
THE VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - VOL. 03, NO. 12 (1363), JUNE 15 - 30, 2022

ISSN 1859-0632

B U S I N E S S   F O R U M   M A G A Z I N E

BILINGUAL

QUYẾT TÂM ÐƯA HẬU GIANG BỨT PHÁ MẠNH MẼ
Resolve for Hau Giang Breakthrough Development















2 ViEtNam BUsiNEss ForUm juNE 15 - 30, 2022

BUSINESS

04 Thị trường rộng mở, tạo đà xuất khẩu cá tra

05 opening market Leverages Pangasius Exports

POTENTIAL - HAU GIANG   PROVINCE

06 Quyết tâm đưa hậu giang bứt phá mạnh mẽ

08 resolve for hau giang Breakthrough Development

10 Tận tâm, dồn sức đồng hành  với doanh nghiệp

12 Devoted and Endeavored to Support Businesses

14 Ngành công Thương: Tạo bứt phá cho thương mại  điện tử

16 Industry and Trade Sector: creating Breakthroughs for e-commerce

18 Thu hút nguồn lực để nông nghiệp bứt phá 

20 attracting resources for agriculture Breakthroughs

22 Ngành Tài chính: Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành 
ngân sách nhà nước

23 finance Sector:Enhancing State budget administration

25 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ người nộp thuế

26 Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân

27 Efforts for good Quality of healthcare 

28 Đẩy mạnh ứng dụng khcN trong doanh nghiệp

29 Speeding up Sci-Tech application in Business 

30 Phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu 
doanh nghiệp

ViEtNam BUsiNEss ForUm
Published by VCCi

Licence No.58/GP-BTTTT dated February 18, 2020
Printed by the Trade Union Printing Company
Price: VND25,000

available on 

Pham Ngoc TuaN

Editor-iN-CHiEF

Pham ThE Nam

dEPUtY Editor-iN-CHiEF
in Charge of ViEtNam BUsiNEss ForUm 

Board oF adVisors
Pham TaN coNg

VCCI President & Chairman

NguYEN QuaNg VINh

VCCI Vice President 

NguYEN ThI Nga

Chairwoman of Board of Directors, BRG Group

Designer: hoaNg aNh

Sub-editor: STEVEN groff

HEad oFFiCE
4th floor, 9 Dao Duy anh St., hanoi 

Tel: (84-24) 35743985/35743063

fax: (84-24) 35743985

Email: vbfhanoi@gmail.com; vbf@vcci.com.vn

Website: www.vccinews.com

soUtHErN rEP. oFFiCE
171 Vo Thi Sau St., Dist.3, hcm city

Tel: (84-28) 39321099/39321700

fax: (84-28) 39321701 

NortHErN rEP. oFFiCE
4th floor, 208 De La Thanh St., 

Dong Da Dist., hanoi

Tel:  (84-24) 6275 4809

fax:  (84-24) 6275 4835

Chief representative

Ngo DoaN khuYEN

JaPaN
2nd floor, hirkawacho-koizumi Bldg., 

1-9-5, hirakawacho, chiyoda - ku, 

Tokyo 102-0093

Tel: 81-3-5215-7040 

fax: 81-3-5215-1716

Chief representative

akI kojIma



76 cát Tường group: Song hành cùng mục tiêu 
“hậu giang mở mang đô thị”

78 cat Tuong group: Supporting hau giang urbanization

80 Tổng công ty Phát triển Đô thị kinh Bắc: 
Đồng hành cùng công nghiệp hậu giang “cất cánh”

81 kinh Bac city Development holding corporation: 
Thriving with hau giang Industry

83 Tiếp sức vươn mới trên vùng đất mùa Xuân

84 VImc hau giang: góp phần tạo sức hút đầu tư cho 
địa phương

85 VImc hau giang: helpfully Strengthening Local 
magnet to Investment Inflows

87 công ty TNhh nuôi trồng chế biến thực phẩm sạch Tân 
Phát: khơi nguồn lực thắp khát vọng

88 Nâng tầm giá trị cây lúa hậu giang

90 Văn phòng Luật sư Trần Độ: Nỗ lực vì sự tiến bộ 
của hoạt động tư pháp

91 Trường cao đẳng cộng đồng hậu giang: Đưa 
nguồn nhân lực chất lượng đến doanh nghiệp

92 Bưu điện tỉnh hậu giang: góp phần xây dựng 
mô hình hành chính công thân thiện, tiện lợi 

94 Đảm bảo nước sạch cho vùng nông thôn

96Westfood tập trung phát triển vùng nguyên liệu, 
mang lại thu nhập cao cho nông dân

98 hậu giang có nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu 
đạt chuẩn châu Âu

100 VNPT hậu giang: Đẩy mạnh chuyển đổi số, 
đáp ứng yêu cầu  phát triển kinh tế - xã hội 

102 Than Trường Sơn: Sản xuất gắn với bảo vệ 
môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững

106 công ty cP Đầu tư kcN Đông Phú: Đầu tư 
hiệu quả - Phát triển bền vững

110 công ty cổ phần Bến xe tàu hậu giang: 
Vững vàng sau cổ phần hoá

113 công ty cP Năng lượng Sinh khối hậu giang: 
Đồng hành phát triển kinh tế xanh

114 Đột phá hạ tầng, đưa hậu giang trở thành Tân 
Tây Đô

TOURISM

116 khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc hoàng: 
Tạo điểm nhấn mới để du lịch bứt phá

118 Lung Ngoc hoang Nature reserve: New Drives 
for Breakthrough Tourism Development 

120 Đưa du lịch trở thành trụ cột kinh tế 

122making Tourism an Economic Pillar

32 Tạo xung lực mới từ những dự án giao thông 
trọng điểm

34 Tạo thuận lợi trong tiếp cận đất đai, thúc đẩy 
thu hút đầu tư 

36 Phát triển đô thị văn minh, hiện đại

38 Đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến xây dựng 
chính quyền số

39 Speeding up Digital Transformation, 
moving Toward Digital government

40 Ngành Tư pháp hậu giang: Vì môi trường 
kinh doanh cởi mở, minh bạch

42 Ngành Ngân hàng: hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh 
sản xuất - kinh doanh

43 agribank chi nhánh tỉnh hậu giang: cùng khách 
hàng vượt khó

44 Tăng cường hợp tác giữa hải quan và doanh nghiệp

45 kho bạc Nhà nước hậu giang: hiện đại hóa 
công nghệ thông tin, thúc đẩy cải cách hành chính 

46 Xây dựng, phát triển đô thị Vị Thanh xứng tầm 
trong khu vực

48 Ngã Bảy: Thành phố trẻ giàu tiềm năng thu hút 
đầu tư

50 Thị xã Long mỹ: Thu hút nguồn lực tạo bứt phá

52 huyện châu Thành a: chuyển tư duy từ 
“quản lý hành chính” sang “phục vụ”

54 huyện Phụng hiệp: Sẵn sàng đón bắt cơ hội lớn

56 huyện Long mỹ: Phát huy thế mạnh nông nghiệp

58 huyện châu Thành: Đẩy mạnh thu hút đầu tư, 
phát triển  đô thị - công nghiệp

60 huyện Vị Thủy: Phát huy lợi thế, khơi dậy 
tiềm năng, vươn lên mạnh mẽ

62 Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả 
các công trình giao thông chiến lược

64 Phát triển các khu, cụm công nghiệp, tạo động lực 
thu hút đầu tư

66 Developing Industrial Zones to create Driving force 
for Investment attraction

68 hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hậu giang: Tăng cường 
kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển 

70 Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh hậu giang: 
kết nối cung cầu thị trường 

72 Bất động sản hậu giang rất nhiều tiềm năng 
phát triển trong 5-10 năm tới

ENTERPRISE

74 công ty cổ phần Đầu tư Phát triển hậu giang: 
Xây thương hiệu bằng uy tín và sự chuyên nghiệp

www.vccinews.com  3



k
ể từ tháng 10/2021, sau những tác động mạnh
từ đại dịch covid-19, các doanh nghiệp sản
xuất cá tra đã dần hồi phục đẩy mạnh tốc độ
giao thương để đưa hoạt động thương mại sản
xuất trở lại bình thường như trước.

Thông tin từ hiệp hội chế biến và Xuất khẩu thủy sản
Việt Nam (VaSEP), 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất
khẩu thuỷ sản đạt 4,6 tỷ uSD, tăng 42% so với cùng kỳ năm
2021. Nhiều mặt hàng duy trì mức tăng trưởng khả quan,
trong đó, xuất khẩu cá tra ước đạt hơn 1,1 tỷ uSD, tăng 97%
so với cùng kỳ năm 2021.
các thị trường lớn truyền thống đặc biệt là thị trường hoa

kỳ luôn là ưu tiên hàng đầu. Xuất khẩu cá tra sang thị trường
hoa kỳ 5 tháng đầu năm ước đạt 243 triệu uSD, tăng hơn 130%
so với cùng kỳ năm 2021. Với việc cơ quan Thanh tra và an
toàn Thực phẩm hoa kỳ (fSIS)-Bộ Nông nghiệp hoa kỳ vừa
công nhận thêm 6 nhà máy đủ tiêu chuẩn sản xuất sản phẩm
sang thị trường mỹ, dự báo lượng cá tra xuất khẩu sang mỹ sẽ
tăng trưởng tốt hơn trong thời gian tới. Như vậy, cho tới điểm
hiện tại, fSIS đã công nhận 19 nhà máy trong danh sách này.
Xuất khẩu cá tra sang thị trường Eu đã khởi sắc trở lại sau

hơn ba năm ảm đạm. Tính từ đầu năm đến nửa đầu tháng
5/2022, tổng giá trị xuất khẩu cá tra đông lạnh sang thị trường
này đạt gần 77 triệu uSD, tăng 95% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, hà Lan là thị trường có sức hút mạnh nhất, chiếm

32% tổng giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Eu.
Trong 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sản

phẩm thủy sản sang Trung Quốc đạt mức tăng trưởng hơn
117% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu cá tra sang thị
trường Thái Lan cũng đạt gần 50 triệu uSD, tăng 80% so với
cùng kỳ. một số thị trường mới như ai cập tuy chỉ đạt giá trị
khoảng hơn 15 triệu uSD nhưng tăng đến 85% so với cùng kỳ
năm trước. Đây là những dấu hiệu tích cực cho thấy các thị
trường trên đang hấp thu rất tốt sản phẩm cá tra của Việt
Nam. Việc mở rộng các thị trường mới giúp các doanh
nghiệp ít lệ thuộc các thị trường truyền thống và mở rộng
phát triển quảng bá hình ảnh thương hiệu cá tra rộng hơn.
Về xu hướng từ đây đến cuối năm, xuất khẩu cá tra sang

các thị trường lớn như hoa kỳ, Eu... khả quan do mức giá cá
tra xuất khẩu của các doanh nghiệp chế biến trong nước cạnh
tranh tốt. Ngoài ra tại các thị trường lớn như mỹ hiện có mức
tồn kho cá tra đã ở mức rất thấp sau hai năm dịch bệnh đã
khiến cho các nhà nhập khẩu mỹ tăng cường việc nhập khẩu cá
tra phục vụ nhu cầu thị trường tăng cao trở lại.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá

tra đang tích cực mở rộng xuất khẩu sang các thị trường
tiềm năng. Trong số đó có 3 thị trường đáng chú ý là
mexico, ai cập và Thái Lan. Do nhu cầu tăng cao nên các
doanh nghiệp trong nước dễ dàng tiếp cận các thị trường
mới dẫn đến số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cũng
đông đảo hơn trước. mexico hiện là thị trường có giá trị
xuất khẩu lớn nhất trong khối cPTPP. Trong 5 tháng đầu
năm nay, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang mexico đạt trên
50 triệu uSD, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2021.
Dự báo, các mặt hàng xuất khẩu cá tra sang các thị

trường lớn như mỹ, Eu sẽ tiếp tục giữ mức tăng trưởng
cao. Đặc biệt, thị trường châu Âu đang tăng trưởng mạnh
nhu cầu tiêu thụ để lấp khoảng trống ở một số phân khúc
với sản phẩm cá thịt trắng như cá tuyết, cá minh thái bị
thiếu hụt nguồn cung từ Nga.
các doanh nghiệp thủy sản trong nước dự báo vẫn tiếp

tục hưởng lợi từ hoạt động xuất khẩu nhưng sẽ có nhiều
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Thị trường rộng mở, tạo đà xuất khẩu cá tra

BUSINESS 

Xuất khẩu cá tra ghi nhận nhiều tin vui, giá
và sản lượng xuất khẩu sang hầu hết các thị
trường đều tăng mạnh. Đặc biệt, giá cá tra
xuất khẩu vào mỹ đã lên tới 4,5 uSD/kg,
lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay.

Hương Ly



A fter strong impacts
caused by the COVID-
19 pandemic, pangasius
producers have
gradually recovered to

speed up trade to pre-pandemic levels
since October 2021.

Aquatic exports rose 42% year on
year to US$4.6 billion in the first five
months of 2022, according to the
Vietnam Association of Seafood
Exporters and Producers (VASEP).
Many exports extended positive
growth, with pangasius exports
estimated to exceed US$1.1 billion,
which was 97% more than the same
period in 2021.

Major traditional markets, especially the US, are
always a top priority. Stateside pangasius exports were
estimated at US$243 million in the first five months of
2022, up more than 130% year on year. As the US Food
Safety and Inspection Service (FSIS), Department of
Agriculture, recently recognized six more factories
qualified to make products for the US market, pangasius
exports to the US are forecast to continue growth in the
near future. FSIS has now recognized 19 factories in this
list.

Pangasius exports to the EU also prospered again after
more than three dismal years. In the year to mid-May, the
total export value of frozen pangasius to this market was
nearly US$77 million, up 95% year on year. The
Netherlands was the biggest importer, accounting for 32%
of Vietnam's pangasius exports to the EU.

In the first five months of 2022, Vietnam's seafood
exports to China jumped more than 117% on year.
Pangasius exports to Thailand also approximated US$50
million, representing a year-on-year growth of 80%. Some
new markets such as Egypt expanded by 85% from a year
earlier, although the value was just more than US$15
million. These positive signs showed that the above
markets are consuming Vietnamese pangasius products
very well. The expansion of new markets has helped
businesses to reduce dependence on traditional markets

and expand and promote the image of
the pangasius brand more broadly.

From now till the end of this year,
pangasius exports to major markets
such as the US and the EU are projected
to be positive because the export price
from domestic processors is
competitive. In addition, in major
markets such as the US, pangasius
inventories are already at a very low
level after two years of the epidemic,
which has caused US importers to
increase pangasius imports to meet the
increasing market demand.

Besides, pangasius processors and
exporters are actively expanding
exports to potential markets. Among

them, Mexico, Egypt and Thailand are notable markets.
Given the high demand, domestic firms can easily access
new markets and more companies start to join exporting.
Mexico is currently the biggest importer in the CPTPP. In
the first five months of 2022, the total value of pangasius
exports to Mexico exceeded US$50 million, up nearly 70%
year on year. 

Pangasius exports to major markets such as the US
and EU are forecast to continue high growth in the
coming time. In particular, Europe is witnessing strong
demand growth to fill the gap in some segments of white
fish such as cod and pollock that are in short supply from
Russia.

Domestic seafood companies will continue to benefit
from exports but will face a lot of difficulties in input
supply sources and logistics costs which are currently
increasing very rapidly and affecting their profit margins
in the last quarters of the year.

As for the Chinese market, some Vietnamese seafood
exporters have been temporarily suspended for export by
Chinese authorities, owing to detection of the SARS-CoV-
2 virus on the packaging of pangasius products, thus
hurting exporters to this market. As domestic companies
have met quarantine requirements and Vietnam already
achieved herd immunity, exports to China are forecast to
be positive and easier in the coming time.n
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Opening Market Leverages

pangasius expOrts

Pangasius exports
posted strong growth in

export price and
volume. The price of

pangasius exported to
the United States

reached an all time high
of US$4.5 per kilogram.

Huong Ly

khó khăn về nguồn nguyên liệu và cả chi phí logistics hiện
đang gia tăng rất nhanh cũng ảnh hưởng đến biên lợi
nhuận các quý cuối năm. 

Ở thị trường Trung Quốc, trong thời gian qua, một số
doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã bị phía
Trung Quốc tạm đình chỉ nhập khẩu do phát hiện virus

SARS-CoV-2 trên bao bì sản phẩm cá tra, khiến doanh
nghiệp chịu nhiều thiệt hại. Tuy nhiên, các doanh nghiệp
trong nước đã đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch và tình hình
dịch bệnh tại Việt Nam đã đạt miễn dịch cộng đồng, vì vậy
hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc trong thời gian tới
được đánh giá sẽ khả quan, thuận lợi hơn.n



Hậu Giang đã vượt khó hoàn thành đạt, vượt hầu hết
các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư trong
năm 2021. Ông có thể cho biết tỉnh đang phát huy kết quả
này ra sao trong năm 2022 và những năm tiếp theo?
Trong năm 2021, tỉnh hậu giang đã triển khai nhiều biện

pháp quyết liệt, nghiêm ngặt để kiểm soát dịch covid-19,
đồng thời nhanh chóng thiết lập trạng thái bình thường mới,
triển khai các giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu tác động
của dịch bệnh. Tuy phải đối mặt không ít khó khăn nhưng
nhờ quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân
hậu giang đã vượt khó đạt nhiều kết quả quan trọng, đạt và
vượt hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội như: grDP
tăng 3,08% so với năm 2021; quy mô nền kinh tế ở mức 39.726
tỷ đồng, grDP/người đạt 54,43 triệu đồng, tăng 2,5%; tổng
vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn thực hiện 17.330
tỷ đồng, đạt 102,51%, thu hút vốn đầu tư trực tiếp trong và
ngoài nước đạt 13.576 tỷ đồng, thành lập mới 541 doanh
nghiệp với số vốn đăng ký là 3.405,08 tỷ đồng,..
Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, uBND tỉnh đã

ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 triển
khai đến các sở, ban, ngành tỉnh, uBND huyện, thị xã và
thành phố với mục tiêu “Tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch covid-19, tập trung phục hồi sản xuất
kinh doanh; ưu tiên bố trí vốn, huy động và sử dụng có hiệu
quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển công
nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch; nâng cao chất lượng
giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao khoa
học và công nghệ, các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội; cải
cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị
thông minh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh
chính trị và trật tự an toàn xã hội”. 

Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu đặt ra trong lĩnh vực kinh tế
cụ thể như: grDP tăng 8% so với năm 2021; grDP bình quân
đạt 60,26 triệu đồng/người, tăng 10,7%; tổng vốn đầu tư toàn
xã hội trên địa bàn đạt 18.600 tỷ đồng, tăng 7,3%; tổng kim
ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.058 triệu uSD, tăng 9,18%; số
doanh nghiệp đang hoạt động và có kê khai thuế đạt 2.950
doanh nghiệp, tăng 7%...
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, bên cạnh việc

thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra ngay từ đầu
năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị
quyết số 04-NQ/Tu ngày 26/11/2021 về phát triển công
nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh hậu giang, giai
đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo; định hướng chiến lược
phát triển tỉnh hậu giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến
năm 2050. uBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch số
213/kh-uBND ngày 22/12/2021 thực hiện Nghị quyết số 04-
NQ/Tu, xác định phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị
và du lịch là 04 khâu đột phá chiến lược, gia tăng nguồn thu
ngân sách cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
nhân dân; đồng thời, xác định công tác thu hút đầu tư là một
trong những giải pháp then chốt với kỳ vọng thu hút ngày
càng nhiều nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước và vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền
vững về kinh tế  - xã hội cho tỉnh hậu giang giai đoạn 2021 -
2025 và những năm tiếp theo.
Với khát vọng vươn lên đang lan toả, hậu giang tiếp tục

nỗ lực không ngừng nhằm thực hiện tốt mục tiêu đề ra năm
2022, tạo đà cho cả giai đoạn tăng trưởng bứt phá.

Hội nghị XtĐt năm 2022 là dịp để Hậu Giang tiếp
tục quảng bá tiềm năng, thế mạnh; giới thiệu các cơ chế,
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Quyết tâm đưa Hậu Giang 
bứt phá mạnh mẽ

POTENTIAL - HAU GIANG PROVINCE

Với chủ đề “Doanh nghiệp đến, hậu giang
vui”, hội nghị Xúc tiến đầu tư (XTĐT) tỉnh
hậu giang năm 2022 kỳ vọng sẽ tạo xung
lực mới cho quá trình thu hút đầu tư, đồng
thời cũng là dịp để các cấp chính quyền tỉnh
khẳng định quyết tâm bứt phá mạnh mẽ.
Xung quanh chủ đề này, ông Đồng Văn
thanh, chủ tịch uBND tỉnh hậu giang đã
có cuộc trao đổi với Vietnam Business
forum (Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp).
Ngô Khuyến thực hiện.



chính sách ưu đãi thu
hút đầu tư của tỉnh.
Vậy đâu là những
tiềm năng, lợi thế so
sánh, ưu đãi nổi bật
của Hậu Giang hiện
nay, thưa ông?
Thực hiện Nghị

quyết số 04-NQ/Tu
ngày 26/11/2021 của
Ban chấp hành Đảng
bộ tỉnh, uBND tỉnh
đã ban hành kế
hoạch số 41/kh-
uBND ngày
14/3/2022 về việc tổ
chức hội nghị XTĐT
tỉnh hậu giang năm
2022, diễn ra trong 02
ngày 16-17/6/2022
với nhiều hoạt động
trưng bày, hội thảo và đặc biệt là tổ chức tuần lễ thúc đẩy
chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng. 
hội nghị XTĐT tỉnh hậu giang năm 2022 là cơ hội để

quảng bá tiềm năng, lợi thế và ưu đãi nổi bật của tỉnh hậu
giang, cụ thể:

Về vị trí, hậu giang nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng
sông cửu Long (ĐBScL) và là cửa ngõ kết nối giữa các tỉnh
nam sông hậu (kiên giang, cà mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng) với
phần còn lại của ĐBScL và các vùng kinh tế khác cả nước.
một trung tâm logistics tại đây sẽ có lợi thế về chi phí vận tải
và tối đa hóa nguồn hàng. Vị trí trung tâm cũng sẽ giúp đảm
bảo khoảng cách hợp lý đến các vùng nguyên liệu, từ đó giảm
thiểu rủi ro vận chuyển và bảo quản sau thu hoạch; có khả
năng kết nối giao thông đường bộ, thủy và hàng không để
phát triển các loại hình vận tải đa phương thức. hậu giang
còn nằm bên cạnh trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của
vùng là thành phố cần Thơ, nơi có thể cung cấp các dịch vụ
phụ trợ về tài chính và hạ tầng xã hội như y tế, giáo dục, lưu
trú... cho cụm ngành logistics.
Về giao thông, hậu giang là điểm giao nhau giữa 03 tuyến

cao tốc cần Thơ - cà mau; châu Đốc (an giang) - cần Thơ -
Sóc Trăng và hà Tiên (kiên giang) - rạch giá (kiên giang) -
Bạc Liêu, tạo sự kết nối thông suốt với cảng hàng không quốc
tế cần Thơ, cảng biển cần Thơ và cảng biển Trần Đề (giai
đoạn đến năm 2030) sẽ mở ra nhiều cơ hội, đặc biệt liên quan
đến phát triển công nghiệp, đô thị và logistics. Trên địa bàn
tỉnh có 06 tuyến quốc lộ đi qua cùng với việc nâng cấp, mở
rộng tuyến quốc lộ 61c (đoạn cần Thơ - hậu giang) sẽ tạo
điều kiện luân chuyển hàng hóa tăng nhanh về thời gian cùng
lưu lượng. hệ thống đường tỉnh được đầu tư mở rộng, đáp
ứng cả những phương tiện trọng tải lớn đã gỡ “nút thắt” giao
thông cho hậu giang phát triển.
Về nguồn nhân lực chất lượng cao, hậu giang có hệ thống

cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển mạnh. Toàn tỉnh hiện
có 18 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với 03 trường cao đẳng, 07
trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên cấp
huyện, 03 trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, 05 cơ sở
khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 08/08 đơn vị
hành chính cấp huyện có cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ngoài
ra, hậu giang đã liên kết với các trường đại học trọng điểm

của cả nước, vùng ĐBScL trong phối hợp đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao như: Đại học Quốc gia hà Nội, Đại học
Quốc gia TP.hồ chí minh, Đại học Y dược cần Thơ, Đại học
cần Thơ, Đại học fPT, công viên phần mềm Quang Trung,
Đại học Võ Trường Toản.
Tỉnh hậu giang được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư cao

nhất đối với 7/8 địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn. Doanh nghiệp được hưởng các chính sách về thuế
suất, thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm tiền thuê đất,
miễn thuế nhập khẩu... Nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư được
triển khai, thể hiện sự đồng hành của tỉnh với doanh nghiệp.
Bên cạnh đó còn nhiều tiềm năng, chính sách ưu đãi cụ thể

khác để thu hút các nhà đầu tư.

Hội nghị XtĐt năm 2022 cũng là dịp lan tỏa phương
châm hành động “doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui” và
khẩu hiệu hành động “2 nhanh” (giải phóng mặt bằng
nhanh, hoàn thiện thủ tục nhanh) và “3 tốt” (cơ hội tốt,
chính sách tốt và hạ tầng tốt). Ông có chia sẻ hoặc thông
điệp gì gửi tới các doanh nghiệp trên địa bàn và nhà đầu
tư đang, sẽ đến với Hậu Giang?
Thông điệp lãnh đạo tỉnh muốn gửi đến cộng đồng doanh

nghiệp, nhà đầu tư đang và sẽ đến với hậu giang trong thời
gian tới chính là “Doanh nghiệp đến, hậu giang vui”. Điều
này thể hiện khát vọng mới, tinh thần cầu thị, sự cam kết
mạnh mẽ và đồng hành của chính quyền trong việc mời gọi
doanh nghiệp đến với hậu giang. hiện tại, tỉnh đã hội tụ đầy
đủ các điều kiện về thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Đây là thời
điểm tốt nhất để hậu giang cất cánh.
Với thông điệp này, lãnh đạo tỉnh thể hiện lời mời gọi đầu

tư mạnh mẽ tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư với cam
kết “2 nhanh, 3 tốt”, đó là “giải phóng mặt bằng nhanh, thủ
tục đầu tư nhanh” và “cơ hội tốt, chính sách tốt, hạ tầng tốt”;
thực hiện tốt “chính quyền điện tử” và “chính quyền phục vụ”
người dân và doanh nghiệp. cải cách hành chính mạnh mẽ,
tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi
nhất, tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. giảm 50%
thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt
động đầu tư của doanh nghiệp.

trân trọng cảm ơn ông!
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Hau Giang managed to overcome
hardships to achieve and beat most
economic growth and investment
targets in 2021. Could you kindly
tell us how the province is
promoting this performance in 2022
and beyond?
In 2021, hau giang province

adopted many drastic and strict
measures to control the coVID-19
epidemic while quickly establishing a
new normal life and applying
appropriate solutions to minimize
epidemic impacts. Despite facing
numerous difficulties, with the
determination and effort of the Party,
government and people, hau giang still
managed to achieve and exceeded
important social and economic
development results: grDP growth of
3.08% to VND39,726 billion; per capita
grDP growth of 2.5% to VND54.43
million; total social investment value of
VND17,330 billion; domestic and
foreign direct investment value of
VND13,576 billion; and 541 new
companies with a combined registered
capital of VND3,405.08 billion.
To further promote achievements,

the Provincial People's committee

issued the Socioeconomic
Development Plan in 2022 assigned to
provincial and local agencies with the
goal of "continuing to adapt safely,
flexibly, effectively control the
coVID-19 epidemic, with focus on
restoring manufacturing and business;
prioritizing capital, mobilizing and
effectively using resources for
infrastructure investment, industrial,
agricultural, urban and tourism
development; improving education
and training quality, gradually
stepping up science and technology
application and transfer, cultural and
social activities; accelerating
administrative reform, building e-
government and smart city; ensuring
national defense and security,
maintaining political security and
social order and safety".
accordingly, key economic

indicators kept going up: grDP growth
of 8%; grDP per capita of VND60.26
million, up 10.7%; total social
investment fund of VND18,600 billion,
up 7.3%; total import and export value
of 1.058 billion, up 9.18%; and 2,950
taxpaying enterprises, up 7%.
To successfully achieve the above

goals, in addition to drastically
implementing tasks and solutions
announced at the beginning of 2022, the
Provincial Party committee issued
resolution 04-NQ/Tu dated November
26, 2021 on hau giang industrial,
agricultural, urban and tourism
development in 2021 - 2025 and beyond
and hau giang Development Strategy
in 2021 - 2030, with a vision to 2050.
The Provincial People's committee
issued action Plan 213/kh-uBND on
December 22, 2021 to execute
resolution 04-NQ/Tu, defining
industry, agriculture, urbanization and
tourism as four strategic breakthroughs,
increasing budget revenue and
improving people's material and
spiritual life. at the same time,
investment attraction is defined as one
of key solutions to draw more private
and foreign investment capital and
create a driving force for sustainable
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resolve for Hau giang
Breakthrough Development

POTENTIAL - HAU GIANG PROVINCE

With the theme
"Businesses come, hau
giang is happy", hau
giang Investment
Promotion conference
2022 is expected to create
a new impetus for
investment inflow and
provide an opportunity for
all levels of provincial
government to prove their
determination for
breakthrough
development of hau
giang province. mr. dong
Van thanh, chairman of
hau giang Provincial
People's committee, has
an interview with Vietnam
Business forum on this
matter. Ngo Khuyen
reports.

Provincial leaders at the press conference on Hau Giang Investment Promotion Conference 2022



socioeconomic development of hau giang province in 2021 -
2025 and following years.
With the aspiration for development, hau giang continues

to make unremitting efforts to well implement the goals set
out in 2022 and create momentum for breakthrough growth.

the investment Promotion Conference 2022 is an
opportunity for Hau Giang to further unlock its
potential strengths and introduce local incentive
policies to woo investors. so, what are the local
potential, comparative advantages and outstanding
incentives of Hau Giang province now?
carrying out resolution 04-NQ/Tu dated November 26,

2021 of the Provincial Party committee, the Provincial
People's committee issued action Plan 41/kh-uBND dated
march 14, 2022 to organize the hau giang Investment
Promotion conference in 2022 on june 16-17, 2022 which is
included with many exhibitions, seminars and especially a
digital transformation week for regional economic
development.
The conference is an opportunity to popularize

potential, advantages and outstanding incentives of hau
giang province as below:
Locationally, hau giang province lies in the center of the

mekong Delta and serves as a gateway to southern provinces
of hau river (kien giang, ca mau, Bac Lieu and Soc Trang)
with the rest of the mekong Delta and other economic
regions of the country. a logistics center will be at an
advantage of transportation costs and an easy access for
commodity suppliers. The central location will also help
ensure a reasonable distance to material areas, thus
minimizing risks of post-harvest transportation and storage
and strengthening land, water and air traffic connectivity to
develop multimodal transport. hau giang is also located
next to can Tho city, a regional economic, social and
cultural center, which can provide ancillary services of
finance and social infrastructure such as healthcare,
education and residence for the logistics industry.
regarding traffic connectivity, hau giang is on the

intersection of can Tho - ca mau Expressway; chau Doc (an
giang) - can Tho - Soc Trang Expressway and ha Tien (kien
giang) - rach gia (kien giang) - Bac Lieu Expressway,

forming a smooth connection to can Tho International
airport, can Tho Seaport and Tran De Seaport (in the phase
to 2030). The favorable traffic connectivity will open up many
opportunities, especially for industrial, urban and logistics
development. Six passing national highways plus the National
highway 61c which is being upgraded and expanded (can
Tho - hau giang section) will facilitate rapid transportation of
goods. The provincial road system has been invested for
expansion to support heavy-tonnage vehicles and remove
upsetting traffic bottlenecks for hau giang development.
regarding high-quality human resources, hau giang has

a strongly developed system of vocational education
institutions. The province currently has 18 vocational
education institutions, including three colleges, seven
district-level vocational education and continuing education
centers, three private vocational education centers, and five
other schools. all eight districts have vocational education
facilities. In addition, hau giang has cooperated with major
universities of the country and the mekong Delta to train
high-quality human resources, including Vietnam National
university of hanoi, Vietnam National university of ho
chi minh city, can Tho university of medicine and
Pharmacy, can Tho university, fPT university, Quang
Trung Software Park and Vo Truong Toan university.
hau giang province enjoys the highest investment

incentives for seven out of eight areas classified to have
extremely difficult socioeconomic conditions. Enterprises
are entitled to preferential corporate income tax, land rent
exemption or reduction, and import tax exemption among
others. The introduction of many investment support
policies has demonstrated the province's companionship
with businesses.
Besides, the province has many other potential advantages

and specific preferential policies to attract investors.

the investment Promotion Conference in 2022 is also
an opportunity to spread the action motto "Businesses
come, Hau Giang is happy" and action slogans "two quick
actions" (quick site clearance and fast procedures) and
"three good factors" (good opportunity, good policy and
good infrastructure). do you have any messages to local
businesses and investors coming to Hau Giang?
The message the provincial leaders want to send to the

business community and investors coming to hau giang is
"Businesses come, hau giang is happy". This shows the new
aspiration, the active attitude, the strong commitment and
support of the government for businesses in hau giang. at
present, the province has all favorable conditions for this and
this is the best time for hau giang to take a long leap.
With this message, the provincial leaders expressed a

strong investment invitation to the business community and
investors with the commitment to "two quick actions" (quick
site clearance and fast procedures) and "three good factors"
(good opportunity, good policy and good infrastructure). The
province will develop "e-government" and "enabling
government" that serve people and businesses. It will conduct
strong administrative reform, create the most open, favorable
and best business investment environment for enterprises and
investors. It will reduce the time required to settle investment-
related administrative procedures by 50%. 

thank you very much!
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Ông đánh giá thế nào về kết quả thu hút đầu tư, phát
triển doanh nghiệp của tỉnh những năm qua?
Trong thời gian qua, công tác thu hút đầu tư luôn được

tỉnh hậu giang quan tâm chỉ đạo thống nhất và sát sao. Bên
cạnh tăng cường vận động, xúc tiến, làm việc, mời gọi nhà
đầu tư chiến lược, uy tín trong và ngoài nước, uBND tỉnh
cũng đã ban hành các cơ chế khuyến khích, ưu đãi; tích cực
hỗ trợ doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư tìm hiểu pháp luật,
chính sách, thủ tục cũng như tiếp cận các lợi thế, tiềm năng,
thị trường và cơ hội đầu tư tại tỉnh.
cùng với xúc tiến bên ngoài, tỉnh luôn coi trọng “xúc tiến

tại chỗ” thông qua việc tạo môi trường kinh doanh cởi mở,
thuận lợi, nhất là trong thời gian dịch covid-19 tác động tiêu
cực đến hoạt động sản xuất - kinh doanh. Với quyết tâm cao,
cả hệ thống chính trị đã vào cuộc nhằm tạo chuyển biến
mạnh mẽ trong lề lối, tác phong, thái độ làm việc của cán bộ,
công chức, đề cao “tinh thần phục vụ” của chính quyền đã
góp phần tạo dựng niềm tin, thúc đẩy DN phục hồi và phát
triển sau đại dịch covid-19...
Từ sự nỗ lực đó, hậu giang đang ngày càng thu hút sự

quan tâm tìm hiểu, đăng ký đầu tư của các DN trong và
ngoài nước. cho đến nay (hết tháng 4/2022), toàn tỉnh đã
thu hút 418 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký
140.542 tỷ đồng (353 dự án ngoài khu, cụm công nghiệp vốn
50.019 tỷ đồng, 04 dự án trong khu nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao hậu giang vốn là 316 tỷ đồng và 61 dự án
trong khu công nghiệp với số vốn 90.206 tỷ đồng), đồng thời
thu hút được 24 dự án fDI với tổng vốn đăng ký 617 triệu
uSD. Trên địa bàn hiện có 5.747 doanh nghiệp hoạt động
với tổng số vốn đăng ký 60.511 tỷ đồng.
Song bên cạnh kết quả đạt được, công tác thu hút đầu tư và

cải thiện môi trường kinh doanh vẫn bộc lộ một số hạn chế:

các dự án fDI còn khiêm tốn về số lượng và quy mô; hệ thống
quy hoạch còn đang trên đà hoàn thiện; cơ sở hạ tầng khu, cụm
công nghiệp chưa đồng bộ; chất lượng dịch vụ cải thiện còn
chậm nhất là dịch vụ lưu trú ăn uống, vận tải, logistics và cơ sở
hạ tầng thông tin; mức tiêu dùng trong nhân dân còn thấp;...
Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư chưa
đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án đầu tư. 

