy ra tình trạng tồn đọng, ùn ứ rác thải trong
các tổ dân phố, khu dân cư, đặc biệt là tại các khu cách ly,
phong tỏa, điều trị bệnh nhân covid-19, các bệnh viện dã
chiến. Qua đó, góp phần hiệu quả vào công tác phòng
chống dịch của tỉnh”, ông Lượng cho biết.n
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CôNG TY QUảN Lý CôNG TRìNH Đô THỊ BắC GIANG 

Góp phần xây dựng thành phố 
xanh, thông minh
Những năm qua, công ty cổ phần Quản lý
công trình đô thị (QLcTĐT) Bắc giang đã
có nhiều nỗ lực góp phần xây dựng môi
trường cảnh quan thành phố xanh - sạch -
đẹp, văn minh - hiện đại.

Trần ngọc

Đoàn viên thanh niên của Công ty tăng cường cho Đội Môi trường,
làm nhiệm vụ thu gom rác thải



Năm 2014, thực hiện chủ trương
xã hội hóa quản lý, vận hành
hoạt động cấp nước nông thôn
của tỉnh Bắc giang, hợp tác xã
(hTX) an Sơn đã nhận bàn

giao Trạm cấp nước tập trung an Lập. công
trình được Nhà nước đầu tư từ năm 2009,
công suất thiết kế 630 m3/ngày đêm nhằm giải
quyết khó khăn cho người dân về nước sinh
hoạt. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân nên
đến trước khi chuyển giao (năm 2014), công
trình vẫn chưa đi vào hoạt động.

Ngay sau khi tiếp nhận, hTX an Sơn đã đầu tư trên 1,5 tỷ
đồng để xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất: hoàn thiện hệ thống
lọc nước và đường ống, đầu tư mới máy bơm… Từ một công
trình có nguy cơ bỏ không, đến năm 2015, Trạm cấp nước tập

trung an Lập đã đi vào hoạt động hiệu quả. Từ 170 hộ sử
dụng ban đầu, đến nay công trình đã cấp nước ổn định cho
trên 90% số dân trong xã vĩnh an.

Từ hiệu quả bước đầu của công trình, năm 2018, Trung
tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Bắc giang đã hỗ
trợ hTX an Sơn nguồn vốn (vay từ Ngân hàng Thế giới) để
đầu tư thêm hệ thống lọc mới có công suất 500m3/ngày, đêm
với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hTX cũng
đầu tư thêm gần 6 tỷ đồng để mở rộng hệ thống cấp nước cho
hơn 1000 hộ dân.

Nhờ đó đến nay tổng công suất của Trạm cấp nước an
Lập đạt 1130 m3/ngày, đêm; cung cấp nước sạch cho khoảng
2000 hộ dân tại các xã: vĩnh an, Lệ viễn và một phần thị trấn
an châu. 

Ông Trần minh Tân, giám đốc hTX an Sơn cho biết: cán
bộ kỹ thuật của hTX bên cạnh việc quản lý vận hành hệ thống
còn thường xuyên tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức
của bà con về việc sử dụng nước sạch. Dù mức độ sử dụng
nước hiện nay của các gia đình còn thấp và hTX vẫn phải bù
lỗ, nhưng việc hoàn thiện công trình, đáp ứng nhu cầu của bà
con là điều rất đáng mừng.

Để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho các hộ dân vùng
cao, hTX an Sơn luôn chú trọng đến việc đảm bảo chất lượng
nước sau xử lý, đảm bảo an toàn hệ thống, tránh thất thoát
nước. Theo đó, công tác duy tu, sửa chữa, thay thế đường ống
cũ bằng các loại ống chuyên dụng công nghệ mới; bảo dưỡng,
thay thế đồng hồ... được thực hiện thường xuyên.

Khó khăn hiện nay của Trạm cấp nước an Lập là việc
nguồn nước thô thường thiếu hụt, nhất là vào mùa khô khi
mức nước hồ xuống thấp. Ngoài ra, đường ống dẫn nước thô
không đáp ứng đủ nước cho 2 hệ thống lọc của trạm. Do đó,
trong thời gian tới, hTX sẽ lắp đặt thêm đường ống lấy nước
thô từ sông an châu để bổ sung; lắp đặt máy bơm tăng áp để

cung cấp cho các xã lân cận.
hiện nay giá nước áp dụng tại khu vực

cung cấp của hTX an Sơn rất thấp (hơn 5
nghìn đồng/m3), nên không đủ chi phí vận
hành. Đơn vị kiến nghị Nhà nước có cơ chế
bù giá nước sinh hoạt cho người dân trên
địa bàn (chủ yếu là bà con dân tộc, miền
núi). Đó cũng là giải pháp hữu hiệu nâng
cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, góp
phần xây dựng nông thôn mới cũng như
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

“Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng
các công trình giao thông trên địa bàn, đơn

vị thi công làm hỏng, vỡ đường ống dẫn nước, liên tục ảnh
hưởng đến quá trình cấp nước, gây thiệt hại lớn đến chúng tôi.
Do vậy, rất mong có sự phối hợp của chính quyền địa phương
và các đơn vị liên quan có giải pháp phù hợp để khắc phục”,
ông Trần minh Tân chia sẻ.n

70 ViEtNam BUsiNEss ForUm ocT 1 – 31, 2021

HTx AN sơN (sơN ĐỘNG)

Đảm bảo ổn định 
nguồn nước sạch cho nhân dân

ENTERPRISE

Trạm cấp nước tập
trung An Lập cung
cấp ổn định nước
sạch cho khoảng
2000 hộ dân tại

Sơn Động.

Thời gian qua, hợp tác xã an Sơn (xã
vĩnh an, huyện Sơn Động) đã chủ động
đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước sạch,
đảm bảo ổn định nguồn nước sinh hoạt
phục vụ người dân.

THanH BìnH



Bệnh viện Phổi Bắc Giang và 
mục tiêu đổi mới, phát triển toàn diện

T rong giai đoạn hiện nay, Bệnh
viện đang nỗ lực đổi mới toàn
diện nhằm đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ và thích ứng với sự
biến đổi của bệnh tật. 

54 ngày đêm trên tuyến đầu 
chống dịch 

Những ngày đầu tháng 5/2021, Bắc giang là “tâm
dịch” trong đợt bùng phát dịch covid-19 lần thứ 4 ở nước
ta. Trước diễn biến của dịch, ngày 14/5, Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch tỉnh quyết định chuyển đổi Bệnh viện Phổi Bắc giang
để thành lập Khu điều trị bệnh nhân covid-19. 

chỉ trong hơn 1 ngày đêm, cán bộ y, bác sĩ của Bệnh viện phải
thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ và thần tốc: di
chuyển và cho bệnh nhân ra viện; cải tạo cơ sở vật chất, thay đổi
công năng các khu, phòng điều trị, nơi ăn ở; bố trí, sắp xếp các
trang thiết bị y tế; rào chắn, phân luồng, khử khuẩn; phân công,
sắp xếp nhân lực, hậu cần… Bằng trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết
tâm dập dịch, đến ngày 15/5, khu điều trị đã hoàn thành, kịp thời
đón 206 bệnh nhân covid-19 vào điều trị. 

Không dừng lại ở đó, trước tình hình số ca f0 tại Bắc giang
tăng nhanh, ngày 20/5, tỉnh Bắc giang quyết định chuyển đổi
khu điều trị bệnh nhân covid-19 tại Bệnh viện Phổi Bắc giang
thành Khu hồi sức tích cực (icu) cho bệnh nhân covid-19 với
58 giường. cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện lại vừa điều trị, di
chuyển bệnh nhân, vừa khẩn trương thực hiện việc chuyển đổi,
cải tạo sâu cơ sở hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị: hệ thống ô xy
trung tâm, chuyển từ giàn chai sang ô xy lỏng, hệ thống camera,
trung tâm điều hành, hội chẩn, máy thở chức năng cao, lọc
máu, Ecmo, máy xét nghiệm, máy phát điện … 

họ đã làm việc bằng hết khả năng của bản thân, thậm chí thực
hiện các công việc ngoài chuyên môn như: lắp đặt điều hòa, hậu
cần, phân phối thuốc, dịch truyền, đảm bảo điện, nước… Ngày
25/5, Khu hồi sức tích cực hoàn thành, bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân
f0 nặng vào điều trị. cùng với thành tựu chung của tỉnh, đến nay
Bệnh viện Phổi Bắc giang đã hoàn thành sứ mệnh của Khu điều trị,
Khu hồi sức tích cực cho bệnh nhân covid-19. Sau 54 ngày hoạt

động, nơi đây đã điều trị 412 bệnh nhân nhẹ và vừa;
97 bệnh nhân nặng và nguy kịch. chỉ có 01 trường
hợp tử vong; không có trường hợp lây nhiễm chéo. 

Đổi mới, nâng cao chất lượng 
hoạt động 

Bệnh viện Phổi Bắc giang hiện có quy mô
230 giường bệnh điều trị nội trú, 17 khoa, phòng
với tổng số 165 y, bác sĩ. Bệnh viện có chức năng

khám, điều trị các bệnh liên quan đến đường
hô hấp, đặc biệt là lao và bệnh về phổi.