Xin ông cho biết một số điểm nhấn nổi bật về định
hướng thu hút đầu tư của Hậu Giang trong giai đoạn
2021- 2025?
Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh tập trung thu hút đầu tư

xoay quanh 04 trụ cột làm tiền đề cho các ngành và lĩnh vực
khác phát triển, gồm công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du
lịch. Bên cạnh đó, một lĩnh vực nữa cũng đang được tỉnh quan
tâm: Thu hút nguồn lực tập trung phát triển là chuyển đổi số. 
cụ thể, bên cạnh 02 khu công nghiệp hiện hữu, trong giai

đoạn 2021- 2025, tỉnh cũng quy hoạch, phát triển và thu hút
đầu tư vào 07 khu công nghiệp mới cùng một số cụm công
nghiệp. Trong khi đó, khu nông nghiệp công nghệ cao được
quy hoạch diện tích 5.200ha nhưng chỉ mới khai thác 300ha
cũng là cơ hội lớn cho các DN có tiềm lực, tâm huyết về với
hậu giang.
Quan điểm chung về thu hút đầu tư của tỉnh trong giai

đoạn hiện nay là ưu tiên cho công nghiệp sạch, nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch - xanh… cũng như
các dự án đầu tư sử dụng ít đất, bảo vệ môi trường.

Việc tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư
(XtĐt) năm 2022 có ý nghĩa thế nào trong bối cảnh hiện
nay và những mục tiêu, kỳ vọng đề ra?
Thực hiện 3 đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị
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Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào 4 trụ cột nông
nghiệp, công nghiệp, du lịch và đô thị, bên cạnh áp
dụng các cơ chế, chính sách hấp dẫn, tỉnh hậu
giang còn vào cuộc quyết liệt nhằm tháo gỡ rào
cản về thủ tục hành chính, kiến tạo môi trường
kinh doanh cởi mở; tạo sự chuyển biến từ “quản
lý” sang “phục vụ”. Ông trần Ngọc Hùng -
giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh hậu giang
đã có cuộc trao đổi về vấn đề này.



quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XIV, với khát
vọng vươn lên lan tỏa
trong hệ thống chính trị
và nhân dân, hậu giang
đang tập trung khắc phục
hạn chế về xuất phát điểm
kinh tế, quy mô và nguồn
lực phát triển; quyết liệt
tháo gỡ “điểm nghẽn” về
môi trường kinh doanh,
đặc biệt là về nguồn nhân
lực, cơ sở hạ tầng, giải
phóng mặt bằng... nhằm
đẩy mạnh thu hút đầu tư
nhằm tạo sự bứt phá thời
gian tới.
Nhằm cụ thể chủ

trương trên, sau hơn hai
năm gặp nhiều khó khăn
do tác động của đại dịch
covid-19, hậu giang đang
đẩy mạnh hoạt động xúc
tiến thu hút đầu tư, trong
đó có việc tổ chức hội nghị
XTĐT tỉnh hậu giang năm 2022.
hội nghị XTĐT tỉnh hậu giang năm

2022 trước hết là dịp để tăng cường giới
thiệu thế mạnh, quảng bá tiềm năng về
nông nghiệp, công nghiệp, du lịch...; tạo
điều kiện để nhà đầu tư tìm hiểu cơ chế,
chính sách ưu đãi của tỉnh. hội nghị cũng
là diễn đàn để các nhà quản lý, khoa học,
nhà đầu tư bàn thảo về cơ chế chính sách,
môi trường đầu tư, đề xuất các giải pháp
thu hút đầu tư phù hợp. Thông qua hội
nghị lần này, tỉnh hậu giang mong muốn
nhà đầu tư có thể tiếp cận một cách minh
bạch, cụ thể những lợi thế, tiềm năng và
dự án trọng điểm; chia sẻ cơ hội, kết nối
nguồn lực; từ đó thu hút được nhiều nhà
đầu tư có năng lực, kinh nghiệm về tỉnh.
Ngoài ra, hội nghị lần này cũng là dịp để
chính quyền tỉnh thể hiện sự cầu thị, khẳng định quyết tâm
mạnh mẽ đưa hậu giang vươn lên, phát triển nhanh, bền
vững, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. 

Đánh giá của ông về Chỉ số thành phần Gia nhập thị
trường của tỉnh thời gian qua. Hiện sở đang thực hiện các
giải pháp, hoạt động nào nhằm cải thiện điểm số, thứ
hạng Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCi) mạnh mẽ hơn
trong thời gian tới?
chỉ số thành phần gia nhập thị trường năm 2021 đạt

7,81 điểm, tăng 0,69 điểm so với năm 2020. Nhóm chỉ số

này năm 2021 được xếp thứ hạng 2/63
tỉnh thành. Trong nhóm 19 chỉ số thành
phần, có 9 chỉ số trên trung vị và 10 chỉ
số dưới trung vị, nhóm chỉ số này tăng
so với năm qua nhờ thứ hạng cao của
các chỉ số thành phần, nổi bật là 04 chỉ
số xếp thứ 1/63 (hướng dẫn thủ tục cấp
phép kinh doanh có điều kiện là rõ
ràng, đầy đủ; Tỷ lệ DN phải trì
hoãn/hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do
những khó khăn gặp phải khi thực hiện
thủ tục đăng ký DN; Tỷ lệ DN phải hủy
bỏ kế hoạch kinh doanh do những khó
khăn gặp phải khi thực hiện thủ tục sửa
đổi đăng ký DN; Tỷ lệ DN phải chờ hơn
3 tháng nhằm hoàn thành tất cả các thủ
tục để chính thức hoạt động).
Trong thời gian tới, Sở tiếp tục tham

mưu uBND tỉnh ban hành các giải pháp nhằm cải thiện
thực chất năng lực cạnh tranh của tỉnh, tập trung thực
hiện tốt nội dung sau:
- cải thiện điểm số và thứ hạng các chỉ số sụt giảm trong

năm 2021 như: Tính minh bạch, chi phí thời gian, cạnh tranh
bình đẳng, tính năng động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.
- Duy trì và tiếp tục nâng cao các chỉ số tăng điểm như: gia

nhập thị trường, tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức,
chính sách hỗ trợ DN, đào tạo lao động.

trân trọng cảm ơn ông!
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Theo kết
quả xếp

hạng PCI năm 2021,
tỉnh Hậu Giang xếp
thứ 38/63 tỉnh,
thành phố, tăng 12
bậc so với năm 2017,
đứng vị trí thứ 9/13
trong các tỉnh, thành
khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long.

       với doanh nghiệp



What do you think about the investment attraction
and business development results of the province in
recent years?
hau giang province has paid high attention to investment

attraction in recent years. In addition to contacting, working
and inviting domestic and foreign prestigious and strategic

investors, the Provincial People's
committee has also introduced
incentive mechanisms; actively
supported enterprises and investors to
learn about laws, policies and
procedures, and access local
advantages, potential, markets and
investment opportunities.
Beside external investment

promotion, the province always
attaches importance to local
investment promotion by creating an
open and favorable business
environment, especially when the
coVID-19 epidemic has negatively
impacted production and business.
With its great determination, the
entire political system has stepped in
to make a drastic change in the
working style, manners and attitude
of public employees and upheld the
spirit of service of the government to
build trust and boost business
recovery and development after the
coVID-19 pandemic.
With such effort, hau giang is

catching increasing attention from
domestic and foreign enterprises to learn and register for
investment. By the end of april 2022, the province licensed
418 domestic investment projects with a total registered
capital of VND140,542 billion (353 projects outside
industrial zones with VND50,019 billion, four projects in hi-
tech agricultural parks with VND316 billion and 61 projects
in industrial zones with VND90,206 billion) and 24 fDI
projects with uS$617 million. currently, the province has
5,747 companies with a combined registered capital of
VND60,511 billion.
Nonetheless, the province is still facing certain limitations

in attracting investors and improving the business
environment: fDI projects are still modest in number and
scale; the planning system is still incomplete; industrial zone
infrastructure is not synchronous; the slowest service quality
improvement is seen in accommodation, food,
transportation, logistics and information infrastructure; and
consumption level of people remains low. In addition, slower-
than-expected site clearance and resettlement construction
also affected the progress of some investment projects.

Could you tell us about some remarkable contents in
Hau Giang investment policy in the 2021-2025 period?
In 2021-2025, the province will draw investment capital

into four pillars of industry, agriculture, urbanization and
tourism that lay the groundwork for other industries to
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Devoted and endeavored to
support Businesses
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To attract investment fund into four
pillars of agriculture, industry, tourism
and urbanization, in addition to
introducing appealing policies, hau giang
province has taken drastic action to lift
administrative barriers and create an open
business environment; and shifted from
the attitude of administration to the
attitude of service, said mr. tran Ngoc
Hung, Director of the Department of
Planning and Investment, hau giang
province, in an interview on this issue.

Central and local leaders at a working visit to the operator 
of a solar power plant in Hau Giang province



develop. Besides, another area is also
being focused by the province: attracting
resources for digital transformation.
Specifically, beside two existing

industrial parks, the province planned
to build and attract investment capital
into seven new industrial parks in
2021-2025. meanwhile, the hi-tech
agricultural zone is planned on 5,200
ha but only 300 ha is cultivated, which
is also a great opportunity for potential
and enthusiastic businesses in hau
giang.
our investment priorities are given

to clean industry, high-tech agriculture
and clean, green agriculture as well as
investment projects that use less land
and protect the environment.

What does Hau Giang investment Promotion
Conference 2022 mean in this context? What goals and
expectations are set for this event?
carrying out three strategic breakthroughs stated in the

resolution of the 14th Provincial Party congress with
aspirations for ongoing development of the entire political
system and all people, hau giang is focusing on overcoming
limitations of economic starting point, scale and development
resources; drastically removing "bottlenecks" in the business
environment, especially in human resources, infrastructure
and site clearance in order to draw more investment funds to
create more breakthroughs in the coming time.
In order to materialize the above policy, after more

than two years of difficulties caused by the coVID-19
pandemic, hau giang is speeding up investment
promotion like opening the hau giang Investment
Promotion conference 2022.
hau giang Investment Promotion conference 2022 is first

and foremost an opportunity to further introduce local
potential strengths in agriculture, industry and tourism; and
facilitate investors to learn about
local incentive policies. The
conference is also a forum for
authorities, scientists and investors
to discuss investment policies and
the investment environment, and
propose appropriate solutions to
investment attraction. Through
this conference, hau giang
province enables investors to
transparently and specifically
access local potential advantages
and key projects; share
opportunities and connect
resources; and attract many
capable and experienced investors
to the province. furthermore, this
event is also an opportunity for the
provincial government to show its
desire, affirm its strong
determination to develop hau

giang province quickly and sustainably,
and improve and enhance people's
livelihoods.

What do you think about the
market Entry index of the province?
What solutions and activities is the
department currently taking to
improve its scores and rankings on
the Provincial Competitiveness index
(PCi) in the coming time?
The market Entry Sub Index of hau

giang province reached 7.81 points in
2021, an increase of 0.69 points as
compared to 2020, ranking second among
63 provinces and cities. among 19
subindices, nine were above the median

and 10 were below it. This sub index looked up in the past year
because of high rankings of component indices, with four
ranking first among 63 localities (Instructions on conditional
business licensing procedures are clear and complete; the
percentage of businesses having to delay/cancel business plans
due to emerging difficulties in carrying out business
registration procedures; the percentage of enterprises having to
cancel their business plans due to emerging difficulties in
carrying out procedures for business registration amendments;
and the percentage of enterprises having to wait more than 3
months to complete all formalities to start working).
In the coming time, the department will continue to

advise the Provincial People's committee to launch
solutions for stronger competitiveness, with focus placed on
the following contents:
- Improving scores and rankings of declining indicators

in 2021 such as: Transparency, time cost, fair competition,
dynamism, legal institutions and security.
- maintaining and further raising increasing indicators

such as market entry, land access, informal charges, business
support policies and labor training.

thank you very much!
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According to the PCI
rankings in 2021, Hau
Giang province ranked
No. 38 out of 63
provinces and cities, 12
places higher than in
2017, and No. 9 out of
13 Mekong Delta
provinces and cities.
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Ông đánh giá thế nào về sự phát triển và những
đóng góp của lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ tỉnh Hậu
Giang thời gian qua?
Từ khi tỉnh hậu giang được tái lập đến nay (tháng

01/2004), ngành công Thương hậu giang đã có sự chuyển
mình mạnh mẽ và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng
trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 
Đến hết năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp đạt

41.785,06 tỷ đồng, chiếm hơn 81% cơ cấu khu vực II
(công nghiệp, xây dựng) và gần 20% cơ cấu kinh tế của
tỉnh; tăng gần 12 lần so với năm 2004. Tổng mức bán lẻ
hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt
động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành đạt
42.349,21 tỷ đồng, chiếm 38,81% cơ cấu kinh tế của tỉnh;
tăng 47 lần so với năm 2004. 
hiện trên địa bàn tỉnh có 1.865 doanh nghiệp sản xuất

kinh doanh, trong đó, có khoảng 235 doanh nghiệp công
nghiệp; khoảng 39.515 cơ sở thương mại dịch vụ. Bên cạnh
chợ truyền thống, nhiều trung tâm thương mại, hệ thống
siêu thị hình thành đã góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
của người dân trên địa bàn tỉnh.
Trên địa bàn tỉnh hậu giang đã hình thành 2 khu công

nghiệp và 7 cụm công nghiệp, thu hút được 114 dự án, với
tổng mức thu hút đầu tư trong nước là 106.531 tỷ đồng,
nước ngoài là 3.802,5 triệu uSD. 

trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngành đã
có những giải pháp nào để đồng hành, tháo gỡ khó
khăn cho các doanh nghiệp? Công tác xúc tiến thương
mại (Xttm) được chú trọng ra sao? 
Đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp,

tỉnh tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc lưu
thông hàng hóa phục vụ sản xuất; đơn giản hóa thủ tục và
đẩy nhanh thực hiện các chính sách nhằm giảm gánh nặng
cho doanh nghiệp. Tỉnh cũng đẩy mạnh hỗ trợ doanh
nghiệp phục hồi sản xuất, xuất khẩu, nâng cao năng lực
cạnh tranh,…
Với mục tiêu đẩy mạnh XTTm, Sở hỗ trợ doanh

nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm; kết nối giao
thương; xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm; giới
thiệu, quảng bá các sản phẩm ocoP… Qua đó giúp
doanh nghiệp tìm kiếm các cơ hội mở rộng thay thế thị
trường truyền thống. 
Đặc biệt, Sở công Thương tỉnh đã thực hiện đa dạng

phương thức kinh doanh bằng cách đưa hàng hóa vào hệ
thống siêu thị (125 tấn/tháng) và đặt các điểm bán sản
phẩm ocoP (3 tấn /tháng) tại cần Thơ, kiên giang, hà
Nội... Sở cũng đã làm việc với các hệ thống siêu thị và đơn vị
kinh doanh ký kết bao tiêu, góp phần tiêu thụ sản phẩm cho
bà con nông dân. Nhiều sản phẩm đã có mặt trong hệ thống

NgàNh CôNg ThươNg

Tạo bứt phá cho thương mại    

Thời gian qua, ngành công
Thương tỉnh hậu giang đã đẩy
mạnh ứng dụng thương mại điện
tử (TmĐT) trong hoạt động xúc
tiến quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.
Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp mở
rộng và đa dạng hóa thị trường,
kênh tiêu thụ sản phẩm; tạo “đòn
bẩy” đẩy nhanh quá trình khôi
phục sản xuất, kinh doanh sau dịch
bệnh… Phóng viên Vietnam
Business forum đã có cuộc phỏng
vấn ông Huỳnh thanh Phong,
giám đốc Sở công Thương hậu
giang xung quanh nội dung này.
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siêu thị lớn trong nước như: khóm,
chanh không hạt, cá thát lát, bưởi,...
Đối với hoạt động kết nối cung

cầu, Sở đã hướng dẫn và hỗ trợ
doanh nghiệp đăng ký bán hàng trên
các trang TmĐT như: Shopee,
Lazada, Voso, Postmart để quảng bá
và tiêu thụ sản phẩm. Đến nay đã có
32 đơn vị tham gia sàn Voso.vn với
76 sản phẩm, doanh thu 429.159.000
đồng; 47 đơn vị tham gia sàn
Postmart.vn, 89 sản phẩm, doanh thu
80.000.000 đồng… Qua đó, nâng cao
tính chuyên nghiệp; giúp người tiêu
dùng dần tiếp cận với hình thức mua
bán trực tuyến, giảm thời gian, chi
phí, góp phần thực hiện chuyển đổi
số của ngành nói riêng và chuyển đổi
số quốc gia nói chung.

Việc “số hóa”, “xúc tiến trực
tuyến” và đẩy mạnh phát triển
tmĐt được thực hiện thế nào?
Nhằm tạo “xung lực” mới, nâng
cao chuỗi giá trị nông sản, thời gian tới, ngành sẽ tập
trung vào những giải pháp nào, thưa ông?
Từ năm 2021 đến nay, Sở công Thương đã tham mưu

uBND tỉnh ban hành chương trình XTTm năm 2022;
chương trình XTTm hậu giang giai đoạn 2021-2025; kế
hoạch phát triển TmĐT tỉnh hậu giang giai đoạn 2021-
2025;…. 
Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong XTTm,

Sở cũng đã phối hợp với cục TmĐT và kinh tế số (Bộ công
Thương) triển khai đề án “Ứng dụng giải pháp bán hàng thông
minh cho các cửa hàng bán lẻ” với tổng giá trị 225,52 triệu đồng.
Đề án thực hiện hỗ trợ 20 phần mềm bán hàng thông minh cho
các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh hậu giang. 
Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công

nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực XTTm. Trong đó, đề nghị
uBND tỉnh cho tổ chức lớp “Tập huấn chuyên sâu về TmĐT
cho cán bộ nhà nước trên địa bàn tỉnh hậu giang” và lớp
“Tập huấn nâng cao nhận thức về TmĐT cho các cơ sở sản
xuất thương mại trên địa bàn tỉnh hậu giang”; hỗ trợ xây
dựng 10 website TmĐT cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ
kinh doanh...  
hậu giang đặt mục tiêu thông qua các sàn TmĐT và nền

tảng số để cung cấp thông tin hữu ích cho các hộ sản xuất nông
nghiệp như: Thông tin thị trường, dự báo nhu cầu và năng lực
sản xuất, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân bón... Tỉnh sẽ
lựa chọn đưa lên sàn TmĐT các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư

đầu vào, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp có thương hiệu
uy tín, chất lượng tốt, giá cả phù hợp để giới thiệu, cung cấp cho
hộ sản xuất nông nghiệp.
cùng với đó, đẩy mạnh hỗ trợ cho các đơn vị tham gia vào

các gian hàng giao dịch TmĐT như: Shopee, Lazada, Voso,
Postmart... để tăng cường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, phù hợp
với tình hình phát triển. 

trên cương vị người đứng đầu ngành Công thương
tỉnh, ông có chia sẻ, gửi gắm thông điệp gì đến các doanh
nghiệp, nhà đầu tư nhân Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh
Hậu Giang năm 2022?
hậu giang là tỉnh nhiều tiềm năng, thế mạnh, nhất là

nông nghiệp, công nghiệp, đô thị cùng các dự án về du lịch
đang kêu gọi đầu tư. Thời gian tới, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư
vào các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt; phát triển
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics và các trung tâm
thương mại lớn, chợ truyền thống… Từ đó tạo ưu thế cạnh
tranh và đón bắt hướng dịch chuyển đầu tư vào Đồng bằng
sông cửu Long. 
Với khẩu hiệu “Doanh nghiệp đến, hậu giang vui”,

uBND tỉnh, các sở, ban ngành nói chung và Sở công Thương
nói riêng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư tham gia
tiếp cận các dự án trọng điểm, tìm hiểu các cơ chế, chính sách
khuyến khích, thu hút đầu tư. Qua đó góp phần phát triển
kinh tế - xã hội địa phương.  

trân trọng cảm ơn ông!

         điện tử

Thúc đẩy TMĐT, các sản phẩm OCOP thuận lợi đến với người tiêu dùng 
cả nước với số lượng ngày càng nhiều
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POTENTIAL - HAU GIANG PROVINCE

What do you think about the development and
contributions of industry and service sectors of Hau
Giang province in the past time?
Since hau giang province was re-established in january

2004, the industry and trade sector of hau giang province has
made transformational progress and increasingly asserted its
important role in local socioeconomic development.
In 2021, the province’s industrial production value reached

VND41,785.06 billion (nearly uS$1.8 billion), an increase of
nearly 12 times over 2004. Its total retail sales of consumer
goods and services and revenue of accommodation, catering
and travel services climbed to VND42,349.21 billion (over
uS$1.8 billion), up 47 times over 2004.
currently, the province has 1,865 enterprises, including

235 industrial enterprises; and 39,515 commercial and service
units. Beside traditional markets, many trade centers and
supermarkets have been built to meet consumer needs.
hau giang province has two industrial parks and seven

industrial complexes, housing 114 projects with
VND106,531 billion from domestic investors and
uS$3,802.5 million from foreign investors.

Given CoVid-19 pandemic impacts, what solutions
did the sector take to support local enterprises to deal
with emerging difficulties? How was trade promotion
focused?
Supporting companies to deal with their difficulties, the

province continued to facilitate distribution of input materials
for manufacturing; simplify procedures and accelerate policy
enforcement to reduce burdens on them. The province also
increased support for them to restore their production and
export and enhance their competitiveness.
To speed up trade promotion, the Department of Industry

and Trade assisted local enterprises to take part in fairs,
exhibitions and trade connections; build and develop product
brands; and introduce and advertise ocoP products for them
to find expansion opportunities to replace traditional markets.

In particular, the department diversified business methods
by bringing goods to the supermarket system (125 tons a
month) and setting up ocoP selling points (3 tons a month)
in can Tho, kien giang, hanoi and other localities. The
agency also worked with supermarkets and traders to sign
offtake contracts with farmers. many products are present in
major supermarket chains in the country such as pineapple,
seedless lemon, bronze featherback and pomelo.
for supply and demand matching, the department

instructed and supported businesses to register for sales on e-
commerce platforms such as Shopee, Lazada, Voso and
Postmart to boost sales. To date, 32 companies are selling 76
items on Voso.vn, earning revenue of VND429,159,000; and
47 companies are selling 89 products on Postmart.vn, earning
revenue of VND80,000,000. These have helped improve their
professionalism; encouraged consumers to approach online
shopping; reduced time and costs; facilitated digital
transformation of the sector and of the country in general.

How have "digitization", "online promotion" and e-
commerce been developed? to add new "impulses" and
upgrade agricultural value chains, what solutions will the
sector focus on in the coming time?
Since 2021, the Department of Industry and Trade has

advised the Provincial People's committee to launch the Trade
Promotion Program in 2022, hau giang Trade Promotion
Program for 2021-2025, and hau giang E-commerce
Development Plan in 2021-2025.
To boost information technology application to trade

promotion, the department also coordinated with the Vietnam
E-commerce and Digital Economy agency (IDEa) under the
ministry of Industry and Trade (moIT) to carry out the
“smart sales solution application for retail stores” project
worth VND225.52 million. The project supports 20 smart
sales software to reach retail stores in hau giang province.
In the coming time, the department will accelerate

information technology application and digital transformation

INdusTry aNd Trade seCTor

Creating BreaktHrOugHs 
fOr e-COMMerCe
The industry and trade sector of hau giang province has accelerated e-commerce
application in product promotion, advertising and consumption in a bid to support
businesses to expand and diversify markets and selling channels; leverage speedier
production and business restoration in the wake of the coVID-19 epidemic, said mr.
Huynh thanh Phong, Director of hau giang Department of Industry and Trade, in an
interview to this effect granted to Vietnam Business forum’s reporter.
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to raise the operational quality and efficiency of trade
promotion. In particular, the department proposed the
Provincial People's committee organize a training course on
“E-commerce insights for State officials in hau giang
province” and an e-commerce training course for trade
companies in hau giang province. It also supported building
10 e-commerce websites for businesses, cooperatives and
business households.
hau giang aims to provide useful information to

agricultural producers via e-commerce and digital platforms,
including market information, demand and production
capacity forecast, weather information, season, breeds and
fertilizers. The province will choose well-reputed, high-quality,
reasonably priced products, materials and tools for
agricultural production for agricultural producers.
furthermore, the department will strengthen support for

companies to join e-commerce platforms like Shopee, Lazada,
Voso and Postmart to boost consumption.

as the leader of the industry and trade sector of the
province, do you have any message for businesses and
investors at the Hau Giang investment Promotion
Conference 2022?
hau giang province has a lot of potential strengths,

especially in agriculture, industry, urbanization and tourism.
In the coming time, the province will give priority to
projects in approved industrial zones; and develop logistics
service providers, large trade centers, and traditional
markets to sharpen competitive advantages and catch up
with investment shifts in the mekong Delta.
With the slogan "Enterprises come, hau giang is happy",

the provincial government and agencies, including the
Department of Industry and Trade, are committed to
creating conditions for investors to access key projects,
study investment incentive policies, and contribute to local
socioeconomic development.

thank you very much!

Hau Giang is strongly developing modern types of trade and services. In the photo: Vincom Vi Thanh Trade Center



Ông có thể cho biết một số mục tiêu chủ yếu, nhiệm
vụ trọng tâm của ngành Nông nghiệp Hậu Giang trong
năm 2022?
Trong bối cảnh năm 2022 có nhiều thuận lợi và thách thức

đan xen, ngành đã đề ra một số mục tiêu chủ yếu: giá trị sản
xuất tăng 3% so với năm 2021; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng
nước sạch đạt 83,5%; xây dựng thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn
mới, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao;…
Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, tạo đà phát triển

cho các năm tiếp theo, ngành đang tập trung triển khai nhanh,
hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/Tu ngày 26/11/2021 của Ban
chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông
nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh hậu giang, giai đoạn 2021 - 2025
và các năm tiếp theo. cụ thể gồm các nhiệm vụ:

1) Xây dựng bản đồ thổ nhưỡng và thực hiện quy hoạch
tổng thể các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực; nông sản đặc trưng
phù hợp thổ nhưỡng từng vùng, địa phương và nhu cầu thị
trường để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh. 
2) Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân ứng dụng

công nghệ cao, công nghệ 4.0 vào sản xuất theo các quy trình sản
xuất tốt và tương đương; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. 
3) chọn và xây dựng 15 mô hình hợp tác xã (hTX), 03 liên

hiệp hTX phát triển toàn diện và thực hiện một số mô hình
kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp theo Đề án phát triển nông
nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.
4) Xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn sản xuất với chế biến

và thị trường; nhân rộng mô hình liên kết; đẩy mạnh chuyển đổi số,
ứng dụng công nghệ thông minh trong lắp đặt thiết bị dự báo sâu
bệnh, dự báo mặn tự động; thu hút doanh nghiệp, hTX đầu tư nhà
máy, thu mua, chế biến, đưa sản phẩm vào chuỗi tiêu thụ. Xây dựng
thương hiệu nông sản của tỉnh, tập trung vào 05 loại thế mạnh: Lúa

gạo, mít, chanh không hạt, khóm cầu Đúc, cá thát lát và lươn đồng.
5) Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, công nghệ số;

thúc đẩy cơ giới hóa sản xuất; đào tạo nghề giúp nông dân chủ
động kỹ thuật canh tác, ứng dụng công nghệ và tiêu thụ sản
phẩm để tăng giá trị trên một đơn vị canh tác.
6) Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, sản

phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với
biến đổi khí hậu; tăng cường phổ biến, chuyển giao giống mới có
chất lượng và giá trị cao vào sản xuất.

Ông đánh giá sao về tình hình thu hút đầu tư và đâu là
«nút thắt» cần tháo gỡ để nông nghiệp Hậu Giang thu hút
được các nguồn lực đầu tư phát triển?
Những năm qua, hậu giang tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, phát

triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng
dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền
vững. Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, nổi bật là
Nghị quyết số 07/2019/NQ-hĐND tỉnh ngày 11/7 /2019 về Quy
định chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách hỗ trợ liên kết sản
xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách ưu
đãi và hỗ trợ đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
trên địa bàn tỉnh hậu giang; Quyết định số 29/2020/QĐ-uBND
của uBND tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng
mục, công trình, dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào
nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh hậu giang.
Từ đó có nhiều nhà đầu tư đã, đang quan tâm tiếp cận, nghiên

cứu, đề xuất các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. uBND tỉnh
đã phê duyệt danh mục 11 dự án đầu tư với tổng vốn 1.827 tỷ đồng
(theo Quyết định số 660/QĐ-uBND ngày 22/4/2020 và Quyết định
số 651/QĐ-uBND ngày 01/4/2021). hiện một số dự án trong quá
trình triển khai còn một số tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục…
Về tổng thể, quá trình thu hút đầu tư vào nông nghiệp còn

18 ViEtNam BUsiNEss ForUm juNE 15 - 30, 2022

Thu hút nguồn lực để nông nghiệp bứt phá 
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Thực hiện khâu đột phá chiến lược về:
Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các doanh
nghiệp, hợp tác xã (hTX), phát triển mô
hình kinh tế tuần hoàn, các mô hình kinh
tế hiệu quả trong nông nghiệp… theo
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIV, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn (NN&PTNT) tỉnh hậu giang đang
tham mưu thực hiện nhiều nhiệm vụ giải
pháp, trong đó có việc tăng cường khơi
thông nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu
tư tạo bước đột phá phát triển cho sản
xuất nông nghiệp. Ông trần Chí Hùng -
giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh hậu giang
đã trao đổi với phóng viên về vấn đề này.



vướng mắc về một số cơ chế, chính sách. Điển hình việc thực
hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-cP còn gặp nhiều khó khăn do
không có thông tư hướng dẫn thực hiện hoặc quy định cụ thể
về các hồ sơ và thủ tục nên việc triển khai thực tế không thống
nhất, phải lấy ý kiến nhiều cấp, ngành gây phiền hà. Trong bối
cảnh chung đó, việc áp dụng Nghị định số 98/2018/NĐ-cP tại
hậu giang cũng “vướng mắc” nên cần có sự thống nhất, tích
hợp ban hành văn bản quy định cụ thể về quy trình hồ sơ, thủ
tục từ Trung ương đến địa phương. 