Những năm gần đây, Bệnh viện được
lãnh đạo tỉnh và ngành y tế quan tâm
xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang
thiết bị y tế giúp năng lực điều trị
ngày càng nâng cao. Đặc biệt, đơn
vị đã có những thành tựu vượt
bậc về phát triển các kỹ thuật
chuyên sâu, như: sinh thiết màng
phổi mù, nội soi phế quản sinh
thiết, hút dịch phế quản qua nội
soi, gây dính màng phổi trong điều
trị tràn khí màng phổi, thông khí

nhân tạo không xâm nhập,… 
việc áp dụng thành công

những kỹ thuật này đã giúp giành lại
sự sống cho nhiều người bệnh, góp phần

giảm chi phí cho người dân và giảm tải cho
các bệnh viện Trung ương. 

Sau đợt dịch covid-19 vừa qua, Bệnh viện Phổi Bắc giang đã có
bước tiến rõ rệt về năng lực nhờ được kế thừa nhiều trang thiết bị
hiện đại như: máy thở hfNc, máy thở chức năng cao, Ecmo, hệ
thống oxy trung tâm khí hóa lỏng,... cán bộ y, bác sĩ của bệnh viện
được tiếp cận và sử dụng thành thạo nhiều kỹ thuật mới, hiện đại
đồng thời được làm việc, học hỏi kinh nghiệm, tác phong từ những
chuyên gia hàng đầu của việt Nam thuộc các đoàn cán bộ của Bệnh
viện Bạch mai, Bệnh viện chợ rẫy đến tăng cường hỗ trợ… 

Ngoài ra, Ban giám đốc Bệnh viện luôn chú trọng nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực; tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa công
nghệ thông tin, số hóa trong khám chữa bệnh và quản lý bệnh viện. 

Bác sỹ cKii Nguyễn Ngọc Thanh, giám đốc Bệnh viện cho
biết: công tác giáo dục tinh thần, thái độ phục vụ của y, bác sĩ,
coi người bệnh là trung tâm luôn luôn được Bệnh viện quán
triệt tại các khoa phòng và coi đó là một trong những chỉ tiêu
thi đua khen thưởng hàng năm. Đây chính là chìa khóa giúp
củng cố và tạo dựng lòng tin của bệnh nhân. n

Tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Sau gần 60
năm xây dựng và

phát triển, Bệnh viện
Phổi Bắc giang ngày càng

khẳng định vai trò trong việc
khám và điều trị các bệnh về
đường hô hấp trên địa bàn

tỉnh Bắc giang.

nguyễn ngọc
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Tập trung 
mọi nguồn lực 
phát triển du lịch
Để từng bước đưa ngành "công nghiệp
không khói" trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh
Bắc giang đã chỉ đạo tập trung, ưu tiên
nguồn lực đầu tư phát triển du lịch theo
hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, hiện đại,
có trọng tâm, trọng điểm, góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc
làm, nâng cao đời sống của người dân.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh
Bắc giang là tỉnh có nhiều lợi thế về danh lam thắng cảnh,

di tích lịch sử, các sản phẩm du lịch độc đáo. Phát huy tiềm
năng và thế mạnh này, Bắc giang đã xây dựng thành công và
khai thác 04 sản phẩm du lịch chính: (1) văn hóa - tâm linh;
(2) sinh thái - nghỉ dưỡng; (3) du lịch golf, vui chơi, giải trí; (4)
du lịch cộng đồng, nông nghiệp nông thôn gắn với các sản
phẩm nông nghiệp ocoP và phát triển đồng bộ các loại hình
dịch vụ chất lượng cao. Trong đó, sản phẩm du lịch golf và
văn hóa - tâm linh gắn liền với phục dựng và khai thác “con
đường bộ hành của Phật tổ Thiền phái Trúc Lâm yên Tử”, sẽ
là 02 sản phẩm du lịch nổi bật, đặc sắc của tỉnh Bắc giang
trong thời gian tới.

Tỉnh đã không ngừng đầu tư, xây dựng các khu, điểm du
lịch. Bên cạnh nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, tỉnh đã thu hút
được 06 dự án phát triển du lịch với tổng mức đầu tư trên
2.545 tỷ đồng bao gồm: Dự án khu du lịch tâm linh sinh thái
Tây yên Tử 91.486 tỷ); dự án xây dựng khách sạn bắc hà tại
xã Song Khê, TP.Bắc giang (39,7 tỷ); dự án trạm dừng nghỉ
Bắc hà yên Tử tại xã Tuấn mậu, huyện Sơn Động (35,9 tỷ);
dự án khu nghỉ dưỡng Sun resort thôn hàm long, xã yên Lư,
huyện yên Dũng (40 tỷ); dự án khu sinh thái Khe hang Dầu
xã Nham Sơn, huyện yên Dũng (497,7 tỷ) và dự án khu tổ hợp
khách sạn thông minh và trung tâm thương mại dịch vụ
đường Nguyễn văn cừ TP.Bắc giang (450 tỷ). 

Theo giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch
(vhTTDL) tỉnh Bắc giang – ông Trần minh hà, đến nay,
một số công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử
dụng như: Dự án Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây yên Tử;
Thiền viện Trúc Lâm Phượng hoàng; đường và hạ tầng bên
ngoài chùa Bổ Đà huyện việt yên; khu di tích chiến thắng

Xương giang; khu di tích lịch sử 6 điều Bác hồ dạy công an
nhân dân...

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư đang tích cực triển khai 03 dự
án đầu tư phát triển du lịch: (1) Dự án sân golf  việt yên, tại
xã hương mai và xã Trung Sơn, huyện việt yên; (2) Dự án
sân golf và nghỉ dưỡng Bắc giang tại xã chu Điện, xã Khám
Lạng và xã yên Sơn, huyện Lục Nam; (3) Dự án Khu sinh thái
khe hang Dầu, xã Nham Sơn, huyện yên Dũng. Sắp tới có
thêm 02 dự án du lịch lớn của Tập đoàn fLc đầu tư tại hồ
Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn và Tập đoàn vingroup đầu tư
tại khu vực dãy núi Nham Biền, huyện yên Dũng... Những dự
án này đi vào hoạt động không chỉ làm nên diện mạo mới cho
du lịch Bắc giang mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh
tế, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống của người dân.

Đẩy mạnh liên kết, phát triển bền vững
mở rộng kết nối tour tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh là

nội dung được Tỉnh ủy, uBND tỉnh chỉ đạo; đồng thời Sở
vhTTDL đặc biệt quan tâm nhằm mở rộng liên kết, từng
bước tham gia hội nhập quốc tế về du lịch. Tỉnh thường xuyên
tổ chức các hoạt động như: Tổ chức các hội thảo, tọa đàm về
phát triển sản phẩm du lịch; khai trương cổng thông tin du
lịch thông minh tỉnh nhằm ứng dụng công nghệ số, nâng cao
tương tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, các khu, điểm du
lịch và du khách. 

hiện nay, tỉnh Bắc giang đang khai thác hiệu quả tuyến
du lịch: hà Nội - TP Bắc giang - yên Dũng - Lục Nam -
Lục Ngạn - Sơn Động; Ban Thường vụ (BTv) Tỉnh ủy hải
Dương và BTv Tỉnh ủy Bắc giang đã ký Biên bản ghi nhớ
về hợp tác phát triển du lịch - văn hóa giai đoạn 2020-
2025, theo đó, uBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai
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thực hiện. Tỉnh Bắc giang cũng đang triển khai các
hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa TP.hồ chí
minh và các tỉnh vùng Đông Bắc (Bắc Kạn, Bắc
giang, cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên
Quang, vĩnh Phúc và Quảng Ninh).

Bên cạnh việc đẩy mạnh liên kết, hướng tới việc xây
dựng thương hiệu cho du lịch Bắc giang, tỉnh cũng
thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh thu hút các nhà
đầu tư lớn vào lĩnh vực du lịch, chú trọng tạo ra môi
trường, chính sách hấp dẫn. 

Ông hà cho biết, tỉnh luôn ưu tiên các giải pháp hỗ
trợ về kinh phí cho du lịch cộng đồng phát triển, tạo
điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia
kinh doanh và hưởng lợi từ hoạt động du lịch; triển
khai thực hiện nhanh nhất các chính sách ưu đãi phát
triển du lịch do Trung ương ban hành. Bên cạnh đó,
tỉnh còn tổ chức nhiều cuộc đối thoại nhằm hỗ trợ,
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ
chức, cá nhân tham gia kinh doanh thuộc lĩnh vực du
lịch; rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục
hành chính về đầu tư, đất đai, thuế, tích cực hỗ trợ các
dự án du lịch triển khai thực hiện nhanh, thuận lợi...