Đâu là những tiềm năng, lợi thế và định hướng thu
hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp Hậu Giang những
năm tới, thưa ông?
Nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông cửu Long, tiếp

giáp TP.cần Thơ, có hệ thống giao thông thủy, bộ thông suốt,
hậu giang có khí hậu, đất đai thuận lợi cho phát triển sản
xuất nông nghiệp. Tỉnh còn có nhiều vùng nguyên liệu rộng
lớn, đa dạng: Lúa, mía, cây ăn trái, thủy sản… để thu hút đầu
tư vào công nghiệp chế bến. 
Những năm qua, lĩnh vực nông nghiệp luôn thu hút được sự

quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo tỉnh. Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV cũng xác định: Ưu tiên nguồn lực hỗ
trợ các doanh nghiệp, hTX, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn,
các mô hình kinh tế hiệu quả trong nông nghiệp… là một trong các
khâu đột phá phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Trên cơ sở đó, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách như:

Nghị quyết số 04-NQ/Tu ngày 26/11/2021 của Ban chấp hành
Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du
lịch tỉnh hậu giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo;
Nghị quyết số 07/2019/NQ-hĐND tỉnh hậu giang ngày 11/7/2019
về Quy định chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách hỗ trợ liên
kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chính
sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao trên địa bàn tỉnh hậu giang; chương trình hành động
phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh hậu
giang 5 năm 2021 - 2025; Đề án phát triển nông nghiệp bền vững,
thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh hậu giang giai đoạn 2021 -
2025;… Đây là những tiền đề quan trọng để đẩy mạnh thu hút đầu
tư vào nông nghiệp thời gian tới.

sở NN&PtNt đang phối hợp triển khai Đề
án Phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng
với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn
2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Ông
có thể cho biết nội dung trọng tâm Đề án và
quá trình triển khai?
Đề án đặt mục tiêu hỗ trợ toàn diện cho 15

hTX và 03 liên hiệp hTX về cơ sở vật chất, năng
lực quản lý, điều hành, kỹ năng lập kế hoạch, định
hướng phát triển; qua đó tạo nền tảng cho hTX
phát triển mạnh, nâng cao giá trị sản phẩm và
tăng thu nhập cho xã viên.
Qua một năm triển khai, Đề án được tuyên

truyền rộng rãi đến các hTX, doanh nghiệp, các
đối tượng thụ hưởng chính sách. uBND tỉnh cũng
đã phê duyệt danh sách 12 hTX tham gia; đồng
thời đã khảo sát, lựa chọn thành lập 03 Liên hiệp
hTX: Thủy sản (08/4/2022), Lúa gạo (29/4/2022)
và Trái cây (tháng 6/2022).
Tiến độ thực hiện các dự án, kế hoạch đầu tư, hỗ

trợ hTX cụ thể như sau:

(1) Dự án xây dựng website về kinh tế tập thể của tỉnh:  Liên
minh hTX tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây
dựng và hoàn thiện trang thông tin điện tử lmhtx.haugiang.gov.vn. 
(2) Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và hỗ trợ mô hình

hTX phát triển toàn diện, hoạt động hiệu quả: Sở NN&PTNT
đã hướng dẫn các huyện, thị, thành phố có hTX tham gia Đề án
rà soát, đăng ký danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết
bị phục vụ sản xuất và phát triển các dịch vụ. 
(3) Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hTX

và hỗ trợ người lao động có trình độ cao đẳng, đại học về làm
việc tại hTX: Liên minh hTX tỉnh đã tham mưu uBND tỉnh
cho chủ trương hỗ trợ 14 lao động có trình độ cao đẳng, đại học
về làm việc tại 12 hTX, trong đó 04 lao động được trả lương từ
tháng 10/2021 và 10 lao động trả lương từ tháng 04/2022. 
(4) Dự án xây dựng 03 trung tâm thu gom, phân loại, sơ

chế, đóng gói và phân phối nông sản: Sở đã phối hợp với các
địa phương và Sở Tài nguyên và môi trường đăng ký vào kế
hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; đồng thời phối hợp với
Sở kế hoạch và Đầu tư lập thủ tục đăng ký vào kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

(5) Dự án xây dựng thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu
quả trong sản xuất nông nghiệp: Thực hiện chủ trương của uBND
tỉnh về thực hiện mô hình thí điểm thứ nhất “Xây dựng thí điểm
mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn kết hợp dưới hệ thống điện
năng lượng mặt trời” tại xã hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, Sở
NN&PTNT đang phối hợp với công ty TNhh mTV hg farm
hoàn thiện hồ sơ dự án trình thẩm định kinh phí thực hiện. 

một vài chia sẻ của ông với doanh nghiệp, nhà đầu tư nhân
Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hậu Giang năm 2022?
Thực hiện “Năm doanh nghiệp” với chủ đề  “Doanh nghiệp

đến - hậu giang vui” của tỉnh, ngành Nông nghiệp tỉnh tiếp tục
tham mưu, thực hiện cơ chế thông thoáng nhất, tháo gỡ các “rào
cản” về kinh doanh, tích cực hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận tiềm
năng, cơ hội đầu tư và đồng hành suốt quá trình triển khai dự án.
Song chúng tôi cũng mong muốn nhà đầu tư đã cam kết phải
“làm thật”, “mang hiệu quả thật” để cùng với tỉnh đưa nông
nghiệp và nền kinh tế hậu giang tăng tốc bứt phá.

trân trọng cảm ơn ông!
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Can you tell us about some of the main goals and key tasks
of Hau Giang's agricultural sector in 2022?
In the context of 2022 with many advantages and challenges, the

Department of agriculture and rural Development of hau giang
has set a number of key goals: increase production value by 3%
compared to 2021; increase the rate of rural population using clean
water to 83.5%; build 2 more communes up to new rural standards
and build 3 communes up to advanced new rural standard.

In order to successfully implement the set targets and create
development momentum for the coming years, the industry is
focusing on quickly and effectively implementing resolution 04-
NQ/Tu dated November 26, 2021 of the Provincial Party
Executive committee about agriculture, urban development and
tourism in hau giang province, in the period of 2021-2025 and
subsequent years, including: 

1) Developing a soil map and implementing a master plan on
key crops and livestock; typical agricultural products suitable for
each region's soil, locality and market demand to integrate into
the general planning of the province.
2) Strengthening propaganda and guiding farmers to apply

high technology into production according to good and
equivalent production processes; meeting technical standards and
regulations on food safety and environmental protection.
3) Selecting and building 15 cooperative models and 3

cooperative unions to develop comprehensively and
implementing a number of circular economy models in
agriculture according to the Sustainable agricultural
Development Project adapted to climate change.
4) Building concentrated production areas, linking production

with processing and markets; replicating the link model; stepping
up digital transformation, applying smart technology in the
installation of automatic pest and disease forecasting equipment;
attracting businesses and cooperatives to invest in factories,
purchase, process and put products into the consumption chain.
Branding of agricultural products of the province, focusing on 5
types of strengths: rice, jackfruit, seedless lemon, cau Duc
pineapple, clown featherback fish and field eel.
5) applying science and technology and digital technology;

promoting mechanization of production; promoting vocational
training to help farmers proactively cultivate farming techniques,
apply technology and consume products to increase value per
farming unit.
6) continuing to promote the transformation of crops,

livestock, and products suitable to market advantages and demands,
and adapt to climate change; to intensify the dissemination and
transfer of new varieties of high quality and value into production.

What do you think about the investment attraction
situation and what are the "bottlenecks" that need to be
removed for Hau Giang agriculture to attract development
investment resources?
over the past years, hau giang has continued to promote

restructuring, developing large-scale commodity agriculture in the
direction of modernity, applying high technology, increasing added
value and developing sustainably. The province has issued many
preferential mechanisms and policies, notably resolution
07/2019/NQ-hDND of the province dated 11/7/2019 on
regulations on investment promotion policies; policies to support
linkages in production and consumption of agricultural products;
preferential policies and support for investment in hi-tech
agricultural zones in hau giang province; and Decision
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Implement strategic breakthroughs in
prioritizing resources to support
enterprises and cooperatives
(cooperatives) and developing circular
economic models and effective economic
models in agriculture according to
resolution of the 14th Provincial Party
congress, the Department of agriculture
and rural Development of hau giang
province is advising and implementing
many solutions, including strengthening
resources, promoting investment
attraction to create a breakthrough in the
development of agricultural production.
mr. tran Chi Hung, Director of the
Department of agriculture and rural
Development of hau giang province, has
shared about this issue.

Cau Duc pineapple is a famous product of Hau Giang province



29/2020/QD-uBND of the Provincial People's committee
promulgating support norms for each type of items, works and
projects to encourage enterprises to invest in agriculture and rural
areas in hau giang province.
Since then, many investors have been interested in approaching,

researching and proposing investment projects in the agricultural
sector. The Provincial People's committee has approved a list of 11
investment projects with a total capital of VND 1,827 billion
(according to Decision 660/QD-uBND dated april 22, 2020 and
Decision 651/QD-uBND dated april 1, 2021). currently, a number
of projects are in the process of implementation, while some
continue to complete documents and procedures.
In general, the process of attracting investment in agriculture

still has problems with a number of mechanisms and policies.
Typically, the implementation of Decree 98/2018/ND-cP still faces
many difficulties because there is no circular guiding the
implementation or specific regulations on documents and
procedures, so the actual implementation is not consistent. It
requires consultation on many levels, causing trouble. In that
context, the application of Decree 98/2018/ND-cP in hau giang
also faces challenges, so it is necessary to have a unified, integrated
promulgation of documents specifying the application process,
procedures from central to local.

What are the potentials, advantages and orientations to
attract investment in the agricultural sector of Hau Giang in
the coming years?
Located in the center of the mekong Delta, adjacent to can Tho

city, hau giang has a smooth waterway system and land
transportation. hau giang has a favorable climate and land for
agricultural production development. The province also has many
large and diverse raw material areas: rice, sugarcane, fruit trees and
aquatic products to attract investment in the processing industry.
over the years, the agricultural sector has always attracted the

close attention and direction of provincial leaders. The resolution of
the XIV Provincial Party congress also determined to prioritize
resources to support businesses and cooperatives, develop circular
economic models and effective economic models in agriculture as
one of the development breakthroughs in the 2020-2025 period.
on that basis, the province has issued many mechanisms and

policies such as: resolution 04-NQ/Tu dated November 26, 2021
of the Provincial Party committee on industrial, agricultural,
urban development and tourism in hau giang province, period
2021 - 2025 and the following years; resolution 07/2019/NQ-
hDND of hau giang province dated 11/7/2019 on regulations
on investment promotion policies; policies to support linkages in
production and consumption of agricultural products; preferential
policies and support for investment in hi-tech agricultural zones in
hau giang province; agricultural development action program to
adapt to climate change in hau giang province in the period of
2021-2025; the project of sustainable agricultural development,
adaptation to climate change in hau giang province in the period
of 2021-2025. These are important prerequisites to promote
investment attraction in agriculture in the coming time.

the department of agriculture and rural development
is coordinating the implementation of the Project on
sustainable agricultural development, adapting to Climate
Change in Hau Giang Province for the period of 2021-2025,
with a vision to 2030. Can you tell us about the main content
of the Project and implementation process?
The project aims to comprehensively support 15 cooperatives

and 3 unions of cooperatives in terms of facilities, management
and administration capacity, planning skills, development
orientation; thereby creating a foundation for the cooperative to
thrive, improving product value and increasing income for
cooperative members.
after a year of implementation, the scheme has been widely

propagated to cooperatives, businesses and policy beneficiaries.
The Provincial People's committee also approved the list of 12
participating cooperatives; and at the same time surveyed,
selected to establish 3 unions of cooperatives: fisheries (april 8,
2022), rice (april 29, 2022) and fruits (june 2022).
The implementation progress of projects, investment plans

and cooperative support are as follows:
(1) The project to build a website on the province's collective

economy: The Provincial cooperative union has coordinated
with the Department of Information and communications to
build and complete the website lmhtx.haugiang.gov.vn.
(2) Investment project to build infrastructure and support

cooperative model to develop comprehensively and operate
effectively: Department of agriculture and rural Development
has guided districts, towns and cities with cooperatives to
participate in the project to review, register the investment
portfolio of infrastructure, machinery and equipment for
production and development of services.
(3) Training to improve the quality of human resources for

cooperatives and supporting employees with college and university
degrees to work at cooperatives: The Provincial cooperative union
has advised the Provincial People's committee for the policy of
supporting 14 employees with college and university degrees to
work at 12 cooperatives, of which 4 employees were paid from
october 2021 and 10 employees are paid from april 2022.
(4) The project to build 3 centers for collecting, classifying,

preliminary processing, packing and distributing agricultural
products: The Department has coordinated with localities and the
Department of Natural resources and Environment to register in
the land use plan in the period 2021-2030. at the same time, the
Department has coordinated with the Department of Planning and
Investment in formulating procedures for registration in the
medium-term public investment plan for the period of 2021-2025.
(5) The pilot project to build an effective circular economy

model in agricultural production: The Department has
implemented the policy of the Provincial People's committee on the
implementation of the first pilot model "Building an agricultural
circular model under the solar power system” in hoa Tien
commune, Vi Thanh city. The Department of agriculture and
rural Development is coordinating with hg farm one member
Limited Liability company to complete the project file and submit it
to the appraisal for implementation funding.

Can you share something with businesses and private
investors in the investment Promotion Conference in Hau
Giang province in 2022?
Implementing the "Year of enterprises" under the theme

"Businesses come, hau giang is happy", the provincial agricultural
sector continues to advise and implement the most open
mechanism, remove barriers in business, actively support investors
to access potential investment opportunities and accompany them
throughout the project implementation process. however, we also
hope that investors have committed to "making it real" and
"bringing real results" so that together with the province, hau
giang's agriculture and economy can make a breakthrough.

thank you very much!
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Ông có thể cho biết một số
kết quả, chỉ tiêu nổi bật về tài
chính, ngân sách của tỉnh
trong thời gian qua và kế
hoạch năm 2022?
Những năm qua, ngành Tài

chính tỉnh đã triển khai đồng bộ,
quyết liệt điều hành dự toán, thực
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ,
giải pháp trọng tâm để đảm bảo
nhu cầu về thu chi ngân sách nhà
nước (NSNN) trên địa bàn. Tổng
thu NSNN, tổng chi ngân sách địa
phương đều vượt so với dự toán
được giao. các yêu cầu chủ yếu
phát triển kinh tế - xã hội được
quan tâm và bảo đảm kịp thời. 
Năm 2021, thực hiện nhiệm

vụ trong bối cảnh đại dịch
covid-19 diễn biến phức tạp,
phải thực hiện giãn cách xã hội
kéo dài nhưng ngành vẫn hoàn
thành xuất sắc các nhiệm vụ
được giao. Tổng thu NSNN là
11.411 tỷ đồng, đạt 146,07% dự
toán Trung ương và đạt 103,59%
dự toán hĐND tỉnh giao; tổng
chi ngân sách địa phương là
9.569 tỷ đồng, đạt 137,78% dự
toán Trung ương và đạt 99,63%
dự toán hĐND tỉnh giao.
Năm 2022, ngành Tài chính

tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu: Tổng
thu NSNN là 9.002 tỷ đồng, trong
đó thu NSNN trên địa bàn 4.800 tỷ
đồng (thu nội địa 4.300 tỷ đồng, thu
thuế xuất nhập khẩu 500 tỷ đồng);
tổng chi ngân sách địa phương là
7.954 tỷ đồng (trong đó chi thường
xuyên là 4.441 tỷ đồng; chi xây
dựng cơ bản là 3.202 tỷ đồng).

Để hoàn thành mục tiêu này,
ngành sẽ tập trung vào những
giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nào,
thưa ông?
Năm 2022 và những năm tiếp

theo, với mục tiêu phấn đấu hoàn
thành và vượt mức dự toán thu
NSNN được giao để có nguồn đáp

ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán
và các nhiệm vụ phát sinh, Sở Tài
chính sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ
diễn biến tình hình, phối hợp với
cơ quan thuế tăng cường công tác
thu, phân tích, dự báo, đánh giá
nguồn thu. Từ đó, kịp thời tham
mưu uBND các cấp trong chỉ đạo,
điều hành nhiệm vụ thu NSNN.
Bên cạnh đó, triển khai thực

hiện đồng bộ các giải pháp điều
hành thu NSNN, tiếp tục rà soát,
xây dựng, triển khai các giải
pháp chính sách thuế, phí, lệ phí
để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ
doanh nghiệp và người dân khôi
phục sản xuất, kinh doanh, góp
phần “nuôi dưỡng” và tăng
nguồn thu bền vững. 
Tiếp tục khai thác nguồn thu

mới để bù đắp các lĩnh vực bị
giảm thu do ảnh hưởng của dịch
bệnh. rà soát các khoản thu còn
khả năng khai thác, các nguồn
thu còn dư địa như: hoạt động
chuyển nhượng, kinh doanh bất
động sản; thuế thu nhập cá nhân;
thuế từ hoạt động cho thuê nhà
xưởng; thuế vãng lai…
Ngoài ra, quản lý chặt chẽ

chi ngân sách địa phương, tiếp
tục thực hiện tiết kiệm triệt để
các khoản chi thường xuyên. Ưu
tiên dành nguồn thực hiện các
chính sách an sinh xã hội, bảo
đảm nhiệm vụ quốc phòng - an
ninh, các dịch vụ quan trọng
thiết yếu, đồng thời, tạo nguồn
cải cách chính sách tiền lương
theo quy định.

Bên cạnh chú trọng “nuôi
dưỡng” nguồn thu, nâng cao
hiệu quả quản lý, điều hành
ngân sách, ngành sẽ có những
tham mưu, phối hợp thế nào để
thu hút, huy động, sử dụng hiệu
quả nguồn vốn đầu tư?
Nhằm sử dụng hiệu quả

nguồn vốn đầu tư, ngành Tài
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Nâng cao hiệu quả quản lý, 
điều hành ngân sách nhà nước
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cùng với việc triển khai đồng
bộ, hiệu quả công tác cải cách
thủ tục hành chính (TThc),
ngành Tài chính hậu giang
đã tích cực tham mưu, bám sát
tình hình và các quy định hiện
hành nhằm đảm bảo giữ vững
cân đối ngân sách, ổn định an
sinh xã hội. Qua đó, bên cạnh
nâng cao hiệu quả quản lý
ngân sách còn góp phần cải
thiện môi trường kinh doanh,
thúc đẩy thu hút đầu tư.
Phóng viên đã có cuộc phỏng
vấn ông Lê Phước thái, giám
đốc Sở Tài chính hậu giang.
Ngọc tùng thực hiện.



www.vccinews.com  23

chính tỉnh sẽ tiếp tục chủ động tham mưu để
tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương qua các
nguồn vốn: vay tín dụng ưu đãi; tạm ứng, vay
ngân quỹ nhà nước; bổ sung từ ngân sách Trung
ương… Tham mưu Tỉnh ủy, uBND tỉnh điều
hành linh hoạt nguồn vốn ngân sách để đầu tư
cho các dự án và công trình trọng điểm.
Thời gian tới, nhu cầu vốn đầu tư tiếp tục gia

tăng, Sở sẽ triển khai các biện pháp huy động,
thu hút tối đa các nguồn lực tài chính cho đầu tư
phát triển. Phối hợp với các ngành tham mưu
uBND tỉnh ban hành các cơ chế ưu đãi các
doanh nghiệp, thu hút đầu tư từ bên ngoài. 
Đặc biệt, thực hiện tốt công tác rà soát quỹ

đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và
phát triển kinh tế -  xã hội. Tập trung và đẩy
nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá
quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất, góp
phần tăng thêm nguồn lực cho đầu tư phát
triển cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất sạch nhằm kêu
gọi thu hút đầu tư. Đồng thời thiết lập cơ chế
thu hồi, đấu giá đất hai bên các tuyến đường
được mở rộng, xây mới để tạo lập nguồn lực
cho phát triển hạ tầng giao thông.

Công tác cải cách ttHC, hiện đại hóa
được ngành chú trọng ra sao, thưa ông?
Xác định cải cách TThc là khâu then chốt

tạo đột phá đồng thời cũng là nhiệm vụ trọng
tâm, thời gian qua, công tác cải cách TThc, đặc
biệt  cải cách tài chính công và nâng cao chất
lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp được
triển khai nghiêm túc, đồng bộ. 
Theo đó, tất cả các TThc đều được cung cấp

trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông
tin điện tử của Sở và cổng dịch vụ công trực
tuyến. Người đến giải quyết TThc được đội ngũ
công chức tiếp đón, hướng dẫn tận tình, đúng
mực. mọi thắc mắc đều được giải đáp kịp thời.
Bên cạnh đẩy mạnh cải cách TThc, chúng

tôi luôn chú trọng đổi mới hoạt động quản lý,
điều hành và thực hiện nhiệm vụ, góp phần hiện
đại hóa nền hành chính công và hướng tới xây
dựng chính phủ điện tử, chính phủ số. 
Đến nay, ngành đã áp dụng các phần mềm

quản lý văn bản; tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc;
thực hiện đơn giản hóa TThc; sử dụng chữ ký
điện tử, các công việc được giải quyết nhanh
gọn và thông suốt.
Đặc biệt, ngành đã áp dụng hệ thống quản

lý Ngân sách và kho bạc (TaBmIS) trong việc
phân bổ dự toán, tổng hợp, phân tích số liệu và
quyết toán ngân sách. Qua đó, tạo thuận lợi,
góp phần nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh
cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDcI) nói
riêng và chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PcI) nói chung.

trân trọng cảm ơn ông!

Could you briefly introduce
some outstanding financial and
budgetary results and targets of
the province in the past, as well
as working plans for 2022?
over the past years, the

finance sector has effectively
estimated and carried out key
tasks and solutions to ensure the
balance of budget revenue and
expenditure. Total state budget
revenue and expenditure both
exceeded their given estimates.
main socioeconomic
development requirements are
met in a timely manner.
In 2021, performing its tasks

amid coVID-19 epidemic
complicated development and
prolonged obligatory social
distancing, the sector managed to
complete its assigned tasks. State
budget revenue totaled
VND11,411 billion, equal to
146.07% of the task assigned by
the central government and
103.59% of the estimate made by
the Provincial People's council.
The budget expenditure valued
VND9,569 billion, equal to

137.78% of the central estimate
and 99.63% of the provincial
estimate.
In 2022, the finance sector set

the following goals: Total State
budget revenue of VND9,002
billion, including local State
budget revenue of VND4,800
billion (domestic revenue of
VND4,300 billion and import and
export tax of VND500 billion);
total budget expenditure of
VND7,954 billion (including
recurrent expenditure of
VND4,441 billion and
construction expenditure of
VND3,202 billion).

to achieve this goal, what
specific solutions and tasks will
the sector focus on?
In 2022 and the following

years, to complete and exceed its
assigned budget revenue tasks for
better meeting expenditure tasks
and emerging activities, the
Department of finance will
continue to closely monitor
actual situations, and coordinate
with tax authorities to strengthen

FINaNCe seCTor

enHanCing 
state BuDget
aDMinistratiOn
along with consistent and effective administrative
procedure reforms, the hau giang finance sector
has actively advised and closely followed current
situations and regulations to ensure budgetary
balance and social security stability to improve
budget management, enhance the business
environment and draw more investors. our
reporters have an interview with mr. Le Phuoc
thai, Director of hau giang Department of
finance. Ngoc tung reports.
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collection, analysis,
forecast and
assessment of revenue
sources. Then, it will
promptly advise
People's committees
at all levels in
directing and
administering State
budget collection
tasks.
In addition, it will

synchronously
implement solutions to
control state budget
revenue, continue to
review, develop and
implement tax, fee and
charge policy solutions
to remove difficulties and support businesses and people to
restore production and business, nurture and increase
sustainable income.
The department will continue to exploit new revenue

sources to offset declines in areas hurt by the epidemic;
reconsider potential revenue sources such as real estate
transfer and trading, personal income tax, factory leasing
tax and current tax.
In addition, the agency will strictly manage local budget

expenditures, thoroughly save regular expenditures;
prioritize spending resources for social security policies,
ensure national defense and security tasks and essential
services, and at the same time, create a source for
reforming salary policy according to regulations.

While focusing on "nourishing" revenue source and
improving the efficiency of budget management and
administration, how will the department of Finance
advise and act to attract, mobilize and effectively use
investment capital?
To effectively use investment capital, the Department of

finance will continue to actively advise relevant bodies to
take advantage of central supports through funding sources
such as preferential credit loans, advances and borrowings
from State budget, and additional funds from the central
budget. It will advise the Provincial Party committee and
the Provincial People's committee to flexibly administer
the budget invested in key projects and constructions.
In the coming time, the demand for investment fund

capital will continue to increase. The department will apply
measures to mobilize and maximize financial resources for
development investment; coordinate with other sectors to
advise the Provincial People's committee to introduce
preferential mechanisms for businesses and attract external

investment sources.
Especially, the

department will
review land funds and
land-attached assets in
the province in
association with
master plans and
detailed plans on land
use and
socioeconomic
development. It will
focus on and speed up
land auctions, increase
investment resources
for infrastructure
development, and
create a clean land
fund to call for

investment funds. at the same time, it will establish a
mechanism for land acquisition and auction on both sides of
expanded and newly built roads to generate financial
resources for traffic infrastructure development.

How is administrative procedure reform and
modernization focused in the finance industry?
Determining that administrative procedure reform is a key

stage and to make breakthroughs and a key task to be
achieved. over the past time, reforming administrative
procedures, especially in public financial reform, and
improving the quality of services for people and businesses has
been a serious focus.
accordingly, all administrative procedures are provided on

the website of the province, the website of the Department of
finance and online public service portals. People are guided to
handle administrative procedures by professional civil
servants. all questions are answered in a timely manner.
In addition to accelerating administrative procedure

reform, we always focus on innovating management,
administration and performance of assigned tasks,
modernizing public administration and then building an e-
government and a digital government.
up to now, the sector has applied document management

software; intensified information technology application to
working processes; simplified administrative procedures; used
electronic signatures to quickly and smoothly solve work.
In particular, the sector has applied the Treasury and

Budget management Information System (TaBmIS) to make
estimates, synthesize, analyze data and finalize budgetary data.
This move is expected to help raise the Department and
District competitiveness Index (DDcI) as well as the
Provincial competitiveness Index (PcI).

thank you very much!

POTENTIAL - HAU GIANG PROVINCE

Efforts to improve the efficiency of budget management have helped boost the
business environment, attract more investment funds and facilitate the

socioeconomic development of Hau Giang province
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Ứng dụng nhiều phần mềm quản lý thuế
Năm 2021, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh ảnh

hưởng của đại dịch covid - 19, thời gian giãn cách xã hội kéo
dài nhưng ngành Thuế tỉnh hậu giang vẫn đạt được kết quả
rất tích cực. Tổng thu nội địa đạt 133,42% dự toán Bộ Tài
chính giao, đạt 105,57% dự toán hĐND tỉnh giao, bằng
117,46% so cùng kỳ. hậu giang là một trong rất ít địa phương
trên cả nước sớm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước
năm 2021, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp.
một trong những giải pháp được cục Thuế tỉnh thực hiện

là tăng cường hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp
thuế (NNT), trong đó đẩy mạnh ứng dụng cNTT trong quản
lý thuế, đặc biệt là các giao dịch điện tử. Đơn vị đã áp dụng có
hiệu quả các ứng dụng quản lý NNT, quản lý nội bộ nhằm
nâng cao chất lượng hoạt động như: hệ thống quản lý thuế
tập trung (TmS); hệ thống hỗ trợ thanh tra kiểm tra; quản lý
ấn chỉ; hệ thống thuế điện tử (eTax)… 
Ngành Thuế hậu giang cũng triển khai Dịch vụ khai thuế

điện tử dành cho cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản;
cá nhân nộp thuế trên ứng dụng eTax mobile; thanh toán trực
tuyến nghĩa vụ tài chính về đất của hộ gia đình, cá nhân; Nộp
thuế điện tử đối với ô tô, xe máy trên cổng Dịch vụ công quốc
gia,… giúp NNT thuận tiện trong việc kê khai, nộp thuế.
Bên cạnh đó, ngành đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ

công trực tuyến, thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử; hoàn
thuế điện tử; hóa đơn điện tử. Đến nay, có 98,47% doanh
nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử;
100% hồ sơ hoàn thuế được thực hiện bằng phương thức điện
tử, phấn đấu đến ngày 31/5/2022 có 100% doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai
trên địa bàn tỉnh sử dụng hóa đơn điện tử. 
Ông Lê anh Tuấn, Phó cục trưởng cục Thuế tỉnh hậu

giang cho biết, việc đẩy mạnh ứng dụng cNTT đã góp
phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị.
cNTT từ vai trò “hỗ trợ công tác quản lý thuế” đã chuyển
hóa thành “nền tảng cho công tác quản lý thuế”. Đây là
bước chuyển biến quan trọng để tiến đến số hóa hoàn toàn
công tác quản lý thuế, tạo ra môi trường phục vụ NNT tối
ưu, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả nhất.

tiếp tục nâng cao mức độ hài lòng của NNt
Năm 2022, ngành Thuế hậu giang được Bộ Tài chính giao dự

toán tổng thu nội địa 4.042 tỷ đồng, dự toán hĐND tỉnh giao 4.300
tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp
tục đồng hành, hỗ trợ tối đa để nâng cao mức độ hài lòng của NNT.
cục Thuế tỉnh đã ban hành kế hoạch cải cách TThc giai

đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu: Xây dựng nền hành chính hiện
đại, chuyên nghiệp; nâng cao trách nhiệm, đội ngũ công chức có
năng lực, phục vụ NNT. 
Với nỗ lực chuyển từ tư duy hành chính “cấp phép” sang “phục

vụ”, ngành chú trọng xây dựng đội ngũ công chức theo hướng
“chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.
Qua đó, tạo sự chuyển biến cơ bản về chất lượng đội ngũ công chức,
nhất là về kỹ năng và hiệu quả tổ chức thực thi công vụ, góp phần
cải thiện chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDcI) nói
riêng và chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PcI) nói chung.
Bên cạnh đó, để hỗ trợ tối đa cho NNT, doanh nghiệp

khôi phục sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh,
ngành Thuế hậu giang đã tập trung tuyên truyền, giải quyết
kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách hỗ trợ, miễn, giảm
thuế; giảm tiền thuê đất, tiền chậm nộp… Tăng cường hỗ trợ
qua điện thoại, bằng phương thức điện tử (zalo, email…) và
hỗ trợ qua hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ NNT để giảm
bớt việc tiếp xúc trực tiếp mà vẫn đảm bảo nhanh chóng, hiệu
quả, giảm thời gian đi lại.
“Đặc biệt, chúng tôi cũng luôn bám sát phương châm

đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ kịp thời
thông tin liên quan về thuế cho doanh nghiệp, giúp doanh
nghiệp tiếp cận các kênh thông tin dễ dàng hơn; chia sẻ, đồng
hành, không gây trở ngại để doanh nghiệp an tâm sản xuất,
kinh doanh”, ông Lê anh Tuấn khẳng định.n

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, 
hỗ trợ người nộp thuế
Với việc ứng dụng công nghệ thông tin
(cNTT), hiện đại hóa công tác quản lý,
ngành Thuế hậu giang đã góp phần tạo
điều kiện thuận lợi cho người dân,
doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế
nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. 

ngọc Tùng

Ngành Thuế Hậu Giang phấn đấu đến năm 2025 đạt tối
thiểu 90% NNT, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan
thuế; trong năm 2022 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và
4 đạt 70%; lộ trình đến năm 2025 đạt 100% các TTHC cần thiết
được xây dựng thành các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4;
được cung cấp trên cổng Dịch vụ công Bộ Tài chính…

Ngành Thuế Hậu Giang đã có nhiều nỗ lực đổi mới, hiện đại hóa trong
hoạt động, quản lý, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế



S
au 18 năm xây dựng và phát triển, mô hình tổ
chức hệ thống y tế về cơ bản đã được hoàn thiện,
mạng lưới y tế được củng cố từ tỉnh đến xã, ấp.
Toàn ngành hiện có hơn 2.853 công chức, viên
chức, trong đó có 546 bác sĩ, số bác sĩ bình

quân/vạn dân tăng gấp 4 lần (hiện nay đạt 8,73 bác sĩ/vạn
dân), 100% xã có bác sĩ và 75/75 xã, phường, thị trấn đạt
tiêu chí quốc gia về y tế xã. 
hệ thống cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh đã được

đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp
ứng phục vụ 1,5 triệu lượt người khám chữa bệnh/năm, số
lượt điều trị nội trú đạt 38.947 lượt/năm (bình quân đạt 5,92
ngày/1 bệnh nhân). Đến nay toàn tỉnh triển khai 2.615
giường bệnh, bình quân đạt 35,3 giường/vạn dân. 
Đáng chú ý năm 2017, tỉnh hậu giang đã hoàn thành

chỉ tiêu 100% trạm y tế xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế
(hoàn thành trước kế hoạch của Bộ Y tế 03 năm), góp phần
hoàn thành tiêu chí y tế trong xây dựng xã Nông thôn mới.
Đến cuối năm 2018, hầu hết các cơ sở y tế đã được đầu tư
xây mới hoặc sửa chữa nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị,
đầu tư hoàn chỉnh hệ thống xử lý chất thải y tế (100% bệnh
viện, trung tâm y tế tuyến huyện trong tỉnh và 64/76 trạm y
tế xã), đây được xem là điều kiện tiên quyết để đáp ứng tốt
nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản cho nhân dân. hiện nay,
hậu giang đã có 03 cơ sở khám chữa bệnh hạng II, gồm
Bệnh viện Đa khoa (BVĐk) tỉnh, BVĐk thành phố Ngã
Bảy, Trung tâm Y tế thị xã Long mỹ, có 03 Bệnh viện
chuyên khoa (Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện chuyên khoa
Tâm thần - Da liễu và Bệnh viện Phổi) và 08 trung tâm y tế
tuyến huyện. Việc đầu tư cho xây dựng và mua sắm trang
thiết bị của ngành tăng đáng kể, với nhiều trang thiết bị cơ
bản, hiện đại, đáp ứng yêu cầu triển khai kỹ thuật phục vụ
công tác khám, chẩn đoán và điều trị cho nhân dân. Từ đó,
đã góp phần tạo nên một diện mạo mới khang trang, đồng
bộ ở tất cả các tuyến khám chữa bệnh, đặc biệt là BVĐk

tỉnh đã được trang bị máy chụp cT - Scanner, máy mrI, lọc
thận nhân tạo, siêu âm 3D, 4D, nội soi,... và nhiều trang
thiết bị khác, giúp công tác chuẩn đoán của điều trị cho
bệnh nhân ngày càng hiệu quả hơn. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ
thuật cao đã được triển khai thực hiện; chất lượng chuyên
môn đã từng bước được nâng lên. Đặc biệt, công tác “cải
tiến chất lượng bệnh viện”, các hoạt động phong trào nhằm
tạo sự chuyển biến nhận thức của cán bộ y tế về phong cách,
thái độ phục vụ người bệnh, cùng với việc xây dựng cơ sở y
tế “xanh - sạch - đẹp” đã góp phần nâng cao chất lượng
phục vụ, tăng sự hài lòng của người bệnh.
Về lĩnh vực Y học dự phòng, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả

tốt như: tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 12 loại vaccine cho trẻ dưới
1 tuổi đạt 99%; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi
khoảng 10%... Trong tình hình dịch bệnh covid-19 diễn
biến phức tạp từ năm 2020 đến nay, cùng với sự lãnh đạo,
chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy - uBND tỉnh, sự quyết tâm của
chính quyền, Ban chỉ đạo các cấp đã tập trung chỉ đạo triển
khai các biện pháp phòng, chống dịch một cách tích cực, có
hiệu quả nên cơ bản đã kiểm soát được dịch trên địa bàn.
Ngành Y tế tỉnh hậu giang cũng từng bước hiện đại hóa các
trang thiết bị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong nhiều lĩnh vực của ngành từ y tế dự phòng cho đến
khám chữa bệnh và công tác quản lý nhằm đáp ứng dần xu
thế công nghệ chuyển đổi số. 
giám đốc Sở Y tế hậu giang - ông Nguyễn Thanh Tùng

cho biết thời gian tới ngành Y tế hậu giang định hướng
cùng với cả nước tiếp tục phát triển sự nghiệp y tế tại địa
phương theo hướng công bằng, hiệu quả và hiện đại; nâng
cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
và đa dạng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao
sức khỏe; giảm tỷ lệ mắc bệnh tật và tử vong, tăng tuổi thọ,
cải thiện chất lượng dân số, góp phần cải thiện chất lượng
nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp
hóa - hiện đại hóa.n
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Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, 
bảo vệ sức khỏe nhân dân

POTENTIAL - HAU GIANG PROVINCE

Ngành Y tế tỉnh hậu giang được thành lập từ tháng
01/2004 trong điều kiện còn nhiều khó khăn: cán bộ
chuyên môn y tế thiếu; trang thiết bị y tế lạc hậu.
Với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, uBND tỉnh,
18 năm qua ngành từng bước được đầu tư hoàn
thiện về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ
sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, 
Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang



a
fter 18 years of development, the
organizational model of the health system has
basically been completed and the healthcare
network has been consolidated from the
province to the grassroots level. The health

sector currently has more than 2,853 public employees,
including 546 doctors (8.73 doctors per 10,000 residents).
all communes have doctors and all communes and wards
meet national criteria for public health.
The healthcare system in the province has undergone a

facelift in facilities and equipment, capable of serving 1.5
million medical examinations and treatments a year,
38,947 inpatients. at present, the province has 2,615
hospital beds, or 35.3 beds per 10,000 residents.
Notably, in 2017, hau giang province completed the

target of 100% of commune clinics meeting national
health criteria (three years ahead of the plan adopted by
the ministry of health), giving a helping hand to the
fulfillment of health criteria in the new countryside
construction program. By the end of 2018, most medical
facilities were invested for new construction or upgraded,
including complete medical waste treatment systems
(100% of district-level medical facilities and 64 out of 76
commune clinics). This is considered a prerequisite to
effectively provide primary healthcare for people.
currently, hau giang has three second-class medical
facilities (hau giang general hospital, Nga Bay general
hospital and Long my medical center), and three
specialized hospitals (obstetrics and gynecology
hospital, Psychiatric - Dermatology hospital and Lung
hospital) and eight district medical centers. The
investment in construction and equipment procurement
has increased significantly, with a lot of basic and modern
equipment, to meet examination, diagnosis and treatment
requirements of patients. Since then, this has helped
create a new spacious and synchronous look for all
medical facilities, especially hau giang general hospital

which has been equipped with cT scanners, mrI
machines, artificial kidney dialysis machines, 3D and 4D
ultrasound machines, endoscopes and other equipment,
to deliver more effective diagnosis and treatment to
patients. many new and high-tech techniques have been
deployed and professional quality has been gradually
raised. In particular, “improving hospital quality”
program and health workers’ awareness raising campaign,
aimed for better attitude and service to patients, along
with medical infrastructure construction, has contributed
to enhancing service quality and increasing patient
satisfaction.
In preventive medicine, many indicators are good. 99%

of children under one year old are given full vaccination
(12 vaccines). about 10% of children under five years old
suffer from malnutrition. given that the coVID-19
epidemic has developed complicatedly since 2020, under
the strong leadership and direction of the Provincial Party
committee and the Provincial People's committee, with
the determination of all tiers of authorities, the Steering
Board for Epidemic Prevention has focused on directing
implementation of epidemic prevention and control
measures in a positive and effective manner, thus basically
controlling the epidemic in the province. hau giang
province's health sector has also gradually modernized its
equipment; strengthened information technology
application in many fields, from preventive medicine to
medical examination and treatment, to gradually catch up
with digital transformation trends.
mr. Nguyen Thanh Tung, Director of hau giang

Department of health, said, in the coming time, the health
sector will strive for fair, effective and modern health
service; improve health service quality to meet the rising
demand for healthcare, protection and enhancement;
reduce morbidity and mortality, increase life expectancy
and raise population quality to meet industrialization and
modernization requirements.n
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effOrts fOr gOOD QuaLity Of
HeaLtHCare 

The health sector of hau giang province was
established in january 2004 under very difficult
conditions, with shortages of medical professionals
and outdated medical equipment. With the support
and leadership of the Provincial Party committee
and the Provincial People's committee, over the past
18 years, the sector has been gradually improved in
all aspects to meet the increasing demand of the
people for health care and protection.



trong thời gian qua, sở KHCN đã tham mưu, thực
hiện các giải pháp, hoạt động gì nhằm đưa KHCN trở
thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh,
thưa ông? 
Trong thời gian qua, ngành khcN tỉnh hậu giang đã

tích cực triển khai ứng dụng khcN vào sản xuất và đạt
được một số kết quả khá. giá trị sản xuất hàng hoá nhất là
nhóm hàng nông, lâm, thủy sản tăng khá, năng suất cây
trồng, con vật nuôi tăng cao, chất lượng sản phẩm được cải
thiện, đặc biệt quy mô và phương thức sản xuất được nâng
tầm rõ rệt, vì vậy giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích khá
lớn, hiệu suất lao động cao hơn so với những năm trước. 
kết quả này là nhờ Sở đã tăng cường đặt hàng nhiệm vụ

khcN từ các sở ngành, địa phương để đưa ra những vấn đề
cấp bách trong quá trình điều hành, và yêu cầu phát triển
ngành, lĩnh vực. các nhiệm vụ khcN khi đưa vào đời sống
thực hiện thử nghiệm cho thấy, kết quả phù hợp tình hình
thực tế và được đầu tư nhân rộng. Số đề tài, dự án lĩnh vực
nông nghiệp chiếm tỷ lệ khá cao; trong đó, có nhiều đề tài,
dự án có tính khả thi cao. Thực hiện, tổ chức thường xuyên
các cuộc thi nhằm tìm kiếm tài năng trẻ, phát hiện các ý
tưởng nghiên cứu, sáng kiến của học sinh ngay từ nhà
trường. Ngoài ra, Sở khcN đang triển khai thực hiện Đề
án “Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh hậu giang đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, đồng thời, tham mưu
cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước về khcN; ban hành các chính sách về khcN phù
hợp với thực tiễn của địa phương. 

Ông đánh giá thế nào về tiềm lực KHCN của tỉnh và
thực trạng đổi mới, ứng dụng KHCN của các doanh
nghiệp trên địa bàn những năm gần đây?
hiện trên địa bàn có 06 tổ chức khcN gồm: Trung tâm

Thông tin và Ứng dụng khcN (Sở khcN), Trung tâm kỹ
thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Sở khcN); Trung
tâm kiểm định chất lượng Xây dựng (Sở Xây dựng); Trung
tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT); Liên
hiệp khoa học kinh tế - Đô thị Nam bộ (ngoài công lập),
Viện kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững mekong
(ngoài công lập); 03 công ty: công ty TNhh mTV phân bón
quốc tế Âu Việt; công ty cP Việt Nam food hậu giang;
công ty TNhh mTV ươm tạo LV).

các tổ chức này hoạt động nhằm cung ứng các dịch vụ
về hoạt động khcN như: ứng dụng, chuyển giao kết quả
hoạt động khcN; kiểm định, kiểm nghiệm; và dịch vụ...
Tổng số nhân lực khcN ở 06 tổ chức khcN được cấp
giấy chứng nhận hoạt động khcN là 484 người. Trong đó
có 36 người có trình độ Tiến sĩ, chiếm 7,4%; 116 người có
trình độ Thạc sĩ, chiếm 24%; 325 người có trình độ đại
học, chiếm 67,2%; 04 người có trình độ cao đẳng, chiếm
0,8%; 03 người có trình độ khác, 0,6%.
Thời gian qua, tỉnh đã tăng cường các hoạt động tuyên

truyền, phổ biến thông tin về cơ chế, chính sách đối với
doanh nghiệp khcN bằng nhiều hình thức khác nhau để
kêu gọi các doanh nghiệp, hTX tham gia các chương trình
do Bộ khcN hỗ trợ đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ
khcN vào sản xuất, kinh doanh, từng bước hình thành
doanh nghiệp khcN.
riêng Sở khcN luôn quan tâm đầu tư, tăng cường

tiềm lực cho các đơn vị trực thuộc, đã giúp các đơn vị tiếp
nhận và làm chủ được nhiều quy trình công nghệ, tiến bộ
khoa học kỹ thuật, từ đó thực hiện chuyển giao, phổ biến
ứng dụng vào thực tế địa phương. 

Ông có thể cho biết một số điểm nhấn về hoạt động
KHCN đối với doanh nghiệp?
Thời gian qua, các chương trình kế hoạch đều hướng đến

việc hỗ trợ các doanh nghiệp (kể cả hợp tác xã) đổi mới công
nghệ sản xuất; hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý chất
lượng tiên tiến như ISo 9001, 14000, 22000, 50001, 17025, Sa
8000, haccP, VietgaP, globalgaP…; áp dụng hệ thống
truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hệ
thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; thực hành
sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; áp dụng các
công cụ cải tiến năng suất chất lượng (kaizen, 5S, Six Sigma,
các công cụ thống kê…), công cụ cải tiến năng suất chất
lượng đặc thù của ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về hệ thống
quản lý mới được công bố. hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận
sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế,
tiêu chuẩn nước ngoài, quy chuẩn kỹ thuật, giải thưởng chất
lượng quốc gia; đào tạo kiến thức về truy xuất nguồn gốc, các
hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISo 9001, 14000,
22000, 50001, 17025, Sa 8000, haccP… 
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Trong thời gian qua, tỉnh hậu giang đã có nhiều nỗ lực
đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ (khcN) vào
phát triển sản xuất, khai thác hiệu quả các sản phẩm có
lợi thế của địa phương. Ông Phạm trường Giang - Phó
giám đốc Sở khcN tỉnh hậu giang đã trao đổi với
phóng viên về vấn đề này.

Đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong doanh nghiệp



What solutions and activities has
the department of science and
technology advised and carried out
to make science and technology a
driving force for socioeconomic
development of the province? 
The science and technology sector

of hau giang province has actively
applied scientific and technological
advances to production and achieved
good outcomes recently. The
production value of goods, especially
agricultural, forest and aquatic
products, has increased significantly;
the productivity of crops and livestock
has been markedly raised; the quality
of products has been impressively
improved; and especially, production
scale and methods have reached higher
levels. as a result, the added value per
area unit has largely looked up, while
the work performance is higher than in
previous years. 
This result comes from the Department's increased work

assignments for subordinated science and technology bodies
and localities to work out urgent issues and requirements for
sectoral development. Scientific and technological tasks, when
put into practice, show that results are consistent with actual
situations and invested for scale-up and replication.
agricultural research projects account for a relatively high
proportion, with many showing high feasibility. The
Department of Science and Technology has launched and
organized regular contests to find young talents, and discover
research ideas and initiatives from students. In addition, the
department is implementing the hau giang Science and
Technology Development Project to 2020, with a vision to
2030, consolidating Party and State guidelines and policies on
science and technology; and promulgating locally based
science and technology policies.

What do you think about the scientific and
technological potential of the province, and scientific
and technological innovations and applications of local
enterprises in recent years? 
currently, the province is home to six science and

technology organizations: Information, Science and
Technology application center (Department of Science
and Technology); the Quality assurance and Testing
center (Department of Science and Technology);
construction Quality accreditation center (Department
of construction); Information and communication
Technology center (Department of Information and
communications); Southern union of Economic and
urban Sciences, mekong Institute of circular Economy

and Sustainable Development; and LV
Incubation co., Ltd.
These organizations operate to

provide scientific and technological
services like applying and transferring
scientific and technological
achievements; scientific and
technological assurance, testing and
services. The certified personnel of
these six scientific and technological
organizations total 484 people,
including 36 with doctoral degrees,
accounting for 7.4%; 116 with
master's degrees, accounting for 24%;
325 with university degrees,
accounting for 67.2%; four with
college degrees, accounting for 0.8%;
and three with other qualifications,
accounting for 0.6%. 
over the past time, the province

has intensified communications and
information on mechanisms and
policies for science and technology

enterprises in various forms, to call for enterprises and
cooperatives to join programs supported by the ministry
of Science and Technology to renew technology, apply
scientific and technological advances to production and
business, and gradually form science and technology
enterprises.  
Particularly, the Department of Science and Technology

always pays attention to enhancing the capacity of its
affiliated units to receive and master many technological
processes, scientific and technical progress to bring
scientific and technological applications into life.

Would you mind describing some remarkable
scientific and technological activities for businesses? 
In the past time, all action programs and plans are aimed

at supporting enterprises (including cooperatives) to
innovate production technology; supporting application of
advanced quality management systems such as ISo 9001,
14000, 22000, 50001, 17025, Sa 8000, haccP, VietgaP
and globalgaP; applying product traceability system;
certifying product traceability system; promoting organic
farming practices and green productivity; applying quality
and productivity improvement tools (kaizen, 5S, Six Sigma
and statistical tools), industry-specific quality productivity
improvement tools and newly applied management system
standards; supporting enterprises to obtain national and
international product certifications and win national quality
awards; and providing knowledge on traceability and
advanced quality management systems such as ISo 9001,
14000, 22000, 50001, 17025, Sa 8000 and haccP. 

thank you very much!
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hau giang province has
made efforts to

accelerate science and
technology application

in production
development and
effectively utilized
locally advantageous
products, said mr.

Pham truong Giang,
Deputy Director of hau
giang Department of
Science and Technology,
in an interview granted
to our reporters. 



Ngành LĐtBXH đang cụ thể hóa
chủ trương “Năm doanh nghiệp”
của tỉnh ra sao, thưa bà?
cụ thể hóa chủ trương “Năm Doanh

nghiệp” của tỉnh, Sở LĐTBXh đang tập
trung thực hiện một số nhiệm vụ như:
ban hành kế hoạch phát triển nguồn
nhân lực về công nghiệp, nông nghiệp,
đô thị và du lịch tỉnh hậu giang, giai
đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.
Ngành tiếp tục đẩy mạnh cchc, kịp
thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn; đặc
biệt không phát sinh thủ tục hành
chính ngoài quy định, phấn đấu rút
ngắn tối đa thời gian giải quyết, đồng
thời cung cấp thông tin pháp lý, hỗ trợ
DN và nâng cao chất lượng Trang
thông tin điện tử đơn vị. 
Bên cạnh việc thành lập Tổ hỗ trợ

DN và người lao động, ngành đã tăng
cường hoạt động hỗ trợ tuyển dụng,
đào tạo cung ứng lao động cho DN;
thành lập mạng lưới cộng tác viên bao
phủ đến tận ấp.
Ngành còn đẩy mạnh tư vấn học

nghề, việc làm cho người lao động; chủ
động liên hệ với DN để nắm bắt nhu
cầu, kịp thời hỗ trợ DN tuyển dụng,
đào tạo và cung ứng lao động; phối hợp
với Trung tâm dịch vụ việc làm TP.cần
Thơ và đơn vị có liên quan tổ chức Sàn
giao dịch việc làm trực tuyến cho DN
và người lao động tại khu vực Đồng
bằng Sông cửu Long.
Ngoài ra, ngành triển khai thỏa

thuận và giao kết hợp đồng hỗ trợ tuyển
dụng lao động đối với DN; tích cực
tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ giới thiệu,
cung ứng lao động; tổ chức ký kết hợp
tác cung ứng lao động và các hoạt động
thúc đẩy mở rộng thị trường lao động.

thời gian qua, sở đã tham mưu,
thực hiện giải pháp nào nhằm giảm
thiểu tác động tiêu cực của dịch
Covid-19 đối với người lao động?
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-cP

ngày 01/7/2021 của chính phủ về một
số chính sách hỗ trợ người lao động và
người sử dụng lao động gặp khó khăn
do đại dịch covid-19 và Nghị quyết số
116/NQ-cP ngày 24/9/2021 của chính
phủ về chính sách hỗ trợ người lao
động và người sử dụng lao động bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh covid-19 từ Quỹ
bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn, Sở
đã tham mưu uBND tỉnh triển khai
nhanh, hỗ trợ kịp thời 4.338 DN/hộ
kinh doanh và 130.189 người (có 43.276
lao động tự do, 1.875 trẻ em) với số tiền
trên 190 tỷ đồng. 
Triển khai Nghị quyết số

13/2021/NQ-hĐND ngày 14/7/2021
của hĐND tỉnh hậu giang quy định
một số nội dung, mức chi hỗ trợ trong
công tác phòng, chống dịch covid-19
trên địa bàn, tỉnh cũng đã hỗ trợ cho
4.128 người với số tiền 3.783 triệu
đồng. Ngoài ra, tỉnh đã hỗ trợ cho 6.330
hộ nghèo gặp khó khăn do dịch bệnh
covid-19 với số tiền 6.330 triệu đồng.
Ngành cũng phối hợp với Bảo hiểm

xã hội tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn và
hỗ trợ lao động, người sử dụng lao
động bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19
giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo
hiểm thất nghiệp cho 45.396 người
đang tham gia và 6.887 người đã dừng
tham gia bảo hiểm thất nghiệp với tổng
số tiền 119,76 tỷ đồng; đồng thời Bảo
hiểm xã hội tỉnh đã điều chỉnh mức
đóng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ 1%
xuống 0% cho 650 đơn vị sử dụng với
42.539 lao động với số tiền 23.559 triệu
đồng/12 tháng. Sở còn phối hợp với các
sở, ban, ngành dự thảo kế hoạch thực
hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg
ngày 28/3/2022 của Thủ tướng chính
phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà
cho người lao động trình uBND tỉnh
ban hành thực hiện.
Ngoài ra, Sở đã phối hợp với Ngân

hàng chính sách xã hội và đơn vị liên
quan tham mưu uBND tỉnh ban hành
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POTENTIAL - HAU GIANG PROVINCE

Thực hiện khâu đột phá
về thu hút và nâng cao
chất lượng nguồn nhân
lực theo tinh thần Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XIV, ngành
Lao động Thương binh
và Xã hội (LĐTBXh)
tỉnh hậu giang tham
mưu, thực hiện nhiều
giải pháp đẩy mạnh cải
cách hành chính
(cchc), phát triển đa
dạng loại hình đào tạo
nghề và tạo cầu nối giữa
người lao động và doanh
nghiệp (DN). Phóng viên
đã có cuộc phỏng vấn bà
Võ thị mỹ trang -
giám đốc Sở LĐTBXh
tỉnh hậu giang.



chính sách hỗ trợ cho vay vốn
tạo việc làm, duy trì và mở
rộng việc làm, ưu tiên cho
người lao động đi làm ăn xa
trở về tỉnh; hỗ trợ các mô
hình sản xuất kinh doanh
nâng cao điều kiện sống của
những hộ có thu nhập thấp… 
cho đến nay, ngành đã

tiếp nhận nhu cầu việc làm và
giới thiệu trên 5.000 lao động
cho các DN; qua đó nâng cao
hiệu quả công tác hỗ trợ
người lao động và DN có
trọng tâm, trọng điểm, tập
trung vào những ngành, lĩnh
vực có sử dụng lượng lao
động lớn bị ảnh hưởng nặng
nề bởi đại dịch covid-19.

Bà đánh giá thế nào về chỉ số Đào tạo lao động của
tỉnh những năm qua, hiện sở đang thực hiện giải pháp
nào nhằm cải thiện điểm số, thứ hạng chỉ số này nói
riêng cũng như chỉ số PCi tỉnh Hậu Giang nói chung?
chỉ số Đào tạo lao động của tỉnh những năm qua có

bước chuyển biến rõ nét; năm 2021 đứng 24/63 tỉnh, thành
phố tăng 29 bậc so với năm 2020.
hiện Sở đã xây dựng, ban hành các kế hoạch thực hiện

nâng cao các chỉ số thành phần Đào tạo lao động và chỉ số
PcI gồm: Đẩy mạnh cchc, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó
khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN; đơn giản và
phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến
DN; cung cấp thông tin pháp lý, hỗ trợ cho DN... đồng thời
tiếp tục nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của Trung
tâm dịch vụ việc làm tỉnh và các hoạt động hỗ trợ tuyển
dụng, đào tạo cung ứng lao động cho DN.
Tăng cường tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; tổ chức

ngày hội tuyển sinh; gắn đào tạo nghề với DN, thường
xuyên cập nhật thông tin phản hồi của DN để đổi mới, nâng
chất phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động...

Để thực hiện thành công khâu đột phá chiến lược về
thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sở đang
tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nào?
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn

nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược
thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội theo tinh

thần Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ
2020 - 2025. uBND tỉnh đã
ban hành kế hoạch số
213/kh-uBND ngày
22/12/2021 về việc thực hiện
Nghị quyết số 04-NQ/Tu ngày
26/11/2021 của Ban chấp
hành Đảng bộ tỉnh về phát
triển công nghiệp, nông
nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh
hậu giang, giai đoạn 2021 -
2025 và các năm tiếp theo. Để
cụ thể hoá, Sở đang phối hợp
tham mưu trình Tỉnh ủy sớm
ban hành Nghị quyết về phát
triển nguồn nhân lực tỉnh hậu
giang giai đoạn 2021 - 2025,
tầm nhìn đến năm 2030. hiện
Sở đề ra các giải pháp như sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan
trọng của công tác giáo dục nghề nghiệp (gDNN), góp
phần phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. 
Thứ hai, tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế,

chính sách phát triển gDNN; chú trọng đào tạo lại và đào
tạo thường xuyên nhằm tạo chuyển biến về quy mô, chất
lượng và hiệu quả, bảo đảm nguồn nhân lực thích ứng với
yêu cầu của thị trường lao động và nhu cầu phát triển
kinh tế - xã hội.
Thứ ba, thực hiện chuyển đổi số trong gDNN; triển khai

các hoạt động gDNN trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, kiểm
tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng
năng suất lao động và tăng khả năng cạnh tranh quốc tế.
Thứ tư, làm tốt công tác dự báo nhu cầu và cập nhật dữ

liệu mở về lao động có kỹ năng nghề theo từng lĩnh vực,
ngành, nghề, trình độ đào tạo, nhất là những ngành nghề, kỹ
năng mới; tăng cường kết nối cung - cầu để nâng cao hiệu
quả đào tạo và sử dụng lao động.
Thứ năm, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý;

xây dựng chương trình, giáo trình; kiểm soát, đảm bảo chất
lượng đào tạo; quan tâm công tác đào tạo và bồi dưỡng nhà
giáo gDNN (trong và ngoài nước) theo hướng chuẩn hóa.
Thứ sáu, gắn kết giữa đào tạo với thị trường lao động

gồm 3 trụ cột Nhà nước - Nhà trường - DN.
Thứ bảy, tăng cường các hoạt động hợp tác trong gDNN.
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diện mạo giao thông mới
hậu giang được tái lập năm 2004, với xuất phát điểm về

kết cấu hạ tầng giao thông tương đối khiêm tốn. Đến nay sau
gần 20 năm xây dựng và phát triển, kết cấu hạ tầng giao thông
của tỉnh ngày càng hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6 tuyến quốc lộ với chiều

dài khoảng 158km, hơn 250km đường tỉnh được phân bố rộng
khắp. Dự kiến trong năm 2025, hậu giang sẽ đưa vào sử dụng
thêm khoảng 70km đường tỉnh với quy mô đường cấp IV

đồng bằng, đó là 2 tuyến huyết mạch có tính kết nối cao gồm
ĐT.926B và ĐT.925B. 
Bên cạnh mạng lưới giao thông đường bộ, hậu giang

còn có hệ thống giao thông thủy nội địa phân bố tương đối
rộng gồm 6 tuyến do Trung ương và 9 tuyến do địa
phương quản lý với tổng chiều dài trên 300km. Trong đó
có các tuyến quan trọng như: Tuyến từ cửa Định an đến
biên giới campuchia (đi theo sông hậu); Tuyến từ TP.hồ
chí minh đến cà mau (đi qua kênh Xà No); Tuyến từ cần
Thơ đến cà mau (đi qua kênh cái côn; kênh Quản Lộ -
Phụng hiệp)… 
Đặc biệt, thời gian tới, trên địa bàn tỉnh hậu giang sẽ

hình thành hai tuyến đường bộ cao tốc trọng điểm, mang
tính đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông vận tải của vùng
Đồng bằng sông cửu Long (tuyến cao tốc cần Thơ - cà
mau và tuyến cao tốc châu Đốc - cần Thơ - Sóc Trăng). cả
hai tuyến cao tốc đều đi qua và giao cắt trên địa bàn tỉnh.
Đây là cơ hội để hậu giang đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ
tầng giao thông kết nối tốc độ cao với mạng lưới giao thông
trong khu vực. hiện nay, hậu giang đang khẩn trương phối
hợp với Bộ giao thông Vận tải, chuẩn bị các thủ tục để sớm
hoàn thành dự án trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ
tướng chính phủ.
có thể thấy hệ thống mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông

từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đảm bảo liên kết
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Tạo xung lực mới từ những dự án 
giao thông trọng điểm

POTENTIAL - HAU GIANG PROVINCE

hàng loạt dự án giao thông trọng điểm
được đầu tư đã giúp hậu giang tháo gỡ
“nút thắt” về hạ tầng, mở ra cơ hội giao
thương, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển
kinh tế - xã hội. Đây là động lực cơ bản để
hiện thực hoá mục tiêu liên kết vùng, đưa
hậu giang phát triển nhanh và bền vững.

Hoài nam

Quốc lộ 61C kết nối với TP.Cần Thơ là tuyến động lực phát triển của tỉnh Hậu Giang



vùng, khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải đa phương thức; ngày
càng đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và
bền vững.

tạo đột phá mạnh mẽ, tăng tính liên kết vùng
Thời gian gần đây, đặc biệt là nhiệm kỳ 2021-2025,

Đảng, Quốc hội, chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính
sách hỗ trợ vùng Đồng bằng sông cửu Long phát triển
tương xứng với tiềm năng, vai trò và vị trí chiến lược. Nhiều
dự án quan trọng đã được đầu tư để tăng cường liên kết
vùng, phát triển bền vững. Những dự án hoàn thành sẽ là
“sợi dây” kết nối, tạo động lực lớn, thúc đẩy kinh tế - xã hội
cho vùng nói riêng và cả nước nói chung.
Tận dụng cơ hội này, ngành giao thông Vận tải hậu

giang đang đẩy mạnh hoàn thiện mạng lưới giao thông.
Trước mắt là rà soát quy hoạch theo hướng kết nối liên
thông với mạng lưới đường bộ cao tốc, mạng lưới quốc lộ
trung vùng; đầu tư mở rộng các tuyến giao thông để tăng
cường liên kết vùng, khu vực; kết nối thuận lợi giữa địa
phương với địa phương, giữa tỉnh với các tỉnh lân cận.
Đẩy mạnh phát triển giao thông thủy, thúc đẩy phát triển
vận tải đa phương thức.
cụ thể, ngành sẽ tham mưu mở rộng Quốc lộ 61c với

quy mô 4 làn xe có dải phân cách giữa để củng cố và phát
triển hành lang kinh tế cần Thơ - hậu giang - kiên
giang; hoàn thiện nhanh các tuyến đường kết nối với các
tỉnh lân cận như: Bạc Liêu (Đường tỉnh 931); Sóc Trăng
(đường tỉnh 926B); kiên giang (qua hướng huyện giồng
riềng với việc mở rộng đường Lê hồng Phong); Tiếp tục
mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường tỉnh để tăng cường
kết nối địa phương như đường tỉnh 927, đường tỉnh 929,
và một số tuyến kết nối huyện châu Thành, châu Thành
a với thành phố cần Thơ….