“Dịch vụ du lịch dự kiến sẽ đóng góp nhiều hơn
cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc giang trong giai
đoạn 2021 - 2025.  Khai thác tối đa thế mạnh tài
nguyên và các điều kiện đầu tư ưu đãi, xây dựng các
sản phẩm và loại hình du lịch phong phú và bền vững,
chắc chắn trong tương lai không xa, Bắc giang sẽ trở
thành một trung tâm du lịch văn hoá lịch sử và sinh
thái phát triển tương xứng thế mạnh tiềm năng của
mình” – ông hà khẳng định.n

releasing potential and strengths
Bac giang has a lot of scenic spots, historical sites and

unique tourism products. By unlocking its potential and
strengths, the province has successfully built and utilized
four main tourism products: (1) cultural - spiritual tourism;
(2) ecological - leisure tourism; (3) golfing tourism,
entertainment and recreation; and (4) pro-community

All Resources
Focused on Tourism
Development
To gradually make tourism a spearhead
economic sector, the Party committee and
authorities at all levels in Bac giang province
are exerting all available resources for
synchronous, professional, modern and
focused tourism development investment to
speed up economic restructuring,
employment and livelihood improvement.
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tourism, countryside and agriculture associated with
ocoP products and high-quality services. in particular,
golf tourism and cultural - spiritual tourism, coupled with
restoration and promotion of the "Walking path on the
footprint of the Buddha of Truc Lam yen Tu Zen Sect,
will be two outstanding and unique tourism products of
Bac giang province in the near future.

The province has continuously invested and built
tourist zones and spots. in addition to State budget, the
province has attracted six
tourism development
projects with a total
investment fund of over
vND2,545 billion,
including Tay yen Tu
eco-spiritual tourist area
(vND91.486 billion); a
hotel construction
project in Song Khe
commune, Bac giang
city (vND39.7 billion); a
Bac ha yen Tu rest
facility in Tuan mai
commune, Son Dong
district (vND35.9
billion); Sun resort in
ham Long village, yen
Lu commune, yen Dung
district (vND40 billion); Khe hang Dau ecological zone
in Nham Son commune, yen Dung district (vND497.7
billion); and a smart hotel complex and commercial
service center on Nguyen van cu Street, Bac giang city
(vND450 billion).

mr. Tran minh ha, Director of the Department of
culture, Sports and Tourism, said that some projects are
in operation, including Tay yen Tu ecological - spiritual
tourism site, Truc Lam Phuong hoang Zen monastery,
roads and infrastructure outside Bo Da Pagoda in viet
yen district, Xuong giang victory relic site and uncle ho
Teachings to Police monument.

Besides, investors are actively carrying out three
tourism development investment projects: (1) viet yen
golf course in huong mai and Trung Son communes,
viet yen district; (2) Bac giang golf course and resort
in chu Dien, Kham Lang and yen Son communes, Luc
Nam district; and (3) Khe hang Dau ecological zone in
Nham Son commune, yen Dung district. in the coming
time, fLc group and vingroup will respectively invest in
two major tourism projects in Khuon Than Lake, Luc
Ngan district and Nham Bien mountain range, yen Dung
district. These projects, once in operation, will not only
give a new face to Bac giang tourism, but also facilitate
economic restructuring, employment and livelihood
improvement.

Fostering connectivity, sustainability
Expanding the interconnectivity of tour routes inside

and outside the province is advocated by the Provincial
Party committee and the Provincial People's committee.
The Department of culture, Sports and Tourism, at the
same time, pays special attention to expanding links and
boosting international tourism integration. The province
regularly organized seminars on tourism product
development; and opened the Smart Tourism Portal to
apply digital technology and enhance interaction between
authorities, tourist areas and visitors.

currently, Bac giang
province is effectively
operating tourist routes:
hanoi - Bac giang - yen
Dung - Luc Nam - Luc
Ngan - Son Dong. hai
Duong Provincial Party
committee and Bac
giang Provincial Party
committee signed a
memorandum of
understanding on
tourism and culture
development
cooperation in 2020-
2025 under which the
Provincial People's
committee issued an
action program to carry

out this cooperation. Besides, Bac giang is implementing
tourism development cooperation between ho chi minh
city and Northeast provinces (Bac Kan, Bac giang, cao
Bang, Lang Son, Thai Nguyen, Tuyen Quang, vinh Phuc
and Quang Ninh).

in addition to promoting linkage and building a
tourism brand for Bac giang, the province pays constant
attention to and advocates attracting large tourism
investors by creating an attractive environment and
policies.

The province always prioritizes financial support
solutions for community tourism development, creates
favorable conditions for people to directly participate in
tourism business and benefit from it, and introduces
preferential policies for tourism development
promulgated by the central government, ha said. in
addition, the province organizes many dialogues to
support and remove difficulties for tourism businesses,
investors, organizations and individuals; and reviews
administrative procedures to reduce the time required for
settlement, particularly those in relation with investment,
land and tax.