Với nhu cầu vốn tương đối lớn, trong điều kiện nguồn
lực địa phương còn hạn chế, ngành đã tham mưu cho tỉnh
một số giải pháp như: Tranh thủ lồng ghép các chương
trình, dự án của Trung ương để thực hiện đa mục tiêu
trong một dự án; mời gọi các nhà đầu tư lớn để đầu tư các
dịch vụ, đô thị kết hợp đầu tư các trục đường giao thông;
Đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa đầu tư; Ứng dụng công nghệ
mới trong xây dựng….
Ông mai Văn Tân, giám đốc Sở giao thông Vận tải

hậu giang cho biết, giai đoạn 2021 - 2025, với nhiệm vụ
từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội bền vững, đặc biệt là 04 lĩnh vực quan
trọng theo Nghị quyết số 04-NQ/Tu ngày 26/11/2021 của
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, định hướng phát triển kết
cấu hạ tầng giao thông của hậu giang sẽ gắn liền với 2 từ
“liên kết”. Trong đó chú trọng liên kết hệ thống hạ tầng
giao thông với đường cao tốc, đường quốc lộ; liên kết
vùng, liên kết khu vực; liên kết giữa địa phương với địa
phương, giữa tỉnh với các tỉnh lân cận và liên kết giữa hai
phương thức vận tải thủy bộ. 
Thời gian tới, ngành sẽ tập trung tham mưu lãnh đạo

tỉnh ưu tiên đầu tư dự án có tính kết nối cao, các dự án hỗ
trợ trực tiếp cho các ngành, lĩnh vực quan trọng có tính
đột phá của tỉnh; khai thông các điểm nghẽn về vận tải
thủy và đầu tư các công trình hỗ trợ khai thác vận tải đa
phương thức. 
cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất

cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, Sở giao thông Vận tải
tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp cùng cùng các sở, ngành tham mưu
cho Tỉnh ủy, uBND tỉnh cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu
tư, kinh doanh, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính;
tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các nhà đầu tư
yên tâm thực hiện dự án.n
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Bên cạnh hoàn thiện hạ tầng giao thông, Hậu Giang cũng chú trọng thu hút đầu tư, xã hội hóa phát triển các lĩnh vực như: Đào tạo, 
sát hạch lái xe, trung tâm đăng kiểm, bến xe…



“Gỡ vướng” về tiếp cận đất đai
Năm 2021, chỉ số “Tiếp cận đất đai” của hậu giang đạt

7.55 điểm, (tăng 0,36 điểm so với năm 2020), là một trong
những chỉ số thành phần của tỉnh có điểm số cao. có được
kết quả này là cả quá trình nỗ lực của các cấp chính quyền
tỉnh, trong đó đặc biệt là ngành TN&mT.
Theo đó, hàng năm Sở TN&mT hậu giang đều thực hiện

rà soát lại quỹ đất chưa sử dụng và đưa vào khai thác, sử
dụng, tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng giữa các doanh
nghiệp trong việc tiếp cận nguồn lực đất đai. Sở cũng đề xuất
uBND tỉnh thu hồi đối với các dự án chậm đưa đất vào khai
thác, sử dụng hoặc không triển khai thực hiện theo quy định;
kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án triển khai chậm do
vướng mắc trong lĩnh vực đất đai…
Bên cạnh đó, xác định công tác cải cách TThc là yếu tố

quan trọng, đơn vị luôn quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực
hiện với quyết tâm cao nhất. hiện Sở TN&mT tỉnh thực hiện
và tham mưu thực hiện 85 TThc, trong đó, 04 thủ tục được
thực hiện 4 tại chỗ; có 82 thủ tục được thực hiện mức độ 4.
Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TThc (từ ngày 09/11/2020
đến ngày 08/11/2021) là 2.188 hồ sơ, quý 1/2022 là 559 hồ sơ;
100% hồ sơ của các tổ chức được trả trước và đúng hẹn,
không có trường hợp nào trễ hẹn. Tính đến tháng 5/2022, tỷ
lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt 99,98%. 
Sở TN&mT tỉnh hậu giang cũng đẩy mạnh ứng dụng

công nghệ thông tin trong thực hiện TThc như: Phần mềm
luân chuyển hồ sơ đất đai; hệ thống Dịch vụ công; một cửa
điện tử… cùng với đó là phối hợp với Bưu điện tỉnh gửi tin
nhắn (SmS) miễn phí; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả
TThc qua dịch vụ Bưu chính công ích… 
không chỉ vậy, với nỗ lực quyết tâm chuyển từ tư duy

hành chính “cấp phép” sang “phục vụ”, Sở đã ban hành
bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức và
người lao động. Theo đó, công chức, viên chức và người
lao động phải thực hiện "4 xin, 4 luôn": xin chào, xin lỗi,
xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng,
luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ;… 

Đặc biệt, để tạo thuận lợi cho việc giải quyết hồ sơ cấp
phép về đất đai, Sở TN&mT tỉnh đã phân cấp ủy quyền
giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐkĐĐ) tỉnh ký
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia
đình và cá nhân. Đồng thời tham mưu uBND tỉnh ban
hành Quyết định quy định đơn giá dịch vụ hồ sơ đất đai.
Người dân có thể lựa chọn dịch vụ với chi phí hợp lý, rõ
ràng, công khai, minh bạch. 
Ông Lê Phước Nhàn, giám đốc VPĐkĐĐ tỉnh cho

biết, việc thực hiện hồ sơ theo nguyên tắc “05 tại chỗ” tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, rút ngắn
thời gian thực hiện hồ sơ, trả kết quả kịp thời cho người
dân. Sáng thứ tư hàng tuần, Văn phòng đều phân công
viên chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện
để hỗ trợ, hướng dẫn người dân viết hồ sơ. hàng tháng,
đơn vị đều tổ chức họp giao ban với các phòng, chi
nhánh, từ đó đánh giá kịp thời, đưa ra giải pháp khắc
phục, hạn chế thấp nhất tình trạng hồ sơ trễ hẹn.

Góp phần thu hút đầu tư bền vững
hậu giang xác định, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm

tiếp theo, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du
lịch là 04 khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế -
xã hội, gia tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Trong đó,
tỉnh chú trọng ưu tiên các dự án đầu tư công nghệ cao, sạch
và thân thiện với môi trường.
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Tạo thuận lợi trong tiếp cận đất đai,
thúc đẩy thu hút đầu tư 

POTENTIAL - HAU GIANG PROVINCE

Bằng nỗ lực cải thiện chỉ số thành phần
“Tiếp cận đất đai”, trong đó chú trọng
công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh
cải cách thủ tục hành chính (TThc),
ngành tài nguyên và môi trường
(TN&mT) hậu giang đã góp phần xây
dựng môi trường đầu tư thuận lợi, nâng
cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PcI) và thúc đẩy thu hút đầu tư.

ngọc Tùng

Ông Lê Quốc Việt, Giám đốc Sở TN&MT Hậu Giang



Bám sát chủ trương này, Sở TN&mT tỉnh đã chủ động
phối hợp, tham mưu lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030,
tầm nhìn đến 2050; kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 –
2025) để làm cơ sở triển khai các dự án phát triển công
nghiệp, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đô thị, du
lịch, hạ tầng giao thông phục vụ công nghiệp. 
Ngoài ra, Sở cũng tích cực tham mưu xây dựng phương án

huy động vốn đầu tư, tạo quỹ đất sạch cho các khu, cụm công
nghiệp và huy động vốn ứng trước của nhà đầu tư. Trong đó
chú trọng đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất; hiệu quả cả
về kinh tế - xã hội và môi trường, phát triển bền vững. 
Để góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, Sở TN&mT đã

chủ động rút ngắn thời gian giải quyết các TThc liên
quan đến việc thực hiện các dự án nhằm đảm bảo việc
triển khai một cách nhanh nhất. một số dự án tiêu biểu
như: Dự án khu công nghiệp Sông hậu - giai đoạn 1; Dự
án khu đô thị mới cát Tường Western Pearl; Dự án khu
du lịch sinh thái Việt Úc - hậu giang; Dự án khu du lịch
sinh thái Lung Ngọc hoàng…
không chỉ vậy, để nâng cao hiệu quả giải phóng mặt bằng

(gPmB), tỉnh đã chủ trương thành lập các Ban chỉ đạo công
tác gPmB cấp tỉnh, cấp huyện, nhằm huy động cả hệ thống
chính trị cùng tham gia; phát huy sự sâu sát, quyết liệt của
cấp ủy để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. mặt khác, Sở
TN&mT sẽ phối hợp với các sở, ngành, uBND cấp huyện
thực hiện kịp thời, đúng kế hoạch công tác bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư đã đề ra.
Được biết trong năm 2022, tỉnh hậu giang sẽ cân đối và

bố trí gPmB hết diện tích còn lại của kcN Sông hậu (giai
đoạn 1) khoảng 46ha và kcN Tân Phú Thạnh khoảng 25ha
để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.
Ông Lê Quốc Việt, giám đốc Sở TN&mT tỉnh hậu giang

cho biết, với các biện pháp đồng bộ, quyết liệt, những năm

qua, chỉ số “Tiếp cận đất đai” của hậu giang không ngừng
được nâng cao, từ đó góp phần cải thiện chỉ số PcI, tăng
cường thu hút đầu tư vào tỉnh. 
Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách TThc; rà

soát hệ thống các văn bản, cơ chế, chính sách nhằm phát
hiện các quy định chồng chéo để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung;
xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý
đất đai của tỉnh; tăng tính minh bạch, tạo điều kiện thuận
lợi, bình đẳng cho nhà đầu tư tiếp cận thông tin...
“Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra trách nhiệm của

thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở. Đồng thời
thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công vụ
của công chức, viên chức và người lao động của Sở để kịp
thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp
nhũng nhiễu, tiêu cực. Qua đó góp phần đẩy mạnh thu
hút đầu tư với phương châm “đất lành chim đậu”, ông Lê
Quốc Việt khẳng định.n
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Tập trung quyết liệt cho công tác GPMB, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận đất đai được Hậu Giang xác định là yếu tố then chốt 
để triển khai hiệu quả các dự án trên địa bàn

Trung tâm Quan trắc TN&MT thuộc Sở TN&MT có
nhiệm vụ điều tra cơ bản, quan trắc và phân tích các
thành phần môi trường phục vụ công tác quản lý nhà
nước về bảo vệ môi trường, nuôi trồng thuỷ sản trên địa
bàn tỉnh; cung cấp các dịch vụ tư vấn về bảo vệ môi
trường, tài nguyên nước, giám định chất lượng môi
trường và các dịch vụ tư vấn khác theo quy định của
pháp luật. Trung tâm luôn chủ động áp dụng công
nghệ, trang thiết bị chuyên sâu, hiện đại; quan tâm đào
đào, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội
ngũ viên chức; thường xuyên cập nhật các phương pháp
phân tích, các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới…
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Những năm qua, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh
vực quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý chất lượng
công trình xây dựng được sở chú trọng ra sao?
Xác định quy hoạch phải “đi trước một bước”, ngay từ

những ngày đầu tái lập tỉnh, công tác lập và quản lý quy
hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được các cấp chính
quyền tỉnh hậu giang và các ngành chức năng đặc biệt
quan tâm thực hiện.
Để định hướng đầu tư xây dựng, kêu gọi đầu tư, tỉnh đã

phê duyệt 24 đồ án quy hoạch phân khu, 229 đồ án quy
hoạch chi tiết. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu trên diện
tích đất lập quy hoạch chung đạt 62,6%, quy hoạch chi tiết
đạt 37,9%.  Đây là những cơ sở để xây dựng kế hoạch và
triển khai các dự án đầu tư, chỉnh trang và phát triển đô thị,
thu hút các thành phần kinh tế tham gia, góp phần tích cực
vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 
Thời gian tới, để nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý

quy hoạch và quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở sẽ
thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị, kế hoạch về tăng cường,
chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển
đô thị; tổ chức rà soát, đánh giá nhằm khắc phục các hạn chế
của công tác quy hoạch… Đặc biệt, tăng cường chỉ đạo, kiểm
tra, giám sát trong quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng
nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng định hướng phát triển
kinh tế - xã hội và chương trình phát triển đô thị của tỉnh.

Hậu Giang đang đẩy mạnh xây dựng, phát triển các
đô thị theo hướng thông minh, hiện đại, ông có thể chia

sẻ sâu hơn về mục tiêu này? Cùng với thu hút phát triển
các dự án công nghiệp, tỉnh đã chú trọng xây dựng nhà
ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân lao
động ra sao?
Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018

của Thủ tướng chính phủ về phát triển đô thị thông minh
bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến
năm 2030, uBND tỉnh đã lập dự án Xây dựng chính quyền
điện tử và đô thị thông minh tỉnh hậu giang giai đoạn 2021
- 2025. Theo nội dung này, Sở sẽ ưu tiên thực hiện chuyển
đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng dịch
vụ công trong lĩnh vực quản lý quy hoạch và phát triển đô
thị thông minh.
Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 là xây dựng kết cấu

hạ tầng đô thị đồng bộ, theo hướng hiện đại, tiếp cận các
tiêu chuẩn xanh, văn minh đối với các đô thị trọng điểm;
đầu tư các tuyến đường giao thông trọng yếu. Đồng thời
hoàn thành phê duyệt 2 đồ án Quy hoạch xây dựng vùng
huyện châu Thành và châu Thành a; Xây dựng đô thị cái
Tắc đến năm 2025 đạt tiêu chí loại IV. cùng với đó, tiếp tục
nâng chất các tiêu chí đô thị loại II của thành phố Vị Thanh,
loại III của thành phố Ngã Bảy và thị xã Long mỹ…
Để phấn đấu tăng tỷ lệ đô thị hóa, Sở sẽ phối hợp với Sở

Nội vụ để tham mưu uBND tỉnh đến năm 2025 công nhận 3
thị trấn đối với các đô thị loại V gồm: đô thị Tân Long,
huyện Phụng hiệp; đô thị Xà Phiên, huyện Long mỹ và đô
thị Đông Phú, huyện châu Thành…
Về phát triển các dự án nhà ở xã hội, Sở đã tham mưu

Phát triển đô thị văn minh, hiện đại

cùng với triển khai đồng bộ nhiều chính sách
trong thu hút đầu tư và cam kết đồng hành,
tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, những năm
gần đây, hậu giang còn làm tốt công tác
quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển
đô thị với hạ tầng kỹ thuật và tiện ích đồng
bộ. Qua đó, tiếp tục phát triển đô thị theo
hướng văn minh, hiện đại, đồng thời khẳng
định hậu giang là điểm đến hấp dẫn.
Phóng viên Vietnam Business forum đã có
cuộc phỏng vấn ông Phan Vĩnh Lộc, giám
đốc Sở Xây dựng tỉnh về nội dung này.
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uBND tỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai
đoạn năm 2021 - 2025, trong đó đặc biệt chú trọng đến các
dự án nhà ở xã hội. Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025 có 17 dự
án với quy mô 90,16ha. Trong đó, năm 2021 triển khai 03 dự
án, quy mô 12,03ha với 1.337 căn; năm 2022 thêm 02 dự án,
quy mô 19,9ha với 1.285 căn; sau năm 2022 phát triển thêm
08 dự án, quy mô 15,61ha. Đối với các khu công nghiệp tập
trung, có 04 dự án, quy mô 42,62ha.
Để hoàn thành những mục tiêu trên, tỉnh hậu giang đặc

biệt quan tâm, chú trọng thu hút các doanh nghiệp, tập
đoàn lớn trong lĩnh vực này phát triển đô thị, nhà ở. Tỉnh
coi đây là một trong những yếu tố tác động tích cực đến tốc
độ phát triển đô thị, góp phần không nhỏ vào phát triển
kinh tế - xã hội địa phương. 
Với quyết tâm “hậu giang mở mang đô thị”, trong thời

gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, vận dụng huy động
tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng
kết cấu hạ tầng đô thị, phục vụ phát
triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao
chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh
xã hội của địa phương. 

Với nhiệm vụ tham mưu, thực
hiện các thủ tục hành chính
(ttHC) liên quan đến cấp phép xây
dựng; quản lý xây dựng, công tác
cải cách ttHC và nỗ lực tạo thuận
lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu
tư được sở đề cao như thế nào?
Xác định cải cách TThc là nhiệm

vụ trọng tâm, xuyên suốt, tạo đòn bẩy
thu hút đầu tư, những năm qua Sở
Xây dựng đã quyết liệt triển khai đồng
bộ trên nhiều lĩnh vực. Sở đã ban hành
các văn bản về cải cách TThc đồng

thời đẩy mạnh tuyên truyền, công khai thông tin, quy định về
TThc trên website; lồng ghép nội dung cải cách TThc trong
các cuộc họp của cơ quan…
hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các TThc thuộc Sở Xây

dựng, khi được chủ đầu tư yêu cầu Sở sẽ hướng dẫn bằng
văn bản về các TThc; trực tiếp hướng dẫn chủ đầu tư hoặc
đơn vị tư vấn của chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về cấp
phép xây dựng ngay từ đầu để giảm thiểu tối đa thời gian
cũng như chi phí làm hồ sơ. Thực hiện rút ngắn thời gian
giải quyết TThc (dự kiến thủ tục cấp phép xây dựng công
trình sẽ rút ngắn thời gian giải quyết từ 30 ngày (đã giảm
còn 20 ngày) xuống còn 15 ngày, giảm 50% thời gian giải
quyết TThc so với quy định). 
mặt khác, tăng cường thực hiện Dịch vụ công trực tuyến

mức độ 3, 4. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu trong cải
cách hành chính (cchc), xây dựng nền hành chính minh

bạch, hiện đại, thông minh, góp phần
nâng cao chất lượng dịch vụ công,
mang lại sự hài lòng cho doanh
nghiệp, nhà đầu tư.
Ngoài ra, Sở cũng đẩy mạnh ứng

dụng công nghệ thông tin và kết nối
người dân, doanh nghiệp; công khai
số điện thoại, Email của lãnh đạo cơ
quan; tiếp nhận kiến nghị qua cổng
Thông tin điện tử tỉnh, mạng xã hội
(facebook, Zalo…), duy trì áp dụng
hệ thống Quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn TcVN ISo 9001:2015.
Nhờ đó, việc tiếp nhận và giải quyết
hồ sơ TThc tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh luôn đảm bảo
100% đúng và trước hạn.
Với những nỗ lực đó, năm 2021,

Sở Xây dựng được xếp loại xuất sắc về
công tác cchc. Bên cạnh đó, theo
kết quả chỉ số Năng lực cạnh tranh
cấp sở, ban ngành, địa phương thuộc
tỉnh hậu giang (DDcI) năm 2021
(do chi nhánh VccI cần Thơ xây
dựng), điểm số của các chỉ số thành
phần của Sở tương đối tốt, có 07/07
chỉ số thành phần tăng điểm (Tính
minh bạch, Tính năng động, chi phí
thời gian, chi phí không chính thức,
cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh
nghiệp, Thiết chế pháp lý).
Trong thời gian tới, cùng với đẩy

mạnh cải cách TThc, Sở cũng cam
kết sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện và
đồng hành với các nhà đầu tư trong
lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô
thị: hỗ trợ, phối hợp nghiên cứu,
khảo sát; kịp thời tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong quá trình triển
khai các dự án… Đặc biệt, không
phân biệt lớn, nhỏ, tất cả các nhà
đầu tư sẽ được quan tâm, hỗ trợ
bình đẳng, công bằng.

trân trọng cảm ơn ông!

Phát triển đô thị
được xác định là

một trong bốn khâu 
đột phá chiến lược trong
phát triển kinh tế - xã
hội Hậu Giang giai
đoạn 2021 - 2025 và các
năm tiếp theo. Tỉnh
phấn đấu tỷ lệ đô thị
hóa đến năm 2025
sẽ đạt trên 32%.

Với định hướng “Hậu Giang mở mang đô thị”, tỉnh Hậu Giang đã và đang thu hút được nhiều dự án
khu đô thị quy mô, hiện đại. Trong ảnh: Dự án Khu đô thị DIC VICTORY CITY (TP.Vị Thanh)



Xây dựng hạ tầng số
hiện nay, về cơ bản, các dịch vụ bưu

chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh hậu
giang đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của
người dân, doanh nghiệp, cụ thể là nhu
cầu tham gia các nền tảng số, ứng dụng
xã hội số.
cơ sở hạ tầng phục vụ ứng dụng

cNTT trong các cơ quan nhà nước được
đầu tư, phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều
hành và xử lý công việc của từng cơ
quan. Tỉnh cũng đã triển khai các dự án
xây dựng chính quyền điện tử (cQĐT)
và đô thị thông minh như: mở rộng hệ
thống hội nghị trực tuyến đến cấp xã;
Xây dựng và nâng cấp các nền tảng dùng
chung; mở rộng, nâng cấp cổng dịch vụ
công trực tuyến…. Đến nay, Trung tâm
giám sát, điều hành đô thị thông minh
tỉnh hậu giang đã tiếp nhận, phối hợp
xử lý hơn 2.800 phản ánh hiện trường
của người dân. Tỷ lệ hài lòng của người
dân đối với kết quả xử lý phản ánh hiện
trường của cơ quan nhà nước ngày một
tăng cao, đến nay đạt trên 90%.
Đẩy mạnh ứng dụng cNTT, hậu

giang đã triển khai ứng dụng nền tảng
thanh toán trực tuyến quốc gia (Paygov),
sử dụng biên lai điện tử trên cổng Dịch
vụ công và hệ thống một cửa điện tử.
Trong năm 2022, các doanh nghiệp viễn
thông đang triển khai thử nghiệm cung
cấp dịch vụ 5g tại hậu giang. 
Bên cạnh đó, nhằm mục tiêu phát

triển kinh tế số, Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh đang triển khai các
giải pháp để hỗ trợ các hộ sản xuất
nông nghiệp lên sàn thương mại điện
tử, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ số
của tỉnh, thành lập Tổ công nghệ số
cộng đồng để hỗ trợ người dân. 

Phát triển doanh nghiệp công
nghệ số
giai đoạn 2021-2025, hậu giang xác

định “chìa khóa” phát triển là xây dựng
thành công chính quyền điện tử, hướng
tới chính quyền số và thực hiện chuyển
đổi toàn diện các hoạt động của cơ quan
nhà nước lên môi trường số. 
Ông Lã hoàng Trung, giám đốc Sở

Thông tin và Truyền thông hậu giang
cho biết, thúc đẩy phát triển kinh tế số tại
hậu giang được bắt đầu với việc hỗ trợ

các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn
tỉnh thực hiện chuyển đổi số. Năm 2021,
Sở tham mưu uBND tỉnh ban hành: kế
hoạch số 182/kh-uBND ngày 20/10/2021
về phát triển doanh nghiệp công nghệ số
trên địa bàn tỉnh hậu giang giai đoạn
2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;
kế hoạch số 183/kh-uBND ngày
29/10/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa trên địa bàn tỉnh hậu giang chuyển
đổi số giai đoạn 2021 - 2025. 
Trong đó mục tiêu đến năm 2025,

100% doanh nghiệp được tiếp cận thông
tin về chuyển đổi số; 50% doanh nghiệp
có sử dụng các ứng dụng thương mại điện
tử cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; tối
thiểu 200 doanh nghiệp được nhận hỗ trợ
từ kế hoạch; thiết lập mạng lưới chuyên
gia đảm bảo đáp ứng nhu cầu tư vấn
chuyển đổi số của doanh nghiệp…
Để hoàn thành mục tiêu này, thời

gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông
tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện
các cơ chế, chính sách phát triển doanh
nghiệp công nghệ số; phát triển hạ tầng
số, sản phẩm công nghệ số; phát triển
thị trường cho doanh nghiệp, sản phẩm
công nghệ số; tuyên truyền, phổ biến
nâng cao nhận thức về phát triển doanh
nghiệp công nghệ số…
Bên cạnh đó, xác định yếu tố quan

trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành
công của chuyển đổi số là nguồn nhân
lực, tỉnh đã tăng cường đào tạo, tập huấn
kỹ năng sử dụng các ứng dụng cNTT cho
cán bộ trong cơ quan nhà nước. Đào tạo
kiến thức, kỹ năng cNTT phục vụ chuyển
đổi số cho doanh nghiệp, người dân.n
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hướng đến xây dựng chính quyền số
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hậu giang đã và
đang đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ
thông tin (cNTT),
thực hiện chuyển
đổi số (cĐS), chú
trọng xây dựng
chính quyền số, góp
phần tăng cường
hiệu quả quản lý
điều hành phát triển
kinh tế - xã hội địa
phương, phục vụ tốt
hơn người dân và
doanh nghiệp.

Hoài nam

Giai đoạn 2021-2025, Hậu Giang
phấn đấu đưa 100% dịch vụ công lên
trực tuyến mức độ 3, 4 được cung
cấp trên nhiều phương tiện truy cập
khác nhau; phần mềm quản lý văn
bản được triển khai đến 100% cơ
quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và
được kết nối, liên thông qua Trục
liên thông văn bản quốc gia; 100%
văn bản trao đổi giữa các cơ quan
nhà nước dưới dạng điện tử có ký số
được luân chuyển trên phần mềm
Quản lý văn bản của tỉnh…

Ông Lã Hoàng Trung, 
Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông Hậu Giang 
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speeding up Digital transformation,
Moving toward Digital government

hau giang province has stepped up information technology application and digital
transformation, with focus placed on building a digital government, to enhance
local socioeconomic development management efficiency and provide better
services for citizens and businesses.

Hoai nam

digital infrastructure construction
currently, postal and telecommunications services in

hau giang province are ready to meet the needs of people
and businesses, including adoption of digital platforms and
digital social applications.
IT infrastructure in governmental agencies has been

invested to well serve their administrative work. The
province has also carried out projects to build e-government
and smart cities by expanding the online videoconferencing
system to the commune level; building and upgrading
shared platforms; and expanding and upgrading the online
public service portal. up to now, hau giang Smart city
Supervision and administration center has received and
coordinated to handle more than 2,800 scene reports from
people. Public satisfaction with settlement results delivered
by governmental agencies is on the
rise, reaching over 90%.
fostering IT applications, hau

giang has deployed the national
online payment platform (Paygov)
application and used electronic
receipts on the Public Service Portal
and the Electronic Single Window
System. In 2022, telecommunications
businesses are testing 5g services in
hau giang province.
In addition, in order to develop

the digital economy, the Department
of Information and
communications is carrying out
solutions to support agricultural
production households to access e-
commerce platforms, building a
database of digital addresses, and
establishing a community digital
technology working group to
support people.

developing digital companies 
In 2021-2025, hau giang province determines that

keys for development are successfully building e-

government, advancing towards digital government and
implementing a comprehensive digital environment at
government agencies.
mr. La hoang Trung, Director of hau giang

Department of Information and communications, said hau
giang province’s digital economy development begins with
supporting local small and medium-sized enterprises
(SmEs) to carry out digital transformation. In 2021, the
department advised the Provincial People's committee
adopt Plan 182/kh-uBND dated october 20, 2021 on
developing digital enterprises in hau giang province in
2021 - 2025, with an eye to 2030; and Plan 183/kh-uBND
dated october 29, 2021 on SmE support in digital
transformation in 2021 - 2025.
By 2025, all enterprises will have access to information

on digital transformation; 50% will use e-commerce
applications for business; at least
200 businesses will receive support
from the Plan; and an expert
network will be established to
provide consultations on digital
transformation for businesses.
To achieve this goal, in the

coming time, the Department of
Information and communications
will continue to develop and
complete mechanisms and policies
on digital business development,
digital infrastructure, digital
product development and digital
market development. The
department will boost
communication and information to
raise awareness of digital business
development.
In addition, human resources

are defined as an important and
significant factor to the success of digital transformation and
the province has thus expanded IT skills training for
employees of governmental agencies and provided training
on IT knowledge and skills for enterprises and businesses to
adopt and develop digital transformation.n

In 2021-2025,
Hau Giang strives to
bring 100% of public

services of Level 3 and Level 4 online
with various means of access.
Document management software will
be deployed to 100% of governmental
agencies in the province, connected and
linked to the Vietnam Data Exchange
Platform (VDXP). All documents
exchanged among governmental
agencies are in an electronic form and
digital signatures are installed on the
document management software.



Ngành tư pháp hưởng ứng “Năm doanh nghiệp” của
tỉnh bằng các hoạt động cụ thể nào, thưa ông?
hưởng ứng “Năm doanh nghiệp 2022”, ngành đang tập

trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
(1)Tháo gỡ khó khăn cho DN: Trước hết, ngành đã tích

cực phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn cho DN
chịu ảnh hưởng bởi dịch covid-19; cụ thể như rà soát để
tham mưu hĐND, uBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính
sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời phát hiện
điều chỉnh, thay thế, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách

phù hợp tình hình mới. Sở cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ
biến các hiệp định thương mại, thỏa thuận quốc tế, đặc biệt là
cơ hội, thách thức và yêu cầu của doanh nghiệp khi tham gia
các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Sở còn đẩy mạnh
cchc; rà soát, kiến nghị loại bỏ thủ tục gây  phiền  hà, đồng
thời phát huy đầy đủ trách nhiệm trong giải quyết khó khăn,
vướng mắc trên tinh thần lấy DN là đối tượng phục vụ. Trong
đó, Sở đặc biệt quan tâm việc bãi bỏ các quy định tạo ra chi
phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường và chi phí tuân
thủ pháp luật về xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh. Ngoài
ra, hàng năm Sở đều xây dựng kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho
DN, tích cực cùng các sở, ngành góp ý, đề ra nhiều giải pháp
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN cũng như trong hoạt
động quản lý DN của cơ quan hành chính nhà nước.
(2)Việc hôm nay giải quyết được không để ngày mai:

Thời gian qua, Sở đã triển khai các văn bản pháp luật, chính
sách ưu đãi, hỗ trợ DN bằng nhiều hình thức như: hội
nghị, đối thoại, tập huấn... Sở đã đăng tải các văn bản pháp
luật, chính sách ưu đãi liên quan đến DN trên cổng thông
tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh (qua mục
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vận hành từ tháng 7/2020
- https://pbpl.haugiang.gov.vn/) và trên cổng thông tin
điện tử có liên kết các website Thư viện Quốc gia Việt Nam,
Thư viện Bộ Tư pháp, cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản
pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam,… để DN dễ dàng tiếp
cận, áp dụng, ứng dụng kịp thời, không để xảy ra chậm trễ,
trì trệ trong việc tuyên truyền, triển khai pháp luật và chính
sách ưu đãi mà DN được hỗ trợ.
(3)Thay đổi tư duy từ quản lý sang phục vụ: Đổi mới tư

duy, trước hết là tư duy kinh tế, coi phát triển kinh tế là
một trong những trụ cột quan trọng để phát triển. Trên cơ
sở đó, Sở luôn lắng nghe, tích cực tháo gỡ khó khăn, lấy
phục vụ người dân và DN là ưu tiên hàng đầu; không thụ
động chờ DN đến cơ quan nhà nước phản ánh khó khăn mà
chủ động tiếp xúc để hiểu và hỗ trợ kịp thời hơn; từ đó rút
ngắn khoảng cách giữa DN với chính quyền. Trong công
tác lãnh, chỉ đạo luôn phát huy tinh thần không ngại khó,
ngại khổ; kiên trì học hỏi, lắng nghe tiếp thu ý kiến để đưa
ra quyết sách đúng, hay, phù hợp với thực tiễn, có lợi cho
người dân và DN. các sáng kiến, đổi mới trong cchc thời
gian qua đã tạo thuận lợi, giúp người dân, DN có thêm
niềm tin vào hệ thống “chính quyền phục vụ”.

Công tác hỗ trợ pháp lý dN của tỉnh thời gian qua
được triển khai ra sao, thưa ông?
Trong bối cảnh dịch covid-19, uBND tỉnh hậu giang đã

triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ DN khôi phục, phát triển sản
xuất, kinh doanh gắn với đảm bảo an toàn trong phòng chống
dịch. Tình cũng đã thành lập Tổ công tác đặc biệt thực hiện
tháo gỡ khó khăn cho DN, đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp
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Vì môi trường kinh doanh 
cởi mở, minh bạch
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Bên cạnh tham mưu ban hành các cơ chế,
chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư,
Sở Tư pháp hậu giang đã thực hiện nhiều
giải pháp tăng cường tuyên truyền, phổ
biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý doanh
nghiệp (DN), góp phần đẩy mạnh cải cách
hành chính (cchc), nâng cao năng lực
cạnh tranh và tạo môi trường kinh doanh
cởi mở, minh bạch hơn. Ông Nguyễn Văn
Quân, giám đốc Sở Tư pháp hậu giang
đã trao đổi với phóng viên về vấn đề này.



thời các chính sách hỗ trợ DN và người lao động gặp khó khăn
do dịch covid-19 theo Nghị quyết 68 và 116 của chính phủ. 
Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, quyết

sách hỗ trợ DN như: Nghị quyết số 21/2019/NQ-hĐND
ngày 6/12/2019 quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh hậu
giang; Nghị quyết số 17/2020/NQ-hĐND ngày 4/9/2020
bổ sung một số điểm tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số
21/2019/NQ-hĐND;...
Đặc biệt, trong năm 2022, xác định “Doanh nghiệp đến,

hậu giang vui”, uBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa
phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính
sách hỗ trợ phát triển DN và đẩy mạnh phục hồi và phát
triển sản xuất - kinh doanh. cụ thể, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện chính sách hỗ trợ cho DN nhỏ và vừa; khuyến
khích ưu đãi đầu tư; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản
phẩm;... và thực hiện nhất quán, triệt để vấn đề cải cách
TThc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung
các “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển. 

Ông đánh giá sao về quá trình cải thiện chỉ số thiết
chế pháp lý của tỉnh; để cải thiện điểm số, thứ hạng chỉ số
này, sở đang tham mưu, thực hiện các giải pháp nào?
Trong năm 2021 và 2022, cả điểm số và thứ hạng PcI

của tỉnh hậu giang có bước cải thiện đáng kể. góp phần
vào sự tiến bộ này, chỉ số Thiết chế pháp lý cũng đạt kết
quả cao: 2 năm vượt qua ngưỡng 7 điểm (năm 2020 đạt 7,65
điểm và năm 2021 đạt 7,20 điểm). Đó là thành quả của việc
nâng cao hiệu quả công tác xây dựng thể chế, hướng đến
chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư, đảm bảo việc thực thi
pháp luật thống nhất, hiệu quả; tăng cường, nâng cao các
hình thức phổ biến, hỗ trợ pháp lý...

Nhằm góp phần gia tăng điểm số, cải thiện thứ hạng chỉ
số Thiết chế pháp lý và chỉ số PcI, Sở đang tích cực thực hiện
một số giải pháp sau:
Tăng tính minh bạch và tiếp cận thông tin: Thực hiện

các hoạt động truyền thông,
tập huấn để nâng cao hiệu
quả của cổng/Trang thông
tin điện tử/cổng dịch vụ công
nói chung, đối tượng lưu ý
cần hướng tới là DN nhỏ và
siêu nhỏ. Từng bước hoàn
thiện cổng thông tin điện tử
đảm bảo thông tin được cập
nhật thường xuyên, thiết
thực, hữu ích, dễ sử dụng
nhằm gia tăng mức độ sử
dụng cổng/Trang thông tin
điện tử để tra cứu thông tin.
giảm chi phí không chính

thức: Tiếp tục cải thiện TThc,
đặc biệt dịch vụ công cấp độ 4,
số hóa trong dịch vụ công;
đăng tải trên cổng phổ biến
giáo dục pháp luật của
tỉnh/Trang thông tin điện tử
của đơn vị các quy trình, thủ
tục và thời gian thực hiện
TThc để người dân, DN có
thể theo dõi, giám sát, tránh

tình trạng gây khó dễ để thực hiện hành vi nhũng nhiễu.
hỗ trợ tối đa DN: Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chính

sách đột phá; đồng thời, vận dụng linh hoạt chính sách hiện
hành để hỗ trợ DN; nâng cao hiệu quả để hoạt động hỗ trợ
DN được kịp thời và thực chất hơn; thực hiện nghiêm chỉ đạo
của uBND tỉnh trong thực thi công vụ, tránh tình trạng “trên
nóng dưới lạnh”, chậm trễ trong tháo gỡ khó khăn hoặc ách
tắc trong giải quyết TThc cho DN.

Ông có chia sẻ gì về sự minh bạch, nhất quán trong
việc triển khai, áp dụng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư
và tạo thuận lợi cho hoạt động dN trong thời gian tới?
Sở sẽ tham mưu lãnh đạo Tỉnh uỷ, hĐND và uBND

tỉnh chủ trương xuyên suốt gồm:
Tăng cường tính minh bạch trong việc thực hiện các

chính sách trong đầu tư; coi thành công của DN là của
tỉnh; từ đó tạo sự hài lòng và yên tâm của DN đối với cơ
quan quản lý nhà nước; đồng thời xử lý nghiêm trường
hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho DN.
Bằng hành động cụ thể: Đó không chỉ là việc tập trung

triển khai hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ, giải pháp đề ra
mà tỉnh còn tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin
và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của DN, người dân; tập
trung rà soát, đơn giản hóa các TThc không cần thiết,
không tạo ra “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến hoạt
động sản xuất, kinh doanh của DN. 
Nhất quán trong chính sách, chỉ thay đổi chính sách

nếu có lợi cho nhà đầu tư: Trên cơ sở chính sách chung,
tỉnh ban hành hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban
hành cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp vào tình hình
thực tế. Trong quá trình thực hiện, áp dụng hạn chế việc
thay đổi để tạo sự nhất quán; trường hợp phải sửa đổi luôn
ưu tiên lợi ích của DN, đặt quyền lợi nhà đầu tư lên trước.
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Hậu Giang chọn năm
2022 là “Năm doanh

nghiệp của tỉnh” với
quan điểm

“doanh nghiệp
đến, Hậu Giang
vui”, từ đó tập
trung hỗ trợ,
tháo gỡ khó
khăn cho dN.
Ngành NH đang

cụ thể hóa chủ
trương trên ra sao?
Để cụ thể hóa

chủ trương của tỉnh,
NhNN tỉnh đã chỉ đạo

các tổ chức tín dụng (TcTD)
triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ

DN, đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành nắm bắt thông
tin để hỗ trợ người dân và DN.
cụ thể, ngành chủ động cải tiến các quy trình, nghiệp

vụ, ngay từ các khâu quản lý, điều hành nhằm góp phần cải
thiện môi trường kinh doanh. Bên cạnh đó là việc chỉ đạo
kịp thời các TcTD triển khai thực hiện nghiêm túc các giải
pháp hỗ trợ DN, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid-
19, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế. 
NhNN tỉnh cũng khuyến khích các TcTD nghiên cứu, xây

dựng các chương trình cho vay với lãi suất hợp lý, cắt giảm chi
phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện
giảm lãi suất cho vay, chia sẻ khó khăn với DN. hiện lãi suất cho
vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có DN nhỏ và vừa,
ngắn hạn phổ biến mức 4,5%/năm, trung, dài hạn 8,5 -
12,4%/năm; thấp hơn cho vay các lĩnh vực khác 1,3 - 3,0%/năm. 
NhNN tỉnh còn chủ động phối hợp các cơ quan truyền

thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các cơ chế, chính
sách của ngành; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc,
đưa ra các giải pháp phù hợp để tháo gỡ cho DN.

Ông có thể cho biết kết quả triển khai thông tư số
01/2020/tt-NHNN và thông tư 14/2021/tt-NHNN của
thống đốc Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu lại thời hạn trả nợ,
miễn giảm phí, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu
ảnh hưởng dịch Covid-19 của ngành NH Hậu Giang?
Trên cơ sở các văn bản của Thống đốc NhNN Việt Nam, tỉnh

hậu giang, NhNN tỉnh đã chỉ đạo các TcTD đánh giá tình hình

khó khăn của DN, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 để có
giải pháp hỗ trợ kịp thời. Với tinh thần nỗ lực, các TcTD đã nhanh
chóng vào cuộc bằng nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực: rà soát để cơ
cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ; hỗ trợ thanh khoản;
miễn, giảm lãi suất… Điều đó không chỉ giúp DN không phải chịu
lãi suất phạt khi không trả nợ đúng hạn, mà còn không bị hạ điểm
tín dụng và có thể tiếp cận các khoản vay mới. Đặc biệt, các TcTD
tập trung hỗ trợ đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của
dịch bệnh như: Nông, lâm, thủy sản và xuất khẩu. 
Tính đến cuối tháng 4/2022, các TcTD đã cơ cấu lại thời

hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ 1.175 khách hàng với dư
nợ 11.412 tỷ đồng; miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ
268 khách hàng với số tiền lãi đã miễn, giảm 780 triệu đồng,
dư nợ 169 tỷ đồng; cho vay mới nhằm phục hồi SXkD 1.138
khách hàng với số tiền 9.333 tỷ đồng.
Sự vào cuộc khẩn trương, tích cực của ngành Nh đã mang đến

nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều khách hàng DN, người dân đã dần
khôi phục và phát triển mạnh mẽ các hoạt động SXkD.

Ngành NH Hậu Giang đang triển khai kế hoạch hành
động của ngành NH thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP
(Quyết định số 422/QĐ-NHNN ngày 18/3/2022) bằng các
giải pháp, hoạt động cụ thể nào?
Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri và nhiều kênh thông tin,

ngành đã nắm bắt được khó khăn, vướng mắc của DN cần tháo
gỡ. Đối với các DN có nợ xấu, các Nh thương mại tích cực đôn
đốc thu hồi nợ nhằm giảm thiểu nợ quá hạn, hạn chế nợ quá
hạn phát sinh, tìm ra giải pháp thích hợp đối với từng DN. các
TcTD luôn tạo điều kiện cho DN đang gặp khó khăn tạm thời,
có phương án khả thi được tiếp cận vốn vay để tiếp tục hoạt
động; qua đó tạo được mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa ngân
hàng với DN... các TcTD đã chủ động giảm tỷ trọng cho vay
đối với lĩnh vực phi sản xuất; tập trung ưu tiên vốn cho sản
xuất, khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp
hỗ trợ, DN nhỏ và vừa, DN ứng dụng công nghệ cao. 
Với sự chỉ đạo của NhNN tỉnh, các TcTD đã và đang

làm tốt hơn công tác dự báo nhu cầu tín dụng của DN, chủ
động cân đối nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của DN
theo quy định; quan tâm cải tiến, đổi mới quy trình cho vay
theo hướng đơn giản hóa thủ tục; nâng cao khả năng thẩm
định, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay.
Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của ngành

theo Quyết định 422/QĐ-NhNN của Thống đốc NhNN mang lại
hiệu quả tích cực, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế trong tỉnh.
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NgàNh NgâN hàNg 

Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh

POTENTIAL - HAU GIANG PROVINCE

Ngành Ngân hàng (Nh) hậu giang thời gian qua đã triển khai các giải pháp hỗ trợ,
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) và người dân tiếp cận nguồn vốn để
thúc đẩy phục hồi, phát triển sản xuất - kinh doanh (SXkD). Ông Hồ La thành,
giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NhNN) tỉnh hậu giang đã chia sẻ về
nội dung này. Ngô Khuyến thực hiện.
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Cùng sự cố gắng của hệ thống
agribank và ngành ngân hàng Hậu
Giang, agribank Hậu Giang đã nỗ
lực vượt khó thành công trong năm
2021. Ông có chia sẻ thế nào về kết
quả ấn tượng này và việc lan tỏa
trong năm 2022?
agribank chi nhánh tỉnh hậu

giang luôn được cấp ủy, chính quyền
tỉnh hậu giang quan tâm hỗ trợ.
Trong năm 2021 do ảnh hưởng bởi đại
dịch covid-19, agribank đã nỗ lực
cùng địa phương vượt khó và luôn
đồng hành với sự phát triển kinh tế -
xã hội trên địa bàn.
cụ thể, trong thời gian diễn ra

dịch bệnh, Ban lãnh đạo chi nhánh
đã thực hiện nghiêm hướng dẫn hết
sức quan tâm đến công tác phòng
chống dịch đảm bảo an toàn sức
khỏe cho cán bộ, kiểm tra sát sao
việc phòng, chống dịch nên hoạt
động kinh doanh diễn ra liên tục,
Tuy nhân lực bị hạn chế ảnh hưởng
không nhỏ đến việc kinh doanh, các
chỉ tiêu kinh doanh của chi nhánh
đều đạt và vượt: cho vay tăng
trưởng 9,5%, trong đó dành hơn
82,2% dư nợ cho vay lĩnh vực nông
nghiệp - nông thôn. Bên cạnh đó,
thực hiện chủ trương của ngành,
agribank hậu giang đã giảm đồng loạt 10% lãi suất cho vay
cho toàn bộ khoản vay từ ngày 15/7/2021 - 31/12/2021. kết
quả đã giảm lãi suất cho hơn 53.000 khách hàng, với số tiền
lãi vay được giảm hơn 50 tỷ đồng.
Bên cạnh việc kinh doanh, agribank đã đề cao trách

nhiệm cộng đồng với nhiều hoạt động an sinh xã hội. Trong
năm 2021, chi nhánh đã ủng hộ 3,8 tỷ đồng, gồm 1,2 tỷ đồng
cho phòng chống dịch covid-19; 1,5 tỷ đồng tài trợ xây dựng
30 căn nhà Đại đoàn kết và 500 triệu đồng cho 10 căn nhà
Đồng đội. Lũy kế từ khi thành lập đến nay, chi nhánh đã hỗ
trợ các hoạt động này trên địa bàn gần 79 tỷ đồng.

agribank Hậu Giang là ngân hàng thương mại đầu
tiên trên địa bàn tỉnh triển khai autobank Cdm. Ông
có thể chia sẻ cụ thể về các giải pháp agribank Hậu
Giang đã triển khai nhằm mang đến dịch vụ tốt nhất
cho khách hàng?
“Xung kích chuyển đổi số - kết nối và chia sẻ” là tinh thần

chỉ đạo xuyên suốt từ Trụ sở chính agribank đến các chi
nhánh trực thuộc. agribank đang tập trung nguồn lực đầu tư
phát triển hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng có hiệu quả

cho hoạt động kinh doanh và phát
triển sản phẩm dịch vụ.
agribank hậu giang đã đưa vào

hoạt động 02 cDm đầu tiên và hiện
đại nhất tại tỉnh hậu giang. cDm là
máy đa chức năng cho phép gửi/rút
tiền, thanh toán. cùng với 21 máy
aTm truyền thống và 25 máy PoS,
agribank đáp ứng nhu cầu thanh
toán/rút tiền mặt với bình quân 5.300
giao dịch/ngày.
agribank chính thức triển khai

Đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ
thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông
thôn, với mục tiêu gia tăng sự tiếp
cận nguồn vốn ngân hàng của các cá
nhân, gia đình cũng như các dịch vụ
thanh toán văn minh, hiện đại, đẩy
mạnh phát triển thanh toán không
dùng tiền mặt. các sản phẩm tiêu
biểu gồm: agribank E-mobile
Banking, Internet Banking, thẻ Lộc
Việt,...và các giao dịch thanh toán
hóa đơn tiền điện, tiền nước, viễn
thông, học phí, mua hàng hóa,… có
thể thanh toán trực tiếp trên các
app của agribank, nhằm hướng tới
không dùng tiền mặt.

agribank Hậu Giang đang và sẽ
triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nào

nhằm tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, hỗ trợ khách hàng
đẩy mạnh phục hồi kinh tế trong năm 2022 và các năm tới?
Năm 2022, agribank triển khai chương trình tín dụng

ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp lớn, quy mô
chương trình 30.000 tỷ đồng, áp dụng đến 31/12/2022. khách
hàng doanh nghiệp lớn: (1) Doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng.
(2) Doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ với
lãi suất cho vay 4,0%- 5,8%/năm.

agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang có cam kết gì
trong việc góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh, thu hút đầu tư của tỉnh nhà?
Thực hiện khâu đột phá về: Tập trung công tác xây dựng

và hoàn thiện thể chế, chính sách của địa phương, đặc biệt là
hệ thống cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển doanh
nghiệp, hợp tác xã theo hướng ưu đãi, cạnh tranh theo tinh
thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh hậu giang, agribank
chi nhánh tỉnh hậu giang cam kết sẵn sàng đáp ứng nhu cầu
nguồn vốn với chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

trân trọng cảm ơn ông!

agrIbaNk ChI NháNh TỉNh hậu gIaNg 

Cùng khách hàng vượt khó

Nhiều nhiệm vụ, giải pháp
đã và đang được agribank
chi nhánh tỉnh hậu giang
tích cực triển khai nhằm hỗ
trợ khách hàng đẩy mạnh
quá trình phục hồi sản xuất
- kinh doanh. Để hiểu thêm
về những nỗ lực này, phóng
viên đã có cuộc phỏng vấn
ông Lê Viết Quyền - giám
đốc agribank chi nhánh
tỉnh hậu giang.



Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
chi cục hải quan hậu giang trực thuộc cục hải quan

thành phố cần Thơ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày
25/10/2017, thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hải
quan trên địa bàn tỉnh hậu giang. Sau gần 5 năm hình thành
và phát triển, đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được
giao, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp về làm thủ tục. 
Nếu như trong năm 2018 kim ngạch xuất nhập khẩu

(XNk) chỉ đạt hơn 882,3 triệu uSD, số thu thuế XNk và
các khoản thu khác là 281,9 tỷ đồng thì đến năm 2021 kim
ngạch XNk đã tăng lên hơn 908,2 triệu uSD (tăng 2,9%),
số thu thuế XNk và các khoản thu khác là 520,5 tỷ đồng,
tăng 84,6%. Số lượt phương tiện tàu biển xuất nhập cảnh
do chi cục quản lý tăng 2.400%, tổng khối lượng hàng hóa
bốc xếp qua cảng là hơn 819 nghìn tấn. Số lượng doanh
nghiệp thường xuyên làm thủ tục XNk từ mức chỉ có 7
doanh nghiệp đến nay đã có 32 doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, chi cục cũng đã thực hiện thắng lợi

nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước với hơn 520 tỷ đồng (dự
toán được giao là 450 tỷ đồng). Trước diễn biến phức tạp
của dịch bệnh covid-19, đơn vị đã chủ động xây dựng các
phương án đảm bảo hoạt động; xây dựng kế hoạch chi tiết
triển khai nhiệm vụ, ổn định nguồn thu...
Ngoài ra, chi cục cũng thực hiện tốt công tác thu thập

xử lý thông tin, kiểm soát rủi ro đảm bảo tạo điều kiện
thông thoáng cho hoạt động XNk nhưng cũng kiểm soát
tốt, chống buôn lậu, gian lận thương mại....
cùng với đó là đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa ngành

hải quan, trong đó tập trung thực hiện cung cấp dịch vụ
công trực tuyến với các mức độ cao nhất; xử lý hồ sơ thông
qua cổng thông tin một cửa quốc gia, cổng thông tin một
cửa aSEaN; triển khai đồng bộ Đề án nộp thuế điện tử và
thông quan 24/7...
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiệp

vụ được chi cục đặc biệt quan tâm. Đơn vị đã triển khai và

ứng dụng hiệu quả hệ thống hải quan điện tử
VNaccS/VcIS, hệ thống ecustoms, hệ thống Dịch vụ
công trực tuyến (hQ36a), hệ thống hải quan tự động tại
cảng biển (VaSScm), hệ thống e-manifest...

tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp
Xác định phương châm: “hải quan - Doanh nghiệp

luôn luôn là bạn đồng hành”, chi cục hải quan tỉnh đã
chủ động gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp thông qua nhiều
kênh thông tin (email, điện thoại, tin nhắn SmS, tổ chức
đoàn công tác hỗ trợ…) để nắm bắt kịp thời thông tin,
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để giải đáp hoặc
đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ. 
Đơn vị cũng thường xuyên tiếp cận các doanh nghiệp chưa

đăng ký thủ tục để hỗ trợ làm thủ tục hải quan; đồng thời
quán triệt đến từng công chức trong đơn vị tăng cường hỗ trợ,
lắng nghe và tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm
quyền đối với từng doanh nghiệp.
Đặc biệt, chi cục đẩy mạnh cải cách TThc, thực hiện hải

quan điện tử, niêm yết công khai TThc. Đến nay, đã có 100%
doanh nghiệp, tờ khai, kim ngạch thực hiện thủ tục hải quan
trên hệ thống VNaccS/VcIS, 100% doanh nghiệp kê khai,
nộp thuế, lệ phí bằng phương thức điện tử. hàng năm chi cục
luôn nhận được sự đồng thuận cao từ phía doanh nghiệp về
việc thực hiện đúng cam kết Tuyên ngôn phục vụ khách hàng
là: “chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả” về xử lý các khâu
nghiệp vụ đúng thời gian quy định. 
Ông Trần minh Thông, chi cục trưởng chi cục hải

quan hậu giang cho biết, năm 2022 là năm có ý nghĩa
quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của chính phủ. Phát
huy những thành tích đã đạt được, chi cục sẽ tiếp tục xây
dựng đơn vị ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại; tạo môi
trường minh bạch, công bằng, góp phần nâng cao chỉ số
PcI, thúc đẩy thu hút đầu tư.n
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Thực hiện phương châm “hải quan - Doanh nghiệp
luôn luôn là bạn đồng hành”, chi cục hải quan hậu
giang đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (TThc),
hiện đại hoá hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho các
doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu.

Hoài nam

Ông Trần Minh Thông - Chi cục trưởng
Chi cục Hải quan Hậu Giang

Tăng cường hợp tác giữa 
hải quan và doanh nghiệp



T
hời gian qua, kBNN hậu giang đẩy mạnh
ứng dụng cNTT trong hoạt động nghiệp vụ.
cùng với mở rộng phối hợp thu, ủy nhiệm
thu, thực hiện chi trả ngân sách nhà nước
(NSNN) thông qua các ngân hàng thương

mại, các đơn vị kBNN trong tỉnh đã quyết liệt triển khai
DVcTT. Đến nay, hệ thống kBNN đã cung cấp 11/11 thủ
tục hành chính (TThc) thực hiện qua DVcTT mức độ 4
đến 100% đơn vị sử dụng ngân sách (trừ các đơn vị khối
an ninh, quốc phòng). Năm 2021 đã có 190.882 chứng từ
chi NSNN qua DVcTT, đạt tỷ lệ 98% tổng số chứng từ
chi (không bao gồm chứng từ chi an ninh, quốc phòng,
các giao dịch chi không thuộc diện qua DVcTT). Thông
qua DVcTT, giao dịch viên kho bạc xử lý công việc
nhanh chóng và hiệu quả; quy trình thực hiện công việc
được kiểm tra chặt chẽ; bảo đảm hồ sơ TThc được giải
quyết đúng quy định và đúng hạn, công khai và minh
bạch, tạo thuận lợi cho khách hàng. 
Năm 2021, kBNN triển khai khảo sát, đánh giá mức độ

hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của hệ
thống kho bạc, qua thống kê kBNN hậu giang xếp thứ
8/64 (63 tỉnh, thành phố và Sở giao dịch kBNN) về mức độ
hài lòng. Trên cơ sở các kết quả đạt được trong ứng dụng

cNTT và cải cách hành chính (cchc) năm 2021, kBNN
hậu giang được hội đồng Đánh giá, xếp loại công tác
cchc tỉnh đánh giá là một trong số các đơn vị thuộc khối
ngành dọc thực hiện tốt công tác cchc, được uBND tỉnh
xếp hạng nhất về mức độ ứng dụng cNTT của các đơn vị
trên địa bàn tỉnh.
Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2022,

kBNN hậu giang ban hành kế hoạch triển khai 08 nhiệm vụ
trọng tâm, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác cchc. Theo
đó, kBNN tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình một cửa,
một giao dịch viên, chấp hành đúng quy trình nghiệp vụ kiểm
soát các khoản chi NSNN qua kBNN từ khâu tiếp nhận, xử lý
nghiệp vụ và luân chuyển chứng từ, tuân thủ thời gian kiểm
soát thanh toán; tăng cường hỗ trợ cho người sử dụng
DVcTT; triển khai chương trình cảnh báo rủi ro trong kiểm
soát chi NSNN cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Tổ chức
công bố, công khai, cập nhật, niêm yết kịp thời các TThc
thuộc lĩnh vực kBNN; tăng cường hướng dẫn, giải thích,
cung cấp các thông tin về TThc cho cá nhân, tổ chức giao
dịch với kho bạc để đảm bảo việc thực hiện TThc được
thuận lợi. Thực hiện giám sát từ xa tiến độ xử lý hồ sơ kiểm
soát chi và đánh giá sự hài lòng, thái độ phục vụ khách hàng
giao dịch qua hệ thống DVcTT, góp phần nâng cao chất
lượng phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn. n
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kho bạC Nhà NướC hậu gIaNg

Hiện đại hóa công nghệ thông tin, 
thúc đẩy cải cách hành chính 

Việc tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin
(cNTT) trong hoạt động
chuyên môn, đẩy mạnh
cung cấp dịch vụ công
trực tuyến (DVcTT) là
một trong những nhiệm
vụ trọng tâm của ngành
kho bạc Nhà nước
(kBNN) nhằm hướng đến
mục tiêu chiến lược phát
triển kBNN đến năm
2030 đã được Thủ tướng
chính phủ phê duyệt.
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c
ùng với đó, Vị Thanh huy động mọi nguồn lực
và kêu gọi đầu tư phát triển toàn diện 4 trụ cột:
công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch theo
Nghị quyết số 04-Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
hậu giang, nhằm từng bước xây dựng và phát

triển đô thị Vị Thanh thông minh, hiện đại và thân thiện,
xứng tầm trong khu vực.

Phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng
hiện nay, toàn thành phố có hơn 10.400ha đất trồng lúa

cả năm, năng suất bình quân hơn 6,2 tấn/ha, xây dựng các
vùng canh tác lúa chất lượng cao ở xã Vị Tân, hỏa Lựu và
phường III…; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng lúa. Song
song với cây lúa, thành phố chú trọng phát triển cây khóm,
đây là loại cây trồng đặc sản của Vị Thanh, với thương hiệu
khóm cầu Đúc nổi danh cả nước, diện tích canh tác hàng
năm hơn 2.280ha, năng suất bình quân 16,7 tấn/ha. Trong
đó, xã hỏa Tiến là địa phương chuyên canh khóm với diện
tích cao nhất (1.189ha), xã phát triển mô hình trồng khóm
kết hợp nuôi thủy sản và du lịch cộng đồng…
Bên cạnh cây lúa và cây khóm, cá thát lát cũng là loài

thủy sản tiềm năng của thành phố, được bà con thả nuôi và
chế biến thành những món ăn đặc sản đạt tiêu chuẩn
ocoP. Tiêu biểu là cơ sở Tân hậu giang, nơi đây đã chế
biến ra nhiều món ăn nổi tiếng từ cá thát lát như chả cá thát
lát, cá thát lát tẩm gia vị… Thời gian tới, Vị Thanh sẽ tiếp
tục chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, thực hiện tốt đề
án mở rộng diện tích thương hiệu khóm cầu Đúc và
chuyển từ các loại cây trồng không có hiệu quả sang các
loại cây trồng khác có hiệu quả hơn.

thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch sinh thái
cộng đồng
Thế mạnh du lịch của Vị Thanh là khai thác du lịch cộng

đồng vùng khóm cầu Đúc, xã hỏa Tiến và du lịch tâm linh.
Thành phố hiện có 4 nhà thờ Thiên chúa, Tin lành, 10 chùa
Phật giáo, 4 chùa khmer và Quan Đế miếu. Trong đó nổi bật
là chùa Phổ minh, ở phường IV, được công nhận là di tích
văn hóa cấp tỉnh, nơi đây đang được xây dựng nâng cấp bảo
tồn, tạo điểm nhấn về du lịch tâm linh; chùa Bảo Tịnh,
phường VII được công nhận khu văn hóa nhà chùa cấp
thành phố cũng đang được đầu tư nâng cấp rất khang trang,
thu hút mọi người đến tham quan.
Ngoài ra, thành phố còn có 3 địa điểm có tiềm năng đang

kêu gọi đầu tư phát triển du lịch đó là hồ Đại hàn ở khu vực 7,
phường IV, có diện tích gần 3ha, do lính Đại hàn (nay gọi là
hàn Quốc) đào trong thời kỳ chiến tranh, hồ có cảnh quan
thiên nhiên rất đẹp, gần trung tâm thành phố. hướng phát
triển thời gian tới sẽ nạo vét hồ, xây dựng bờ kè và các dịch vụ
khác như nhà hàng nổi, hoạt động thể thao và vui chơi giải trí,
phát triển nơi đây thành một địa điểm du lịch sinh thái.
Địa điểm thứ 2 là khu hồ Sen ở khu vực 1, phường VII, có

diện tích 15ha. Đây là khu vực còn hoang sơ với hồ nước rộng
được trồng sen. hồ có cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, giao
thông thủy - bộ rất thuận tiện nối với sông Ba Voi - một
nhánh của sông cái Lớn bằng một con rạch nhỏ. Nếu phát
triển nơi đây thành một khu du lịch sinh thái với nhà hàng
nổi, hồ câu cá, cơ sở nghỉ dưỡng ven bờ và tạo thành tour kết
nối với kênh xáng Xà No và sông cái Lớn sẽ trở thành địa
điểm có sức thu hút rất lớn.

Xây dựng, phát triển đô thị Vị Thanh
xứng tầm trong khu vực

Qua gần 03 năm xây dựng và phát triển đô
thị loại II (từ năm 2019), thành phố Vị
Thanh đã đạt được nhiều kết quả quan
trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh
vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân
hàng năm đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển
dịch tích cực, tình hình an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội ổn định.

Hoài nam

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND TP.Vị Thanh
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Địa điểm thứ 3 là khu du lịch nghỉ dưỡng cộng đồng
kênh Lầu thuộc ấp Thạnh an, xã hỏa Tiến, với diện tích
15,4ha. Đây là vùng đất nông nghiệp, thời Pháp thuộc có một
sĩ quan của Pháp xây dựng 1 tháp lầu cho phu nhân ngắm
cảnh, do đó nơi đây hội tụ được yếu tố cảnh quan hoang sơ,
cộng với diện tích chuyên canh khóm của người dân tạo nên
một địa chỉ du lịch sinh thái thơ mộng có nhiều tiềm năng
phát triển và thu hút du khách. 
Để hỗ trợ lĩnh vực du lịch phát triển, Vị Thanh sẽ đầu tư

phát triển hạ tầng du lịch, triển khai xây dựng bến tàu du lịch
Xà No, xây dựng trạm lên xuống xe khách ở trung tâm, bến xe
khách ở khu vực công viên hòa Bình, cầu đi bộ nối phường I
và phường IV với tổng vốn đầu tư 185 tỷ đồng. Ngoài ra, còn
kêu gọi đầu tư và khởi công xây dựng một số công trình như:
Tổ hợp chợ du lịch Xà No với quy mô trên 4.000m2, bao gồm
khách sạn 4 sao Xà No, công viên, phố đi bộ hai Bà Trưng,
chợ du lịch Xà No với 200 ki ốt bao gồm 1 tầng hầm và 3 tầng
nổi phục vụ đầy đủ các nhu cầu về ẩm thực, vui chơi giải trí và
mua sắm nằm trên địa bàn phường I. Tất cả các tổ hợp thương
mại - dịch vụ sẽ tạo điểm nhấn cho du lịch Vị Thanh.

Xây dựng, phát triển đô thị theo hướng văn
minh, hiện đại và thân thiện
Ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ tịch uBND thành phố Vị

Thanh cho biết: “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vị
Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định công tác
chỉnh trang mở rộng đô thị Vị Thanh theo hướng hiện đại,
thân thiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm”. Do đó,
công tác kêu gọi đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển mới

các khu dân cư, khu đô thị kết hợp thương mại - dịch vụ luôn
được chú trọng. hiện nay, Vị Thanh có 31 dự án khu dân cư
thương mại, khu đô thị mới; trong đó, có 05 dự án hoàn thành
và 05 dự án đang triển khai, các dự án còn lại đang lựa chọn
nhà đầu tư và lập quy hoạch kêu gọi đầu tư với tổng diện tích
thực hiện 750ha, với vốn đầu tư tương đương 7.393 tỷ đồng.
mục tiêu của thành phố Vị Thanh là chỉnh trang, mở rộng đô
thị theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào
xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong điều
hành giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Để tiếp tục
nâng cấp các tiêu chí của đô thị loại II, mở rộng không gian đô
thị, Vị Thanh sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển đô thị có
trọng tâm, trọng điểm và phù hợp quy hoạch.
Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư

có thiện chí, năng lực, uy tín để tiếp cận, khảo sát, thực hiện
các đồ án quy hoạch đã phê duyệt như: khu du lịch sinh thái
hồ Đại hàn phường IV; khu du lịch hồ Sen phường VII; khu
đô thị mới tại phường III và xã hỏa Lựu; khu dân cư nông
thôn mới xã hỏa Tiến; khu đô thị mới khu vực 6, phường
III... Thành phố sẽ đôn đốc thực hiện sớm hoàn thành các dự
án phát triển đô thị đã và đang triển khai; hoàn thiện và triển
khai các công trình sử dụng vốn đầu tư công đã được tỉnh
phân bổ vốn để đưa vào khai thác sử dụng đúng tiến độ đề ra.
có thể nói, 4 trụ cột phát triển công nghiệp, nông nghiệp,

đô thị và du lịch giai đoạn 2021-2025 của Vị Thanh sẽ là tiềm
năng và cơ hội để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước
đến với thành phố tìm hiểu cơ hội đầu tư và đồng hành cùng
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vị Thanh xây dựng, phát
triển đô thị Vị Thanh xứng tầm trong khu vực.n



Khơi dậy tiềm năng, lợi thế 
Là trung tâm kinh tế phía Đông Bắc tỉnh hậu giang,

cách TP.cần Thơ khoảng 30km, TP.Ngã Bảy có nhiều
tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, với quốc
lộ 1a đi qua, Ngã Bảy nằm ở vị trí quan trọng của tiểu
vùng Tây sông hậu, là đầu mối giao thông đi các tỉnh Bạc
Liêu, Sóc Trăng và cà mau… Trong thời gian tới, khi các

tuyến cao tốc đi qua tỉnh hậu giang như châu Đốc -
Trần Đề, cần Thơ - cà mau… hoàn thành, kết nối với
các tỉnh Đồng bằng sông cửu Long sẽ thúc đẩy khu vực
này phát triển, trong đó có TP.Ngã Bảy.
Ngoài ra, Ngã Bảy còn là nơi hội tụ của 7 dòng kênh

lớn tạo nên mạng lưới sông, rạch rất thuận lợi với trục
giao thông thủy quan trọng là sông hậu, đồng thời là trục
đường chính vào cảng quốc tế cái cui - TP.cần Thơ và là
tuyến đường thủy quốc gia từ TP.hồ chí minh xuyên
Đồng bằng sông cửu Long ra vùng biển Tây Nam.
Năm 2020, Ngã Bảy đã được công nhận đô thị loại III

và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Đây là dấu mốc
quan trọng, mở ra cơ hội bứt phá, thay đổi toàn diện bộ
mặt đô thị, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh
tế, thu hút đầu tư.
Phát huy tiềm năng, lợi thế này, những năm qua, kinh

tế - xã hội của TP.Ngã Bảy ngày càng phát triển. Thương
mại, dịch vụ trở thành ngành kinh tế chủ lực, với tốc độ
tăng trưởng hàng năm đạt 7,55%. Ngã Bảy cũng là đơn vị
cấp huyện đầu tiên của tỉnh hậu giang hoàn thành
chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn
mới (NTm) với 100% xã đạt tiêu chí NTm nâng cao,
100% phường đạt chuẩn “phường văn minh đô thị”. 
Năm 2021, mặc dù chịu tác động nặng nề từ đại dịch

covid-19 song thành phố vẫn thực hiện đạt và vượt 12/15
chỉ tiêu đề ra. Thu ngân sách nhà nước và bổ sung ngân
sách Trung ương được 402 tỷ đồng, đạt 108,53% kế
hoạch; phát triển 25 doanh nghiệp mới, đạt 125%; duy trì
số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn là 227
doanh nghiệp. Thành lập mới 02 hợp tác xã, nâng tổng số
hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn là 20 hợp tác xã.
Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,11%, đạt 110% kế hoạch...

tạo thuận lợi cho nhà đầu tư
Những năm qua, tranh thủ mọi nguồn lực, TP.Ngã Bảy

đã chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng và mở rộng không
gian đô thị, nhiều khu dân cư mới được hình thành. giai
đoạn 2020-2025, thành phố tiếp tục tập trung nguồn lực
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển
và mở rộng không gian đô thị. Trong đó, ưu tiên xây dựng
đô thị trung tâm tại phường Ngã Bảy, đô thị vệ tinh tại
phường hiệp Lợi và xã Tân Thành; xây dựng các xã NTm
kiểu mẫu, phường văn minh đô thị nâng cao.
Thành phố tập trung đầu tư nâng cấp và mở rộng

tuyến quốc lộ 1a, tuyến Quản Lộ - Phụng hiệp, đường
vành đai 1 và xây dựng mới đường vành đai 2… cùng với
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Ngã bảy

Thành phố trẻ giàu tiềm năng    

POTENTIAL - HAU GIANG PROVINCE

Từ khi được công nhận đô thị loại III và
trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào
năm 2020, thành phố Ngã Bảy (TP.Ngã
Bảy) đã có những bước tiến vượt bậc.
kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ,
diện mạo đô thị ngày càng khang trang,
hiện đại. Đây là tiền đề để thành phố
tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát
triển theo hướng đô thị năng động, văn
minh, hiện đại và bền vững.

ngọc Tùng

Toàn cảnh khu trung tâm TP.Ngã Bảy



đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng
một số tuyến đường đô thị trọng
điểm, tạo thuận lợi giao thương
liên vùng, rút ngắn thời gian lưu
thông từ các khu công nghiệp đến
TP.hồ chí minh, TP.cần Thơ,
Vĩnh Long, Trà Vinh và Sóc
Trăng… 
Bên cạnh đó, bám sát chủ

trương phát triển 04 mũi nhọn
(công nghiệp, nông nghiệp, đô thị
và du lịch) của tỉnh, Ngã Bảy ưu
tiên thu hút đầu tư, mở rộng
trung tâm thành phố; xây dựng
các trung tâm thương mại, hệ
thống khách sạn, nhà hàng, siêu
thị, dịch vụ tài chính… Đồng thời
phát triển du lịch sinh thái; khai
thác hiệu quả chợ nổi Ngã Bảy và
tập trung thu hút các doanh
nghiệp liên kết tour, tuyến... Qua
đó góp phần cụ thể hóa mục tiêu:
Phấn đấu đến năm 2025 trở thành

trung tâm thương mại, du lịch
của tỉnh; là điểm đến lý tưởng
của nhà đầu tư, du khách
trong và ngoài nước.
Trong lĩnh vực công

nghiệp, thành phố tập trung
khai thác hiệu quả cụm công
nghiệp (ccN) hiệp Thành;
mời gọi doanh nghiệp đầu tư
các nhà máy sản xuất dọc theo
đường Quản Lộ - Phụng hiệp
- cà mau và ven sông cái
côn, hoàn thiện hạ tầng ccN
Tân Thành. Tiếp tục khai thác
thế mạnh vận tải thủy của
sông cái côn và kênh Quản
Lộ Phụng hiệp…
Ông Đỗ hoàng Nam, chủ

tịch uBND thành phố cho
biết, Ngã Bảy đang đứng
trước yêu cầu phát triển theo
hướng công nghiệp và dịch
vụ; từng bước trở thành đô thị
lớn, văn minh, hiện đại; là
điểm trung chuyển hàng hóa

của các tỉnh trong vùng. Do đó,
yêu cầu đặt ra là phải tăng cường
thu hút đầu tư, đi cùng với hỗ trợ,
tạo điều kiện tối đa cho các doanh
nghiệp. Lãnh đạo cấp ủy, chính
quyền địa phương luôn cầu thị,
tăng cường đối thoại, giải quyết
kịp thời và dứt điểm các khó
khăn, vướng mắc của cộng đồng
doanh nghiệp. 
“Đặc biệt, với mục tiêu xây

dựng chính quyền năng động,
trong sạch, phục vụ nhân dân,
uBND thành phố sẽ tập trung
thực hiện mô hình chính quyền
thân thiện, chính quyền điện tử;
đẩy nhanh giải phóng mặt bằng,
tạo quỹ đất sạch; đẩy mạnh cải
cách hành chính… Qua đó, tạo
điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư
yên tâm thực hiện dự án”, ông Đỗ
hoàng Nam khẳng định.n
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 năng       thu hút đầu tư

Giai đoạn 2020-2025, TP.Ngã
Bảy tập trung hoàn thiện các

tiêu chí của đô thị loại III, và có
thể xây dựng và hoàn thành

50% bộ tiêu chí của đô thị loại
II, để đến giai đoạn 2025-2030

hoàn thành toàn bộ tiêu chí của
đô thị loại II. Để hoàn thành
mục tiêu này, Ngã Bảy huy
động mọi nguồn lực đầu tư

phát triển hạ tầng, trong đó mời
gọi các nhà đầu tư đến Ngã Bảy

phát triển doanh nghiệp.