“Tourism services are expected to enable economic
growth of Bac giang province in 2021 - 2025. By making
the most of natural strengths and preferential investment
conditions to build abundant and sustainable tourism
products, Bac giang will become a center of cultural,
historical and ecological tourism that matches its
potential strengths in the near future,” he affirmed.n
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Đó là “dấu chân Phật hoàng Trần Nhân Tông” đi
từ Tây (Sơn Động - Bắc giang) sang Đông yên
Tử (Đồng Triều - Quảng Ninh) nhập Niết bàn…
Không những vậy, công ty đã và đang thực hiện
kỳ vọng phục hưng văn hóa “vật thể và phi vật

thể” để vừa nâng cao giá trị vật chất lẫn tinh thần cho đồng bào
các dân tộc nơi đây; đồng thời tạo sức cuốn hút mạnh mẽ du
khách thập phương đến trải nghiệm, thưởng ngoạn, tâm linh…

Đưa dự án tây Yên tử vào hoạt động   
Qua trao đổi, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - giám đốc vận hành

Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây yên Tử tâm huyết chia sẻ: Dự
án Tây yên Tử được chia làm 2 giai đoạn đầu tư. giai đoạn 1,
công ty bắt đầu triển khai từ cuối năm 2016. 

“Được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo
tỉnh Bắc giang, các cấp, các ngành liên quan và huyện Sơn
Động nên các thủ tục pháp lý đã nhanh chóng hoàn tất để thực
hiện dự án với tốc độ ấn tượng so sánh các dự án khác”, bà
Ngân nhấn mạnh.

Theo đó, bắt đầu triển khai quy hoạch phân khu và quy hoạch
chi tiết (từ cuối năm 2016 đến hết quý i-2017) cho đến tháng 2-

2019, dự án chính thức đi vào vận hành giai đoạn 1. hạng mục
chính là cáp treo để đi từ khu vực chùa hạ lên chùa Thượng và
sau đó khách tiếp tục đi bộ hành hương lên đến chùa Đồng. cùng
với đó là một số hạng mục công trình, cảnh quan hiện hữu của
giai đoạn 1 sử dụng chừng 15-16ha (chỉ bằng 1/10 của tổng quy
mô dự án được chấp thuận là 136ha). 

Điểm nhấn khá ấn tượng là ngay khi đưa vào vận hành năm
2019, tỉnh Bắc giang đã tổ chức “Tuần lễ văn hóa - du lịch tỉnh
Bắc giang” tại Tây yên Tử ở cấp tỉnh và đón khoảng 150 nghìn
lượt khách đến tham quan. Bước sang năm 2020, do ảnh hưởng
của dịch bệnh covid-19, tuy chỉ mới hoạt động 05 ngày (từ mùng
2-6 tết) nhưng Tây yên Tử đã đón lượng khách bằng 1/2 năm
2019. chỉ tính riêng mùng 6 Tết đã có khoảng 8 nghìn lượt người
đi cáp treo và tổng lượng khách trong ngày lên tới khoảng 10
nghìn lượt người. Tuy nhiên, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh
covid-19 nên tổng lượng khách năm 2020 chỉ đạt khoảng 50
nghìn lượt người. Tiếp tục sang đầu năm 2021, do covid-19 bùng
phát ở tỉnh Quảng Ninh, hải Dương (phải cách ly) nên khách
không lên được chùa Đồng, khách không đi cáp treo (ảnh hưởng
nguồn thu chính của công ty) vì các dịch vụ khác đều miễn phí. 

Phục hưng và phát huy giá trị văn hóa
chia sẻ ý tưởng đầu tư cho giai đoạn 2, bà Ngân cho biết:

công ty chủ yếu tập trung vào nghiên cứu, khai thác các
tháng còn lại trong năm được kết nối bởi các hạng mục như:
Khu nghỉ dưỡng, khu dịch vụ ăn uống, khu thể dục thể thao,
khu sinh thái,… nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của du
khách đến đây nghỉ dưỡng cuối tuần. Đơn cử với du khách
địa phương: Khoảng cách từ thành phố Bắc giang đến Tây
yên Tử không phải là xa và mọi người có thể sáng thứ 7 đến,
chiều chủ nhật về. 2 ngày nghỉ ấy rất phù hợp với nhiều gia
đình việt Nam. Khi đến với Tây yên Tử, các ông, các bà thì
đi hành hương, lễ Phật; các bố sẽ chơi thể thao (tennis); các
mẹ thì đi spa, yoga, làm đẹp; các con sẽ trải nghiệm nông
nghiệp... Bên cạnh đó, công ty đang tích cực thu thập các dữ