Chợ nổi ở Ngã Bảy - nét văn hóa đặc trưng miền sông nước, là sản phẩm du lịch 
hấp dẫn du khách trong và ngoài nước



tX.Long mỹ đang triển khai Nghị quyết 04 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông
nghiệp, đô thị và du lịch, Kế hoạch 213/KH-UBNd ngày
22/12/22021 của UBNd tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04-
NQ/tU bằng các chương trình, kế hoạch nào, thưa ông?
Để triển khai Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, kế hoạch 213

của uBND tỉnh, Đảng bộ thị xã đã ban hành chương trình
số 113-cTr/Tu; uBND thị xã cũng ban hành kế hoạch số
65/kh-uBND ngày 01/4/2022 về phát triển công nghiệp,
nông nghiệp, đô thị và du lịch
TX.Long mỹ giai đoạn 2021-2025
và các năm tiếp theo. 
Theo đó, thị xã đề ra mục tiêu:

Phát triển công nghiệp gắn với
nông nghiệp phù hợp với quy
hoạch chung, quy hoạch chuyên
ngành của thị xã. Phát huy tối đa
mọi nguồn lực để thu hút đầu tư,
phát triển công nghiệp; ưu tiên các
doanh nghiệp, dự án công nghiệp
có tiềm năng. Về đô thị, xây dựng
kết cấu hạ tầng các đô thị đồng bộ,
theo hướng hiện đại, tiếp cận các
tiêu chuẩn đô thị xanh, đô thị văn
minh đối với các dự án đô thị

trọng điểm. Xây dựng và phát triển hài hòa giữa đô thị và
nông thôn, con người và thiên nhiên, bảo vệ tốt môi
trường, giữ cân bằng sinh thái và ứng phó với biến đổi khí
hậu. Phối hợp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch;
nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích, hỗ trợ người
dân tham gia gắn với đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các
điểm và sản phẩm du lịch. 
Với những mục tiêu trên, uBND thị xã đã đề ra các

nhiệm vụ của 4 lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, đô thị
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Thị xã LoNg Mỹ

Thu hút nguồn lực tạo bứt phá

POTENTIAL - HAU GIANG PROVINCE

Với quyết tâm bứt phá vươn lên, thị xã
Long mỹ luôn tạo mọi thuận lợi để nhà đầu
tư nhanh chóng tiếp cận lợi thế, tiềm năng
đầu tư, cam kết đồng hành để dự án đi vào
hoạt động nhanh và hiệu quả nhất. Đây là
chia sẻ của ông Nguyễn tiến danh - chủ
tịch uBND thị xã Long mỹ.
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và du lịch với 19 nhóm giải pháp để xây
dựng phát triển công nghiệp, đô thị và
du lịch trong giai đoạn 2021 - 2025.

Đâu là những tiềm năng, lợi thế và
định hướng thu hút đầu tư của thị xã
những năm tới?
TX.Long mỹ có giao thông đường

bộ và thủy rất thuận lợi cho việc giao
thương hàng hóa đó là: Quốc lộ 61B và
Sông cái Lớn đi qua các tỉnh Sóc Trăng,
cà mau, Bạc Liêu, cần Thơ… là nơi
trung chuyển hàng hóa của các tỉnh lân
cận. Thị xã được thành lập vào năm
2015, là một đô thị trẻ năng động, dân
cư đông đúc; cơ hội đầu tư và phát triển
của doanh nghiệp rất lớn. hiện nay, các
dự án trọng điểm được kêu gọi, thu hút
đầu tư đó là: (1)chỉnh trang đô thị phường Vĩnh Tường,
quy mô dự kiến là 5,45ha. (2)khu đô thị mới khu vực Bình
Thạnh B, phường Bình Thạnh với diện tích dự kiến 9,2ha.
(3)khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình
Thạnh diện tích dự kiến 10,11ha. (4)khu đô thị mới 1 khu
vực Bình Thạnh B dự kiến 8,98ha. (5)khu đô thị mới kết

hợp quảng trường quy mô dự kiến 19,39ha. (6)khu đô thị
mới 3, phường Thuận an quy mô dự kiến 11,61ha. (7)Đầu
tư chỉnh trang đô thị khu vực 6, phường Thuận an, quy mô
dự kiến 2,02ha. (8)khu đô thị mới Trà Lồng, quy mô dự
kiến 7,47ha. khu dân cư đường 30 tháng 4, phường Thuận
an, quy mô dự kiến 0,5ha. 
Về công nghiệp: cụm công nghiệp thị xã Long mỹ
được điều chỉnh quy hoạch chi tiết là 48,2ha (mở
rộng thêm 20ha); sẽ tạo điều kiện cho các nhà máy, xí
nghiệp có lực lượng lao động dồi dào, trật tự an toàn
xã hội đảm bảo…
Bên cạnh “tiềm năng tĩnh” trên, nhà đầu tư đến với

thị xã còn nhận thấy “lợi thế động” bởi sự cởi mở, thân
thiện và đồng hành với doanh nghiệp của Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân TX.Long mỹ.

trân trọng cảm ơn ông!

Sau hơn 6 năm
thành lập, thị xã

Long Mỹ (TX.Long Mỹ)
đang trên đà vươn lên
mạnh mẽ và tập trung thu
hút mọi nguồn lực đầu tư
trên nhiều lĩnh vực, đặc
biệt là về phát triển kết cấu
hạ tầng nhằm tiếp tục
“nâng chất” đô thị. Hưởng
ứng chủ trương trên đã có
một số doanh nghiệp
nghiên cứu và xúc tiến
đầu tư vào địa bàn.



Ông có thể cho biết những nỗ lực
của huyện nhằm hướng tới mục tiêu
trở thành trung tâm đô thị - công
nghiệp của tỉnh vào năm 2025?
Tuy phải đối mặt với nhiều khó

khăn trong năm 2021 nhưng với sự
đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống
chính trị, sự ủng hộ người dân và doanh
nghiệp nên châu Thành a đã đạt nhiều
kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội.
Điều đó đã tạo thêm niềm tin, động lực
để huyện tiếp tục thực hiện thành công
các mục tiêu đề ra trong năm 2022 và
những năm tiếp theo, đưa châu Thành
a trở thành trung tâm đô thị - công
nghiệp của tỉnh vào năm 2025. Với sự
quyết tâm cao, huyện đang vào cuộc
quyết liệt nhằm thực hiện đồng bộ các
nhiệm vụ và giải pháp. 
Trước hết, huyện tiếp tục hoàn thiện

đồ án quy hoạch vùng xây dựng huyện
châu Thành a đến năm 2050 làm cơ sở
cho định hướng phát triển kinh tế - xã
hội của huyện và tỉnh. Phát huy lợi thế
địa - kinh tế nổi trội, khai thác hiệu quả
mối quan hệ nội - ngoại vùng; các thế

mạnh về đầu mối giao thông, công
nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch hỗ
trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng tái
cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất
hàng hóa, nông nghiệp tuần hoàn. Từ
đó, xây dựng cấu trúc không gian vùng
lãnh thổ, liên kết đô thị, điểm dân cư
nông thôn, liên kết các cực tăng trưởng
kinh tế, đảm bảo sự phát triển hài hòa
giữa đô thị và nông thôn; đảm bảo tính
ổn định và bền vững.
Bên cạnh đó, huyện sẽ tăng cường

huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn
đầu tư ngân sách (trung ương, tỉnh,
huyện quản lý) để đầu tư các công trình
trọng điểm cơ sở hạ tầng, các chương
trình, dự án đầu tư giao thông, thủy lợi, y
tế, giáo dục, cấp thoát nước,… 
huyện cũng đẩy mạnh hợp tác với

các vùng lân cận trong - ngoài tỉnh để
thực hiện các chính sách phát triển; huy
động, phân bổ nguồn lực phát triển và
xây dựng kết cấu hạ tầng; đào tạo, thu
hút và tạo việc làm; bảo vệ môi trường,
ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời,
chú trọng hợp tác xúc tiến đầu tư,
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huyệN Châu ThàNh a 

Chuyển tư duy từ 
“quản lý hành chính” sang “phục vụ”

POTENTIAL - HAU GIANG PROVINCE

hướng tới mục tiêu sớm
trở thành một trung
tâm đô thị - công
nghiệp của tỉnh, huyện
châu Thành a đang
thực hiện nhiều giải
pháp huy động, sử dụng
hiệu quả nguồn lực đầu
tư phát triển kết cấu hạ
tầng, tháo gỡ các “điểm
nghẽn” về môi trường
kinh doanh theo thẩm
quyền, đặc biệt là việc
đẩy mạnh cải cách hành
chính, tạo chuyển biến
từ tư duy “quản lý hành
chính” sang “phục vụ”.
Ông Võ Quốc sử - chủ
tịch uBND huyện châu
Thành a khẳng định.



chuyển giao công nghệ, cung cấp lao động, xây dựng
vùng nguyên liệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản
phẩm; sử dụng chung kết cấu hạ tầng trong vùng về
công nghiệp, xử lý chất thải rắn, cấp nước;….
Đặc biệt, huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả cải

cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch;
chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức, tạo môi trường thuận lợi
nhằm thu hút đầu tư, đặc biệt là vốn fDI, nguồn
vốn xã hội hóa để phát triển đô thị, cung cấp các
dịch vụ gắn với sản xuất công nghiệp, nông nghiệp
theo lợi thế phân vùng. 

Đâu là những tiềm năng, lợi thế và định
hướng thu hút đầu tư của Châu thành a trong
những năm tới, thưa ông?
châu Thành a là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh

hậu giang, tiếp giáp thành phố cần Thơ - trung
tâm động lực phát triển kinh tế - xã hội và khoa
học, công nghệ của vùng Đồng bằng sông cửu Long. Trên
địa bàn có nhiều tuyến giao thông quan trọng chạy qua như
Quốc lộ 1a, Quốc lộ 61, Quốc lộ 61c, sắp tới là cao tốc
châu Đốc - Trần Đề và có tuyến sông Xáng Xà No - tuyến
vận tải thủy của vùng Đồng bằng sông cửu Long đi đến cà
mau. châu Thành a cũng đã được quy hoạch phát triển 03
khu công nghiệp (Tân Phú Thạnh hiện hữu - Nhơn Nghĩa a
và Tân hòa) với diện tích hơn 600ha...
Với sự hội tụ tiềm năng to lớn, lợi thế nổi trội, châu

Thành a có điều kiện để thúc đẩy phát triển đa ngành
thương mại - dịch vụ - công nghiệp để trở thành vùng trọng
điểm phát triển của tỉnh. hơn thế, trong quy hoạch phát
triển tỉnh hậu giang đến năm 2030, tầm nhìn 2050, châu
Thành a đã được xác định là huyện công nghiệp - đô thị nên
ngày càng nhận được sự quan tâm đầu tư nguồn lực của tỉnh. 
Để góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn,

huyện luôn chủ động hợp tác với các nhà đầu tư, hỗ trợ thủ
tục pháp lý, đề xuất cơ chế, chính sách và tạo mọi điều kiện
để dự án triển khai nhanh chóng, thuận lợi theo thẩm

quyền. Bên cạnh đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo
dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, khoa học
công nghệ, chuyển đổi số… châu Thành a khuyến khích
phát triển kinh tế hộ gia đình, trang trại, du lịch home-stay,
du lịch tâm linh,…

tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm
2022, tỉnh cũng sẽ đưa ra các cam kết với nhà đầu tư.
trên cương vị Chủ tịch UBNd huyện, ông có nhấn
mạnh điều gì với doanh nghiệp, nhà đầu tư đang đến
với Châu thành a?
châu Thành a đang tạo bước chuyển mạnh mẽ trong hệ

thống chính quyền từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ”.
Với tinh thần “hết việc, không hết giờ”, “khó khăn của nhà
đầu tư chính là khó khăn của huyện”, chính quyền huyện
cam kết sẵn sàng chia sẻ cơ hội hợp tác, hỗ trợ dự án triển
khai thuận lợi nhất và luôn đồng hành, thấu hiểu cùng
doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

trân trọng cảm ơn ông!
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Huyện Phụng Hiệp hưởng ứng “Năm doanh nghiệp
2022” của tỉnh Hậu Giang bằng các giải pháp, hoạt động cụ
thể nào, thưa ông?
huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách khuyến công

quốc gia, địa phương; huy động các nguồn quỹ hỗ trợ khuyến khích
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đẩy mạnh ứng dụng khoa học công
nghệ, đầu tư máy móc, thiết bị để tạo ra sản phẩm có giá trị cao và
nâng cao hiệu quả cạnh tranh; trong đó chú trọng phát triển ngành
nghề nông thôn phù hợp với thị trường và vùng nguyên liệu.
cụ thể, huyện sẽ chủ động rà soát các cơ sở sản xuất công nghiệp

- tiểu thủ công nghiệp (cN-TTcN) có nhu cầu đầu tư, chuyển đổi
máy móc, thiết bị để đề xuất Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp tỉnh khảo sát, hỗ trợ; phấn đấu năm 2022 có từ 03
cơ sở trở lên được hỗ trợ từ các đề án khuyến công.
huyện cũng tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình, kịp thời

tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất - kinh doanh
hồi phục và phát triển; thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích đầu

tư vào cN-TTcN, phát triển thêm ngành nghề, nhất là nghề truyền
thống, cơ sở thu hút nhiều lao động.
huyện còn tích cực tháo gỡ khó khăn về vốn, năng lực

quản lý, lao động,…; động viên kịp thời các chủ cơ sở tích cực
tìm kiếm thị trường; quảng bá sản phẩm; đồng thời đẩy mạnh
cải cách hành chính, tạo thuận lợi để các dự án sớm đi vào
hoạt động; phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường xúc
tiến kêu gọi đầu tư vào Phụng hiệp.
Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân, nâng cao

hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giải quyết vướng mắc trong
thủ tục hành chính; nhanh chóng khởi công, triển khai ngay
các dự án quy mô lớn có tác động lan toả đến phát triển kinh
tế - xã hội. huyện sẽ đơn giản hóa thủ tục cấp: giấy phép đầu
tư, đất, giấy phép xây dựng,…; đẩy nhanh tốc độ giải phóng
mặt bằng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

Phụng Hiệp cũng đang tích cực phối hợp với các sở, ban,
ngành nghiên cứu, xúc tiến triển khai một số đề án, kế hoạch phát
triển công nghiệp. Ông có thể cho biết về vấn đề này và tiềm năng
phát triển công nghiệp huyện nhà những năm tới? 
Theo Quyết định số 845/QĐ-uBND ngày 28/4/2022 của

uBND tỉnh phê duyệt Danh mục các đồ án quy hoạch phân khu
xây dựng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hậu giang, huyện
Phụng hiệp được quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000
khu công nghiệp Long Thạnh (diện tích 290ha), khu công
nghiệp Tân Bình (210ha); theo Đề án quy hoạch phát triển khu
công nghiệp tỉnh hậu giang, giai đoạn 2030 - 2050 còn có khu
công nghiệp Tân Phước hưng diện tích 1.160ha. 
Như vậy, tiềm năng phát triển công nghiệp những năm tới

của Phụng hiệp đặc biệt to lớn. hiện huyện đang đẩy mạnh
triển khai cụm công nghiệp Tân Phước hưng diện tích 50ha
nhằm tạo quỹ đất “sạch” để kêu gọi thu hút đầu tư.
Thời gian tới với hệ thống giao thông ngày càng hoàn
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Sẵn sàng đón bắt cơ hội lớn

POTENTIAL - HAU GIANG PROVINCE

Phụng hiệp đang đứng trước cơ hội bứt phá lớn
bởi thời gian tới sẽ có nhiều dự án hạ tầng giao
thông quan trọng đi qua địa bàn; kéo theo đó là
nhiều dự án hạ tầng, công nghiệp, du lịch đăng
ký đầu tư vào huyện ngày càng nhiều. Đón bắt
vận hội với tâm thế sẵn sàng, huyện đang vào
cuộc với quyết tâm cao nhằm tạo thuận lợi cho
các dự án triển khai nhanh chóng nhất. Ông Hồ
Văn Phú - chủ tịch uBND huyện Phụng hiệp
chia sẻ về nội dung này.



thiện, đặc biệt là tuyến cao tốc đi qua địa bàn sẽ là
điều kiện tốt để Phụng hiệp đẩy mạnh thu hút phát
triển công nghiệp. hơn thế trên địa bàn còn tiềm
năng lớn về nông nghiệp, thủy sản sạch, quy mô lớn
tạo đà cho công nghiệp chế biến phát triển.

sau hơn một năm triển khai Đề án phát triển nông nghiệp
bền vững gắn với du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến
năm 2030 (Đề án số 01-Đa/HU ngày 02/02/2021), Phụng Hiệp đã
đạt kết quả nổi bật nào?
Việc thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững gắn với

du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 có ý nghĩa
quan trọng đối với sự phát triển kinh tế huyện. Sau hơn một năm
triển khai, Đề án đã đạt được một số kết quả ấn tượng. Về tổng thể,
người dân đã tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học; mối liên kết bền
vững giữa hợp tác xã (hTX) với doanh nghiệp ngày càng chặt chẽ
hơn. Về cụ thể, chương trình ocoP được hội đồng đánh giá xếp
hạng cấp tỉnh công nhận năm 2021 có 04 sản phẩm, đưa toàn huyện
có 21 sản phẩm (17 sản phẩm 4 sao, 04 sản phẩm 3 sao). huyện đã
thành lập mới 04 hTX và toàn huyện hiện có 43 hTX, 263 tổ kinh tế
hợp tác và 14 câu lạc bộ sản xuất nông nghiệp. 
huyện cũng đã xây dựng 02 cống trạm bơm điện, nâng tổng số lên

22 trạm bơm điện và thuyền bơm, nạo vét 23 công trình khép kín, chủ
động tưới, phục vụ sản xuất nông nghiệp chiếm 46%, đồng thời đã
hình thành nên những tuyến đường đẹp, thuận lợi cho việc giao
thương hàng hóa, làm tiền đề phát triển du lịch miệt vườn; góp phần
vào việc xây dựng 07/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông có thể cho biết đâu là những tiềm năng, lợi thế và
định hướng thu hút đầu tư của huyện những năm tới?
Phụng hiệp hôm nay đã có trên 90% tuyến giao thông

nông thôn được cứng hóa với tổng chiều dài 1.200km; 60km
tỉnh lộ (927, 928, 929) và 60km quốc lộ (1, 61, Quản Lộ
Phụng hiệp - cà mau) cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại và vận
chuyển hàng hóa của nhân dân. hệ thống giao thông thủy
thường xuyên được nạo vét với các tuyến chính như: tuyến
kênh xáng Nàng mau, kênh xáng Búng Tàu, kênh xáng Lái
hiếu… hiện Trung ương đang triển khai tuyến cao tốc Bắc

- Nam đoạn cần Thơ - cà mau đi qua huyện sẽ mở ra tương
lai phát triển lớn cho Phụng hiệp.
Đến nay, toàn huyện đã có 05 đô thị: thị trấn cây Dương,

thị trấn Búng Tàu, thị trấn kinh cùng, đô thị cái Sơn (xã
Phương Bình) và đô thị Tân Long (xã Tân Long) đạt đô thị loại
V với dân số đô thị là 29,5 nghìn người, tỷ lệ đô thị hoá đạt
12%. Quy mô, chất lượng các đô thị được cải thiện, trong đó thị
trấn cây Dương và một số đô thị đang là hạt nhân, động lực
phát triển; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện.
Trên địa bàn còn có 898 cơ sở và 15 doanh nghiệp sản xuất

công nghiệp, tập trung ở các ngành nghề chế biến, chế tạo,
trong đó ngành sản xuất chế biến thực phẩm chiếm trên 80%
tổng giá trị sản xuất của ngành.
hiện Trung ương, tỉnh và huyện đang xúc tiến, đẩy mạnh đầu tư,

nâng cấp nhiều tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn để kết nối với
Quốc lộ Nam Sông hậu, cao tốc cần Thơ - cà mau, châu Đốc - Sóc
Trăng… trở thành mạng lưới đồng bộ, liên hoàn.
Ngoài ra, việc hình thành cụm công nghiệp Tân Phước

hưng và tới đây là các khu công nghiệp Long Thạnh, Tân
Bình cùng định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, quy
mô lớn đáp ứng nguồn nguyên liệu tại chỗ và tạo cơ hội lớn để
thu hút đầu tư vào huyện.

Nhân Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm
2022, ông có chia sẻ, nhấn mạnh điều gì với doanh nghiệp,
nhà đầu tư đã và đang đến với Phụng Hiệp?
huyện Phụng hiệp cam kết sẽ thực hiện đầy đủ, trách nhiệm

những cam kết của tỉnh đối với nhà đầu tư tại hội nghị, thực hiện
phương châm “chính quyền nhắc nhà đầu tư, không để nhà đầu
tư thúc chính quyền”, đồng thời, luôn đồng hành, lắng nghe, tạo
điều kiện thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật và cơ chế
của tỉnh để doanh nghiệp đầu tư, phát triển tại huyện.

trân trọng cảm ơn ông!

www.vccinews.com  55



Nhiều dư địa phát triển
Nằm cách trung tâm tỉnh hậu giang 15km, Long mỹ có

vị trí quan trọng của tỉnh hậu giang. huyện nằm dọc trên
các tuyến giao thông thuỷ bộ quan trọng của tỉnh và tiểu
vùng Tây Sông hậu, có những điểm giao lưu kinh tế với các
tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, kiên giang và với đô thị trung
tâm của Đồng bằng sông cửu Long (ĐBScL) là thành phố
cần Thơ. 
Bên cạnh đó, Long mỹ có tiềm năng đất đai với quy mô

lớn. môi trường, thổ nhưỡng rất thích hợp cho cây trồng, vật
nuôi theo hướng sản xuất lớn, hiệu quả bền vững, nguồn lao
động nông nghiệp dồi dào, người dân cần cù, sáng tạo và
năng động… Thế mạnh lớn nhất của huyện chính là nông
nghiệp, sản xuất lúa, khóm, mãng cầu, bưởi… và khai thác
tiềm năng mặt nước nuôi thuỷ sản, cung cấp nguyên liệu cho
công nghiệp chế biến và xuất khẩu nông sản. 
Đặc biệt, trên địa bàn huyện có Dự án khu nông nghiệp

ứng dụng công nghệ cao hậu giang (diện tích 5.200ha) đầu
tiên của vùng ĐBScL. Trên cơ sở quy hoạch được chính
phủ phê duyệt, huyện sẽ xây dựng một nền nông nghiệp
phát triển theo hướng hiện đại, thu hút vốn, quy tụ các
nguồn lực vào sản xuất, góp phần chuyển đổi nền nông
nghiệp truyền thống. huyện đã ban hành Đề án “Tái cơ cấu
ngành nông nghiệp huyện Long mỹ, giai đoạn 2016 - 2020
và định hướng đến năm 2025”.
cùng với thế mạnh nông nghiệp, sản xuất công nghiệp,

tiểu thủ công nghiệp của huyện cũng phát triển nhanh. Nhiều
cơ sở thành lập mới và nhiều ngành nghề được mở rộng như:
Sơ chế nông sản, cơ khí, mộc dân dụng, xay xát,… nhất là
nghề đan lục bình. Toàn huyện có 568 cơ sở công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp và 2.932 cơ sở thương mại, dịch vụ;....
Ngoài ra, trên địa bàn huyện cũng có nhiều di tích văn

hoá lịch sử như căn cứ khu ủy Tây Nam bộ, Đền thờ Bác
hồ ở xã Lương Tâm,... huyện đang đẩy mạnh xây dựng
tuyến du lịch miệt vườn, du lịch tâm linh và khu di tích
chiến thắng chương Thiện (xã Vĩnh Viễn) và Đền thờ Bác
hồ (xã Lương Tâm)….
Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh

những huyện vẫn thực hiện đạt và vượt 13/16 chỉ tiêu; 02 chỉ
tiêu đạt trên 90%; 01 chỉ tiêu đạt 77,74%. Tổng giá trị sản xuất
(giá so sánh 2010) là: 3.739/3.799 tỷ đồng (tăng 31 tỷ đồng so
với cùng kỳ), đạt 98,41% so với Nghị quyết hĐND huyện
giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện
584.091/643.174 triệu đồng, đạt 90,81% Nghị quyết.
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Phát huy thế mạnh nông nghiệp

POTENTIAL - HAU GIANG PROVINCE

Là huyện thuần nông, từ xuất phát điểm thấp,
đến nay Long mỹ đang ngày càng phát triển,
diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống
vật chất và tinh thần của người dân từng bước
được nâng lên. huyện đang tập trung mọi
nguồn lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, thu
hút đầu tư để tạo đà bứt phá.

Ông Nguyễn Thanh Giang, 
Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ



huyện có 03 xã đạt nông thôn mới: Thuận hưng, Lương
Tâm, Vĩnh Thuận Đông; 02 xã đạt tiêu chí đô thị loại V; 01
thị trấn. Đến nay xã Thuận hưng đã được công nhận xã đạt
chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện Long mỹ đặt mục
tiêu đến 2025 hoàn thành cơ bản huyện nông thôn mới.

Phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư
Xác định phát triển cơ sở hạ tầng là yếu tố then chốt,

động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, do đó, đầu tư xây
dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu được Long mỹ đặc biệt quan
tâm. huyện đã tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của chương
trình xây dựng nông thôn mới, chủ động lồng ghép, huy
động đa dạng vốn từ các chương trình, dự án để đầu tư
xây dựng kết cấu hạ tầng.
hệ thống giao thông của huyện thông suốt, ấp liền ấp; trụ

sở cơ quan, trường học, trạm y tế không ngừng được đầu tư,
xây dựng, sửa chữa... góp phần nâng cao chất lượng cuộc
sống người dân, thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển,
nâng cấp hạ tầng huyện lỵ. Nhiều công trình đưa vào sử dụng
đã tác động tích cực, thay đổi diện mạo địa phương như:
Đường tỉnh 930, 930B; tuyến Xà Phiên - Vịnh chèo; tuyến đê
ngăn mặn Vị Thanh - Long mỹ; hệ thống giao thông nông
thôn, bờ bao và cống đập khép kín khu vực sản xuất;… 
huyện Long mỹ cũng hình thành các cụm kinh tế xã

hội, trung tâm chợ xã; cụm công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp đã được quy hoạch và đang triển khai thực hiện.
Qua đó, góp phần thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh
tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hóa, hiện đại
hóa nông nghiệp nông thôn.
Ông Nguyễn Thanh giang, chủ tịch uBND huyện cho

biết, thời gian tới Long mỹ sẽ tiếp tục phát huy lợi thế cạnh
tranh và thế mạnh để thu hút đầu tư vào một số lĩnh vực như:
Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp với du lịch
cộng đồng; công nghiệp chế biến sau thu hoạch sản phẩm
nông nghiệp; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã
hội... Trong đó ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ
tầng thiết yếu trong cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,
tạo đất sạch để thu hút đầu tư….
Để đạt mục tiêu đề ra, huyện sẽ quy hoạch cụ thể từng dự

án, công trình và thực hiện từng bước. Bên cạnh đó, cũng kêu
gọi cả hệ thống chính trị và nhân dân ủng hộ, thực hiện để
huyện phát triển mọi mặt ngang tầm với các huyện trong tỉnh.
Đồng hành cùng các nhà đầu tư, huyện luôn xác định

quan tâm, hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp, nhà đầu
tư là nghĩa vụ và trách nhiệm của các cấp chính quyền và
nhân dân. huyện sẽ có nhiều cơ chế, chính sách thông
thoáng, đặc thù, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư,
kinh doanh theo hướng minh bạch, hấp dẫn, đồng hành,
tháo gỡ khó khăn vướng mắc cùng doanh nghiệp, trong đó
đặc biệt chú trọng cải cách thủ tục hành chính và tạo quỹ
đất sạch cho các nhà đầu tư.n
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Năm 2022 huyện Long Mỹ đặt mục tiêu: Tổng giá trị
sản xuất (giá so sánh) đạt từ 3.861 tỷ đồng; cơ cấu
chuyển dịch (giá thực tế): Khu vực I chiếm 64,04%, khu
vực II chiếm 20,18%, khu vực III chiếm 15,78%; tổng thu
ngân sách nhà nước trên địa bàn 572 tỷ đồng; tỷ lệ hộ
nghèo giảm từ 1,5% trở lên...