Sự dày công tâm huyết nghiên cứu và
mạnh dạn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng
của công ty cổ phần Dịch vụ Tây yên
Tử đang dần tái hiện, lưu giữ và phát
huy giá trị lịch sử hào hùng, đức hạnh
của cha ông ta tại Khu du lịch tâm linh –
sinh thái Tây yên Tử.
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TâY YêN Tử

Lan tỏa dấu ấn Phật hoàng
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liệu “văn hóa bản địa” để phục hưng và phát huy giá trị đặc sắc ở nơi đây. 
Kết hợp cùng các hạng mục tâm linh của giáo hội Phật giáo việt

Nam, dự án vẫn đặt trọng tâm là tái hiện mang tính kết tinh “con đường
hoằng dương Phật pháp” và “lan tỏa dấu ấn Phật hoàng Trần Nhân
Tông”. Bởi vậy, khi triển khai giai đoạn 2, công ty đã mời các chuyên
gia về lĩnh vực Phật giáo, văn hóa lịch sử, kết hợp để chọn lọc ra ý tưởng
và đã dày công nghiên cứu nhiều năm qua. 

“Đây vừa là cơ hội và là thách thức đặt ra cho công ty xây dựng “ý tưởng
mới”  nhằm lưu giữ và phát huy giá trị “con đường hoằng dương Phật pháp”
và “lan tỏa dấu ấn Phật hoàng Trần Nhân Tông”, bà Ngân chia sẻ.

Đồng lòng tạo dựng thương hiệu du lịch tây Yên tử
“con đường “tâm linh” này, tới đây nếu được trải nhựa asphalt và có sự cởi

mở, tạo điều kiện của lực lượng hướng dẫn an toàn giao thông thì sẽ là hành
trình tốt cho chuyến du lịch hành hương của du khách khi đến với Tây yên
Tử”, bà Ngân tin tưởng và kỳ vọng vào bộ máy lãnh đạo mới của tỉnh Bắc
giang rất năng động và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. 

Theo đó, quan điểm vận hành của công ty ở Tây yên Tử là luôn tạo điều
kiện tối đa phát triển cộng đồng dân cư địa phương: (1) Nhân lực phổ thông
ưu tiên tuyển tại địa phương. (2) Nhân lực chất lượng cao ở địa phương có
thể là con em địa phương đang đi học ở hà Nội, hoặc đào tạo tại chỗ đối với
các em tốt nghiệp lớp 12 và định hướng về nghề nghiệp (công ty sẽ công bố
nhu cầu tuyển dụng, ngành nghề và cam kết bố trí việc làm, cơ hội phát
triển…). Theo dự kiến quy mô của công ty sẽ sử dụng khoảng 500 đến 1.000
lao động phổ thông tại địa phương. Đặc biệt, cộng đồng dân cư ở đây có cả
các dân tộc cùng “chung lưng đấu cật” như: Dao, Tày, Nùng,… Đơn cử như
dân tộc Dao với bài thuốc nam (lá tắm) và nghi lễ “cấp Sắc” rất đặc sắc nhưng
hiện nay đang manh mún, hủ tục… 

công ty mong muốn phát huy và bảo tồn nét “văn hóa vật thể và phi vật
thể” ở Tây yên Tử. Đồng thời, công ty đề xuất với Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tỉnh Bắc giang giúp đồng bào các dân tộc nơi đây trồng, phát
triển cây dược liệu dưới tán rừng, nâng cao ý thức bảo vệ rừng và có thể sơ chế
đưa vào sử dụng phục vụ du lịch. Theo đó, công ty còn xây dựng “Kế hoạch
bảo tồn cộng đồng dân cư văn hóa và môi trường, bảo vệ rừng tạo việc làm phát
triển bền vững cho địa phương”.

Khi chính quyền tỉnh Bắc giang, huyện Sơn Động, công ty cP Dịch vụ
Tây yên Tử và đồng bào các dân tộc nơi đây đã có chung “tiếng nói” xây dựng
“thương hiệu Tây yên Tử” thì chắc hẳn rằng: Trong một tương lai không xa
“Dấu ấn Phật hoàng Trần Nhân Tông” sẽ lan tỏa rộng khắp.n

TAY YeN TU 

Spreading
Buddhist
emperor’s
Imprints
The wholehearted dedication to
research and the strong
investment of Tay yen Tu
Service joint Stock company are
helping recreate, preserve and
promote heroic and virtuous
historical values of our
forefathers at Tay yen Tu
spiritual - ecological tourist area.

ngo Ha Le
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That is the historic footprint of
Buddhist Emperor Tran Nhan
Tong from Tay yen Tu (West yen
Tu) in Son Dong - Bac giang to
Dong yen Tu (East yen Tu) in

Dong Trieu - Quang Ninh to enter nirvana.
Besides, the company has been carrying out the
much-expected renaissance of “material and
intangible” culture to improve material and
spiritual values of local ethnic groups and
create a strong appeal to tourists from all over
the world to experience and enjoy.

Putting tay Yen tu project into
operation

Nguyen Thi Kim Ngan, operation Director
of Tay yen Tu Spiritual - Ecological Tourist
area, wholeheartedly said that Tay yen Tu
Project is divided into two investment phases.
The first phase was kicked off in late 2016.

cared for and facilitated by leaders of Bac
giang province, relevant bodies and Son
Dong district, legal procedures were quickly
completed for the project to be launched, she
emphasized.



Detailed plans were made from late 2016 to the end of the
first quarter of 2017 and the first-phase project was brought
into operation in february 2019. Key items include a cable car
system from Lower Pagoda to upper Pagoda, and a walking
pilgrimage path to Dong Pagoda. Some existing works and
landscapes of the first phase use 15-16 ha (only a tenth of the
total approved project area of 136 ha).

impressively, the project was put into operation in 2019.
Bac giang province hosted the “Bac giang culture and
Tourism Week” in Tay yen Tu and welcomed about 150,000
visitors. in 2020, due to the impact of the coviD-19
epidemic, although it was open only five days (from the 2nd to
the 6th days of the first month of the Lunar year), Tay yen Tu
welcomed half as many visitors as in 2019. on the sixth day of
Lunar New year alone, 8,000 tourists used cable cars out of
10,000 visitors. however, due to coviD-19 epidemic impacts,
tourist arrivals in 2020 were only 50,000. in early 2021, as
coviD-19 outbreaks in Quang Ninh and hai Duong
provinces prevented tourists from visiting Dong Pagoda and
using the cable car, all services were free of charge.

renaissance and promotion of cultural values
Sharing second-phase investment ideas, Ngan said, the

company mainly focused on researching and connecting
resort, service, sports and ecological areas to serve the diverse
needs of tourists during weekends in the remaining months of
the year. for example, for local tourists, the distance from Bac
giang city to Tay yen Tu is not far and people visit the place
on Saturday morning and return on Sunday afternoon. The
weekend excursion is very suitable for many vietnamese
families. When coming to Tay yen Tu, the elderly go on
pilgrimage to worship Buddha; young men play sports
(tennis); young women go to spa, yoga and beauty salon; and
children experience agriculture. Besides, the company is
actively collecting data on indigenous cultures to revive and
promote unique values here.

in combination with spiritual items of the Buddhist
church of vietnam, the project still focused on recreating
the crystallization of the "path to Buddha's teachings" and

"spreading the footprint of Buddhist Emperor Tran Nhan
Tong". Therefore, when the second phase was launched, the
company invited experts of Buddhism, culture and history
to combine values to select ideas that it has diligently
researched for years.

“This is both an opportunity and a challenge for the
company to build a new idea to preserve and promote the
value of “the path of Buddha propagation” and “spreading the
footprint of Buddhist Emperor Tran Nhan Tong,” she added.

"Common voice" spreads to tay Yen tu
"This ‘spiritual path’, if paved with asphalt for safer

traffic, will be a good pilgrimage journey to Tay yen Tu,”
she added, expressing her trust in the new dynamic and
firm leadership of Bac giang province.

accordingly, the company's operating point of view in
Tay yen Tu is always to create maximum conditions for
development of local communities: (1) giving priority to
recruit locally unskilled workers; (2) employing high-
quality local human resources who may be studying in
hanoi. The company planned to employ 500 - 1,000 local
unskilled workers. The company also planned to cooperate
with local ethnic minorities like Dao, Tay and Nung to
introduce cultural identities to tourists.

The company hoped to promote and preserve “tangible
and intangible culture” when tourists come to Tay yen Tu.
at the same time, the company proposed the Bac giang
Department of agriculture and rural Development to help
ethnic minorities grow and develop medicinal plants in the
forest, protect the forest and prepare medicinal herbs for
tourism purposes. accordingly, the company also
developed a "plan to preserve cultural and environmental
communities, protect forests and create jobs for sustainable
local development.”

When the government of Bac giang province, Son Dong
district, Tay yen Tu Service joint Stock company and local
ethnic minorities have the same voice to build the "Tay yen Tu
brand", it is certain that the “footprint of Buddhist Emperor
Tran Nhan Tong” will spread widely in the near future. n
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