Vóc dáng công nghiệp - đô thị 
châu Thành có vị trí giao thông vô cùng thuận lợi:

giáp thành phố cần Thơ, sông hậu, tỉnh Sóc Trăng; trên
địa bàn có 02 tuyến quốc lộ; Đường tỉnh 925, 927c; 06
cảng...; ngoài ra huyện còn tiếp giáp với cảng cái cui,
cảng hàng không quốc tế cần Thơ,… Đây là những lợi
thế để châu Thành phát triển phát triển đô thị - công
nghiệp, logistics và thương mại - dịch vụ. 
hiện nay huyện có tổng diện tích đất công nghiệp

theo quy hoạch là 1.990ha. Trên địa bàn huyện có 01 khu
công nghiệp (kcN), 03 cụm công nghiệp (ccN) tập
trung, 01 Trung tâm điện lực Sông hậu và khu điều hành
quản lý khu công nghiệp Sông hậu với tổng diện tích
979,41ha, tỷ lệ lấp đầy 78,8%. hiện có 41 dự án đầu tư tại
châu Thành, trong đó có 39 dự án sản xuất kinh doanh
(với 09 dự án nước ngoài), 02 dự án kinh doanh kết cấu
hạ tầng. Tổng mức thu hút đầu tư vốn trong nước 70.234
tỷ đồng và vốn đầu tư nước ngoài 3.614 triệu uSD.

huyện có 02 đô thị loại V, với tổng diện tích tự nhiên
3.152ha, gồm thị trấn Ngã Sáu và thị trấn mái Dầm. Tỷ lệ
đô thị hóa năm 2020 là 24,65%, tỷ lệ lao động phi nông
nghiệp đô thị chiếm 76,8%. huyện có 07 dự án dân cư đô
thị đã triển khai với diện tích 81,4ha; 06 dự án đang
chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư với diện 153,64ha và 03 dự
án đã có chủ trương với diện tích 18,80ha.
Theo định hướng phát triển, châu Thành sẽ trở thành

trung tâm đô thị - công nghiệp của tỉnh vào năm 2025,
với diện tích quy hoạch công nghiệp là hơn 2.040ha. Đây
sẽ là cơ sở để “huyện công nghiệp” hình thành đồng bộ về
kết cấu hạ tầng, nâng cao hiệu quả hoạt động các khu,
ccN. 
Trong đó nổi bật là thành lập thêm 3 kcN, 01 ccN:

kcN Đông Phú (120ha), kcN Đông Phú - giai đoạn 2
(234ha), kcN Sông hậu - giai đoạn 2 (220ha) và ccN
Phú Tân (50ha), với tổng diện tích trên 624ha; tổng thu
ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đến năm 2025 là
2.559 tỷ đồng; cơ cấu lao động trong khu vực công nghiệp
đến năm 2025 chiếm từ 23% đến 25% tổng số lao động
trên địa bàn và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đô thị
chiếm trên 80% tổng số lao động đô thị.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/Tu ngày 26/11/2021

của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hậu giang về phát triển
công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch, thời gian tới,
châu Thành sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư gắn phát triển
khu, ccN với quá trình đô thị hóa của địa phương. 
huyện tập trung kêu gọi đầu tư một số ngành công

nghiệp thế mạnh như: ngành công nghiệp chế biến (cây
ăn trái, rau quả,...), chế tạo và năng lượng (điện mặt trời,
nhiệt điện),... Từ đó, từng bước hình thành các ngành
trọng điểm, có tốc độ phát triển cao, thuận lợi về thị
trường, khai thác triệt để các lợi thế có sẵn, đặc biệt nông
nghiệp là nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho ngành
công nghiệp chế biến. Đồng thời, khuyến khích hỗ trợ
đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp có giá trị gia tăng
cao, các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp công
nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ.
huyện cũng kiến nghị tỉnh ưu tiên nguồn lực đầu tư,

nâng cấp hạ tầng công nghiệp, hạ tầng giao thông đồng
bộ, mang tính kết nối cao. Bên cạnh nguồn vốn ngân sách
nhà nước, huyện cùng với tỉnh tập trung kêu gọi đầu tư
các tuyến đường giao thông gắn kết giữa các khu đô thị,
công nghiệp và các tuyến đường mang tính kết nối cao,
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Ngay từ khi chia tách, hậu giang đã xác
định và chọn quy hoạch châu Thành là
địa bàn trọng điểm về phát triển đô thị -
công nghiệp của tỉnh. huyện đang thay
đổi từng ngày với nhiều kết quả tích cực,
nhất là trong công tác kêu gọi đầu tư.



tạo đòn bẩy cho
đô thị - công
nghiệp phát triển. 
huyện đang

kêu gọi thu hút
đầu tư thêm các
dự án phát triển
đô thị, đặc biệt là
các khu đô thị mới
trên địa bàn huyện
châu Thành; quy
hoạch, hoàn thành
các chợ nông thôn
trên địa bàn (chợ
Đông Phước, Phú
hữu, Phú Tân,
Đông Phú)... Từng
bước phát triển
thương mại - dịch
vụ khu vực nông
thôn; kêu gọi đầu
tư khu trung tâm
văn hóa thể thao
và khu vui chơi,
giải trí, nâng cao
đời sống tinh thần
cho nhân dân.
Thời gian tới,

huyện sẽ hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng, rà soát
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo định hướng quy
hoạch phát triển chung của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2050 để phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị
trên địa bàn huyện. 
Ngoài ra, tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt

bằng, giải quyết các vấn đề chính sách có liên quan; quản
lý quy hoạch tại các khu, ccN để giao đất cho nhà đầu tư
sớm triển khai dự án. hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn lao
động tại huyện, quan tâm công tác đào tạo nghề phù hợp
với nhu cầu của nhà đầu tư để giải quyết việc làm và tăng
thu nhập cho người dân.
Trước mắt, trong năm 2022, châu Thành tập trung chỉ

đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai
dự án Đường nối từ thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam
Sông hậu kết nối trung tâm huyện đến kcN và dự án
đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn cần Thơ - cà mau
(đoạn đi qua địa bàn huyện). 

huyện sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính
gắn với xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông
minh, xây dựng nền hành chính công hiện đại, tạo môi
trường thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào
địa bàn. Tăng cường đối thoại với các nhà đầu tư để 
tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển cho các
doanh nghiệp.
Ông Nguyễn hoàng anh, chủ tịch uBND huyện

châu Thành cho biết, xác định thu hút đầu tư là một
trong những giải pháp then chốt, là đòn bẩy thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội, châu Thành mong muốn sẽ
thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư, từ đó tạo động 
lực thúc đẩy sự phát triển huyện nói riêng và tỉnh 
nói chung.
“châu Thành sẽ cam kết đảm bảo môi trường an ninh

bền vững, tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư hoạt động,
phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, gắn bó lâu dài
với địa phương”, ông Nguyễn hoàng anh khẳng định.n
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“Đòn bẩy” từ xây dựng nông thôn mới
Xuất phát điểm là huyện thuần nông, Vị Thủy xác định

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới (NTm) là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm. Đến
nay huyện có 5/9 xã đạt chuẩn NTm, gồm: Vị Thanh, Vị
Thủy, Vị Thắng, Vị Trung và Vĩnh Thuận Tây. các xã còn
lại đạt từ 13 đến 16/19 tiêu chí. Đối với các xã đã đạt
chuẩn NTm, địa phương đã tiến hành xây dựng theo Bộ
tiêu chí xã NTm nâng cao. 
Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng NTm, với sự

chung sức đồng lòng của hệ thống chính trị và nhân dân,
bộ mặt nông thôn huyện thay đổi rõ nét. hạ tầng kỹ thuật
từng bước hoàn thiện. các tuyến đường trục xã, liên xã;
đường trục thôn, liên thôn; đường ngõ xóm đã đảm bảo
100% được nhựa hóa, bê tông hóa. cơ sở hạ tầng thương
mại nông thôn phát triển khá phong phú, đa dạng về loại
hình tổ chức hoạt động. Đời sống người dân không ngừng
được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. 
Bên cạnh đó, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp

hiệu quả mang đặc trưng địa phương được triển khai và
không ngừng nhân rộng như: mô hình sản xuất nông
nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp theo
chuỗi giá trị... Toàn huyện có hơn 19.000ha diện tích
trồng lúa tham gia liên kết, trong đó có khoảng 12.000ha
tham gia liên kết sản xuất trực tiếp với doanh nghiệp. 
Đến nay, Vị Thủy có 9 sản phẩm ocoP được tỉnh

công nhận. Việc phát triển công nghiệp, dịch vụ đã thúc
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất
lượng và năng suất lao động.
Trong thời gian tới, Vị Thủy sẽ tiếp tục thực hiện và

phát huy phong trào “cả nước chung tay xây dựng nông
thôn mới”. Phấn đấu đến năm 2025, huyện có 100% xã đạt
chuẩn NTm, 5/9 xã đạt chuẩn NTm nâng cao, có 10% (1
xã) đạt chuẩn NTm kiểu mẫu...
Trước mắt, trong năm 2022 huyện phấn đấu xây dựng xã

Vị Bình đạt 19/19 tiêu chí NTm và xây dựng NTm nâng cao
đối với xã Vị Thanh. huyện sẽ rà soát các tiêu chí đã đạt; củng
cố, nâng chất, xây dựng kế hoạch, lộ trình và phân công các
ngành, địa phương để thực hiện các tiêu chí còn chưa đạt. 

Đẩy mạnh thu hút đầu tư
Vị Thủy là huyện có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát

triển kinh tế, là vùng giáp ranh với đô thị trung tâm tỉnh là
thành phố Vị Thanh. Trên địa bàn huyện có các tuyến giao
thông thủy, bộ quan trọng, đóng vai trò huyết mạch chạy
qua như: Quốc lộ 61c (đường nối Vị Thanh - cần Thơ),
Quốc lộ 61, kênh Xà No, kênh Nàng mau, sông cái Lớn,…
tạo thuận lợi cho giao lưu kinh tế, thông thương với các địa
phương khác. Ngoài ra, huyện cũng có điều kiện tự nhiên
phong phú, đa dạng, nguồn nhân lực dồi dào…
Phát huy những tiềm năng, thế mạnh này và bám sát các

chính sách của tỉnh trong kêu gọi thu hút đầu tư, Vị Thủy
đang tập trung huy động mọi nguồn lực nhằm đẩy mạnh
xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông, coi đây là mũi
nhọn tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội. hiện huyện đã
lập danh mục kêu gọi đầu tư 15 dự án, trong đó lĩnh vực
công nghiệp 01 dự án, lĩnh vực nông nghiệp 04 dự án, lĩnh
vực đô thị 10 dự án.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện tập trung phát triển
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huyệN Vị Thủy 

Phát huy lợi thế, khơi dậy tiềm năng,
vươn lên mạnh mẽ

POTENTIAL - HAU GIANG PROVINCE

Vị Thủy là huyện “cửa ngõ” phía đông bắc
TP.Vị Thanh, sở hữu điều kiện giao thông
khá thuận lợi. Với quyết tâm phát huy lợi
thế, tiềm năng, huyện đang tập trung thực
hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu
tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn,
từ đó tạo chuyển biến, nâng cao thu nhập
và ổn định đời sống nhân dân.



nông nghiệp công nghệ cao và thực hiện theo chuỗi giá trị, tạo
điều kiện cho nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật.
Xây dựng tổ chức sản xuất theo các mô hình nhà vườn, kinh tế
trang trại, kinh tế hợp tác liên kết với doanh nghiệp, sản xuất
theo VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, xây dựng thương hiệu
chất lượng và an toàn thực phẩm. Phát triển nông nghiệp
xanh, hướng tới nền nông nghiệp thông minh, ứng dụng công
nghệ cao và tiếp cận nông nghiệp 4.0. 

Huyện cũng sẽ ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư các ngành
sản xuất công nghiệp chế biến nông sản, phục vụ đầu ra sản
phẩm nông nghiệp. Đồng thời, huy động, thu hút vốn đầu tư
cụm tiểu thủ công nghiệp để phát triển các ngành, lĩnh vực.
Khai thác các dự án được đầu tư như: Bến xe Hậu Giang, một
số dự án đầu tư nhà ở, khu đô thị mới, khu thương mại…

Đặc biệt, một trong những thế mạnh của Vị Thủy là du
lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái gắn với các làng nghề
truyền thống. Nghề trồng trầu có tuổi đời khá lâu ở đây,
ngoài việc là mô hình kinh tế còn trở thành điểm du lịch
nông nghiệp. Các sản phẩm du lịch được xác định là: Khu
du lịch sinh thái Việt - Úc, Hồ nước ngọt, các vườn bưởi da
xanh, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm sông nước trên
kênh Xà No, kênh Nàng Mau; du lịch văn hóa, tâm linh gắn
với giáo dục truyền thống; du lịch cộng đồng, du lịch làng
nghề. Trong đó, điểm nhấn là tham quan Làng trầu và Khu
du lịch sinh thái Việt - Úc. Mặt khác, huyện sẽ chú trọng thu
hút đầu tư và kêu gọi sự tham gia của người dân để xây
dựng các mô hình homestay, điểm du lịch sinh thái nhằm
phát triển du lịch cộng đồng, trải nghiệm; giới thiệu sản
phẩm đặc trưng cũng như tạo việc làm cho lao động địa
phương… Đồng thời, chú trọng xây dựng, kết nối tour,
tuyến du lịch với các địa phương lân cận.

Hiện huyện đang chỉ đạo các ngành rà soát, đẩy mạnh thu
hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Đề án Phát triển du lịch huyện
Vị Thủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được

Huyện ủy, UBND huyện thông
qua, là một bước đột phá trong
phát triển du lịch địa phương. 

Ông Nguyễn Thanh Tươi, Phó
Chủ tịch thường trực UBND
huyện Vị Thủy cho biết, với lợi
thế vùng giáp ranh, Vị Thủy là
vùng đất có những cơ hội phát
triển, huyện mong muốn sẽ thu
hút thêm nhiều nhà đầu tư đến
tìm hiểu hợp tác đầu tư, đặc biệt
trong các lĩnh vực mà huyện đang
quan tâm. Qua đó góp phần phát
huy lợi thế, khai phát tiềm năng
để phát triển bền vững.

Với thông điệp: “Doanh
nghiệp đến - Vị Thủy phát triển”,
huyện cam kết đồng hành, tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc để nhà
đầu tư thực hiện hiệu quả dự án,
mở rộng sản xuất kinh doanh.
Đặc biệt, địa phương sẽ đẩy mạnh
cải cách thủ tục hành chính, thực
hiện hiệu quả công tác giải phóng
mặt bằng, tạo quỹ đất sạch; đảm
bảo an ninh, trật tự; tạo môi
trường kinh doanh ổn định. n
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Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư
tỉnh Hậu Giang năm 2022,

huyện Vị Thủy sẽ giới thiệu tiềm
năng, lợi thế đến các nhà đầu tư

với 2 lĩnh vực, gồm: Phát triển thương
mại, dịch vụ và nông nghiệp ứng
dụng khoa học công nghệ.

Làng trầu Vị Thủy (xã Vị Thủy) có nghề trồng trầu lâu đời, diện tích lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu
Long, ngoài việc là mô hình kinh tế còn trở thành điểm du lịch nông nghiệp nổi tiếng của huyện Vị Thủy

Khu du lịch sinh thái rừng tràm Việt Úc (xã Vĩnh Tường), với tiềm
năng du lịch sinh thái là sản phẩm du lịch nổi bật của Vị Thủy



T rong đó, các công trình giao thông chiến lược
trên địa bàn tỉnh đã và đang được Ban triển khai
mạnh mẽ, nhằm tháo “nút thắt” về hạ tầng giao
thông, nâng cao năng lực vận tải của Hậu
Giang, góp phần tạo thế và lực thu hút đầu tư,

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

tăng tốc, tăng hiệu quả các công trình 
Xác định hệ thống giao thông, nhất là những tuyến đường

trọng điểm, mang tính động lực cần “đi trước một bước”,
những năm qua, Hậu Giang đã ưu tiên đầu tư phát triển kết
cấu hạ tầng giao thông, coi đây là mũi đột phá, tạo động lực
cho kinh tế - xã hội. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các
ngành, địa phương tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu
hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát
triển bền vững và tương xứng với tiềm năng sẵn có. 

Hiện Ban QLDA ĐTXD công trình GT&NN đang triển
khai thực hiện 04 dự án gồm: Đường ô tô về trung tâm xã
Phú Tân; Đường ô tô về trung tâm xã Phú Hữu (đều thuộc
huyện Châu Thành, các dự án hoàn thành sẽ hoàn thiện kết
nối trong huyện, đồng thời bổ sung kết nối với QL1, Khu
công nghiệp Nam Sông Hậu thông qua đầu nối vào đường
tỉnh 927C); Dự án đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn A
(kết nối trong huyện Long Mỹ và Khu nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao); Đường tỉnh 931 thuộc huyện Long
Mỹ (kết nối liên huyện Long Mỹ, Vị Thủy, kết nối liên tỉnh
Hậu Giang với Bạc Liêu). 

Các dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2023, không chỉ
đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân
mà còn rút ngắn khoảng cách giữa các địa phương. Ban QLDA
ĐTXD công trình GT&NN tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với

các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo tăng tốc, đẩy nhanh
các hạng mục theo đúng quy trình kỹ thuật gắn với bảo đảm
an toàn lao động để về đích đúng tiến độ.

Trong giai đoạn 2021-2015 và những năm tiếp theo, Hậu
Giang ưu tiên phát triển 04 trụ cột: công nghiệp, nông
nghiệp, đô thị và du lịch. Theo đó, để tạo “đòn bẩy” thu hút
đầu tư vào các lĩnh vực này, Ban QLDA ĐTXD công trình
GT&NN tỉnh sẽ tiếp tục triển khai 02 dự án lớn: tuyến đường
kết nối các huyện Phụng Hiệp, Châu Thành A, Vị Thủy, Long
Mỹ thông qua dự án đường tỉnh 929 và dự án đường tỉnh
925B (tổng mức đầu tư 2 dự án hơn 400 tỷ đồng). 

nâng cao hiệu quả dự án
Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của

Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững,
Ban QLDA ĐTXD công trình GT&NN tỉnh đã cùng với các
nhà thầu nghiên cứu, đưa ra các biện pháp, tổ chức thi công
phù hợp, cụ thể cho từng dự án để vừa đảm bảo yêu cầu về
chất lượng và tiến độ thực hiện. 

Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức các buổi làm việc, giao ban
để lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đặc
biệt, gắn công việc với trách nhiệm cụ thể đối với từng cá
nhân, có thưởng phạt rõ ràng. Trong quá trình triển khai dự
án, 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.

Ban QLDA ĐTXD công trình GT&NN tỉnh phối hợp chặt
chẽ với các nhà thầu, thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các nhà
thầu tập trung nhân lực, vật tư thi công đảm bảo tiến độ được
giao. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ về chất lượng,
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Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả các
công trình giao thông chiến lược
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Thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình giao thông và nông
nghiệp Hậu Giang (viết tắt là Ban QLDA
ĐTXD công trình GT&NN) đã nỗ lực
hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Đặc biệt, đơn vị luôn chủ động, thực
hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ,
nâng cao chất lượng các dự án và phát
huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Ngọc TùNg

Ông Trương Minh Kiêm, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD 
công trình GT&NN tỉnh Hậu Giang



khối lượng công trình, tuân thủ theo đúng
thiết kế. Riêng đối với những công trình đã
có kế hoạch bố trí vốn tập trung hoàn thiện
hồ sơ, thủ tục liên quan để triển khai trong
thời gian sớm nhất.

Ông Trương Minh Kiêm, Giám đốc Ban
QLDA ĐTXD công trình GT&NN tỉnh Hậu
Giang cho biết, việc đầu tư xây dựng và đưa
vào sử dụng các công trình đã tạo sức bật cho
từng địa phương nói riêng và của tỉnh nói
chung. Thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục phối
hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương,
tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND,
UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp đầu tư
xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao
thông trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục đẩy
nhanh tiến độ triển khai, khẩn trương hoàn
thành các dự án giao thông trọng điểm, góp
phần hoàn thành các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, để thực hiện hiệu quả các
công trình, dự án, đặc biệt là hạn chế chậm
tiến độ, phải điều chỉnh hoặc dừng dự án thì
yếu tố quan trọng hàng đầu là giải phóng
mặt bằng (GPMB). Dưới góc độ chủ đầu tư,
ông Trương Minh Kiêm cho rằng công tác
GPMB cần nêu cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị;
trong chỉ đạo thực hiện hỗ trợ, bồi thường GPMB phải đảm
bảo quyền lợi cho người dân. 

“Mặt khác, phải lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập
dự án đảm bảo các yếu tố về năng lực, về kinh nghiệm và

phải có tinh thần trách nhiệm, có uy tín ở nhiều nơi. Đặc
biệt, chú trọng công khai, minh bạch thông tin quy hoạch,
lập dự án,… để người dân hiểu, đồng thuận cao và sớm bàn
giao mặt bằng cho chủ đầu tư kịp thời thực hiện dự án”, ông
Kiêm nhấn mạnh.n
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Tuyến đường tỉnh 931 dài 9,47km do Ban làm chủ đầu tư, đưa vào khai thác tháng 1/2021, 
góp phần rút ngắn thời gian kết nối liên huyện Long Mỹ - Vị Thủy và TP.Vị Thanh

Ban và các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ Dự án đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh
Viễn A (huyện Long Mỹ), nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương cũng

như Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hậu Giang



Ông đánh giá thế nào về sự phát triển của các
KCn, CCn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thời gian
qua cũng như vai trò, đóng góp cho sự phát triển
kinh tế- xã hội địa phương?

Hậu Giang đã quy hoạch và đang phát triển 02
KCN và 03 CCN tập trung với quy mô diện tích
khoảng 800ha và 355ha đất Trung tâm Điện lực Sông
Hậu. Các KCN, CCN đã thu hút nhiều doanh nghiệp
lớn trong và ngoài nước như: Tập đoàn chế biến thủy
sản xuất khẩu Minh Phú, Tập đoàn nước giải khát Tân
Hiệp Phát, Masan Group, Vingroup, Nhà máy nhiệt
điện Sông Hậu... Qua đó hoàn thiện “bức tranh” công
nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải
quyết việc làm, ổn định và nâng cao thu nhập cho lao
động địa phương. 

Năm 2021, các KCN, CCN đã thu hút 14 dự án đầu
tư với tổng số vốn đăng ký là 1.630 tỷ đồng, nộp ngân
sách đạt 939,8 tỷ đồng; tuyển dụng lao động mới 4.689
lao động, tỷ trọng công nghiệp đóng góp từ 50- 60%
GRDP của tỉnh.

Quý I/2022, BQL các KCN tỉnh đã tiếp 13 lượt nhà
đầu tư (trong đó có 03 nhà đầu tư đề xuất đầu tư hạ
tầng KCN). Đến nay có 03 dự án đã hoàn thiện hồ sơ
xin chủ trương đầu tư. Lũy kế tổng số dự án trong các
KCN là 72, có 70 dự án sản xuất kinh doanh và 02 dự
án kinh doanh kết cấu hạ tầng, với tổng mức thu hút
đầu tư trong nước là 74.299 tỷ đồng, nước ngoài là
3.802,5 triệu USD; hiện có 52 dự án đi vào hoạt động.

Các dự án đã tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp
theo giá thực tế 2.590/2.071 tỷ đồng, giá trị nhập khẩu:
28/23,1 triệu USD, giá trị xuất khẩu 47/41,9 triệu USD,
nộp ngân sách 110,6 tỷ đồng. Tổng số lao động khoảng
25.000 lao động. 

Công nghiệp được xác định là một trong 4 trụ
cột phát triển của Hậu Giang, nhất là công nghiệp
chế biến và năng lượng tái tạo. Để thực hiện hiệu
quả mục tiêu này, kế hoạch phát triển hạ tầng công
nghiệp và thu hút đầu tư của tỉnh từ nay đến năm
2025 đã được xây dựng ra sao, thưa ông?

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021 - 2025, vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ triển
khai đầu tư nhiều công trình, dự án trọng điểm như:
Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; Châu Đốc - Cần Thơ
- Sóc Trăng… Bên cạnh đó, các dự án nâng cấp, mở
rộng một số tuyến quốc lộ cũng đang được triển khai.
Các dự án này không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn về giao
thông mà còn tạo động lực quan trọng cho các địa
phương tiếp nhận làn sóng đầu tư.

Là một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư và
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Phát triển công nghiệp được Hậu Giang xác
định là một trong 4 trụ cột trong giai đoạn
2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Theo
đó, tỉnh đẩy mạnh phát triển các khu công
nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN)
theo hướng hiện đại, phục vụ xuất khẩu,
chế biến nông sản và logistic…, tạo lợi thế
thu hút đầu tư. Đây cũng là bước đà vững
chắc cho mục tiêu từng bước đưa Hậu
Giang trở thành “thủ phủ công nghiệp” của
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn
của Vietnam Business Forum với ông
nguyễn Phong minh, Trưởng Ban
Quản lý (BQL) các KCN tỉnh Hậu
Giang. ngọc tùng thực hiện.

Ông Nguyễn Phong Minh, Trưởng BQL các KCN tỉnh Hậu Giang



được hưởng lợi trực tiếp từ các dự
án trên, Hậu Giang sẽ tiếp tục là
điểm đến đầu tư hấp dẫn. Do đó,
nhu cầu thành lập, phát triển các
KCN mới là rất cấp thiết.

Không chỉ vậy, mục tiêu Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là ưu
tiên phát triển công nghiệp, huy
động mọi nguồn lực để thúc đẩy
công nghiệp phát triển, nhất là
công nghiệp chế biến, chế tạo và
sản xuất năng lượng tái tạo. 

Để góp phần thực hiện thắng
lợi mục tiêu này và tạo sức bật
thu hút đầu tư, giai đoạn 2021-
2030 Ban sẽ tham mưu tỉnh
thành lập 08 KCN với diện tích
2.233 ha, trong đó giai đoạn 2021
- 2025 sẽ thành lập 04 KCN với
diện tích 784 ha gồm: KCN Đông Phú 120ha; KCN Đông
Phú - giai đoạn 2 diện tích 234ha; KCN Sông Hậu - giai
đoạn 2 diện tích 220ha; KCN Tân Hoà khoảng 210ha.

Nhằm tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu
tư, Ban chú trọng công tác quy hoạch, xây dựng hoàn
chỉnh hạ tầng kỹ thuật KCN, đẩy nhanh công tác giải
phóng mặt bằng (GPMB), giao đất cho nhà đầu tư triển
khai dự án. Năm 2022, tỉnh sẽ cân đối và bố trí GPMB hết
diện tích còn lại của KCN Sông Hậu (giai đoạn 1) khoảng
46ha và KCN Tân Phú Thạnh khoảng 25ha; sau khi
GPMB sẽ có sẵn đất sạch để bàn giao. 

Cùng với đó là chủ động phối hợp thực hiện các trình
tự thủ tục lập quy hoạch và thành lập các KCN trong giai
đoạn 2021-2030 trình Chính phủ và Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt, tạo quỹ đất để đón đầu làn sóng đầu tư
trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

với vai trò quản lý các KCn trên địa bàn tỉnh,
thời gian tới, ban sẽ có những giải pháp gì để đồng
hành hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu
quả thu hút đầu tư? 

Với quan điểm: “Sự thành công và lớn mạnh của
doanh nghiệp cũng là sự phát triển bền vững của tỉnh”,
BQL các KCN tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các nhà
đầu tư hoàn thành dự án, công trình, đưa vào hoạt động
nhanh chóng, hiệu quả. 

Thủ tục hành chính (TTHC) khi đầu tư vào các KCN,
CCN được thực hiện theo cơ chế “một cửa” và “một cửa
liên thông”. Tất cả đều được tiến hành nhanh chóng, hiệu
quả chỉ qua “một cửa” tại BQL các KCN tỉnh. Hiện 100%

hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban được
trả kết quả đúng và trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

Ngoài ra, hàng năm, Ban đều thăm và làm việc với
doanh nghiệp, tăng cường đối thoại để kịp thời nắm bắt,
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp nhà đầu tư hoàn thành
dự án, công trình. Từ đó tạo được sự hài lòng, niềm tin từ
phía doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Nhằm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, Ban cũng đã chủ
động linh hoạt các giải pháp xúc tiến đầu tư tại chỗ, xúc
tiến đầu tư trực tuyến: Tích cực tham gia hội chợ, hội
thảo, Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2022, đồng
thời lập kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả tiếp
cận và xúc tiến đầu tư các đối tác tiềm năng từ Nhật Bản,
Hàn Quốc, Đài Loan, Hongkong…

Sự thành công của các nhà đầu tư trên địa bàn sẽ là
những thông điệp quan trọng nhất, ấn tượng nhất chúng
tôi muốn gửi tới các nhà đầu tư tiềm năng.

trân trọng cảm ơn ông!
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         tạo động lực thu hút đầu tư

Theo đề án dự thảo của BQL các KCN, giai đoạn 2021 -
2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hậu Giang dự kiến phát
triển thêm 13 KCN với diện tích khoảng 6.148ha. Tỉnh ưu
tiên thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, sản
xuất sạch, ít gây ô nhiễm môi trường như: cơ khí chế tạo,
cơ khí lắp ráp; thiết bị điện, điện tử; dệt may và sản xuất
nguyên phụ liệu, giày dép; chế biến nông sản thực phẩm và
hàng tiêu dùng; thiết bị dụng cụ y tế; xử lý chất thải; công
nghiệp hỗ trợ và dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp.

Cảng VIMC Hậu Giang (nằm trong KCN Sông Hậu, huyện Châu Thành) tạo lợi thế về lưu thông,
vận chuyển hàng hóa cho các doanh nghiệp tại Hậu Giang



How do you think about industrial zone development
in Hau Giang province in the past time as well as their
roles and contributions to local socioeconomic
development?

Hau Giang is developing two large-scale industrial parks
and three smaller industrial clusters with a total area of 800 ha
and 355 ha of Song Hau Power Center. Industrial zones have
attracted many large domestic and foreign companies such as
Minh Phu Seafood Processing and Exporting Group, Tan
Hiep Phat Beverage Group, Masan Group, Vingroup and Song
Hau Thermal Power Plant, thus completing the "picture" of
industry, enabling economic restructuring, employment and
stabilizing and raising incomes for local workers.

In 2021, industrial zones attracted 14 investment
projects with a total registered capital of VND1,630 billion,
paid VND939.8 billion the State Budget; generated new
jobs for 4,689 workers, and helped the industry make up
50-60% of the province's GRDP.

In the first quarter of 2022, Hau Giang Industrial Zones
Authority received 13 investors, including three investors

intending to invest in industrial park infrastructure. To
date, three projects have completed applications for
investment permission. Cumulatively, industrial zones are
housing 72 projects, including 70 manufacturing projects
and two infrastructure development projects. Their
domestic investment value totaled VND74,299 billion
while foreign investment fund was US$3.8 billion.
Currently, 52 projects are in operation.

The projects created industrial production value of
VND2,590 billion, import value of US$28 million, export
value of US$47 million, and tax value of VND110.6 billion.
They hired 25,000 employees.

industry is defined as one of four development
pillars of Hau Giang province, especially processing
industry and renewable energy. to effectively
implement this goal, how has the province built plans
for industrial infrastructure development and
investment attraction from now to 2025?

In the medium-term public investment plan for the
2021 - 2025 period, the Mekong Delta will invest in many
key projects such as Can Tho - Ca Mau Expressway and
Chau Doc - Can Tho - Soc Trang Expressway. Besides,
national highway upgrading and expansion projects are
also being implemented. These projects not only remove
traffic congestion but also create an important impetus for
localities to receive the investment wave.

Being one of leading lights in investment attraction and
directly benefiting from the above projects, Hau Giang will
continue to be an appealing destination for investors.
Therefore, the need to establish and develop new industrial
zones is very urgent.

Furthermore, according to the resolution of the
Provincial Party Congress (2020-2025 term), Hau Giang
province will give priority to boosting industrial
development and mobilizing all resources for stronger
industrial development, especially processing,
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Developing Industrial Zones to
Create Driving Force for 
Investment Attraction
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Industrial development is defined by Hau Giang as one of four development pillars
in 2021 - 2025 and beyond. Accordingly, the province advocates developing modern
industrial zones to serve export, agricultural product processing and logistics to
create more advantages to entice investors. This is also a solid momentum to
gradually turn Hau Giang into an "industrial hub" of the Mekong Delta.
The following is the interview of Vietnam Business Forum with Mr. nguyen Phong
minh, Director of Hau Giang Industrial Zones Authority. ngoc tung reports.

Hau Giang province has focused on planning and developing
industrial zones to magnetize more investors in the past years



manufacturing and renewable energy production.
In order to help the province achieve this goal and create momentums for

investment attraction, in the 2021-2030 period, Hau Giang Industrial Zones
Authority will advise the province to establish eight industrial zones with a
total area of 2,233 ha, including four with a combined area of 784 ha to be
formed in the 2021-2025 period: Dong Phu (120 ha), Dong Phu - Phase 2
(234 ha), Song Hau - Phase 2 (220 ha) and Tan Hoa (210 ha).

In order to create a clean land fund for new investment projects, the
authority will focus on planning and building complete infrastructure for
industrial parks, speeding up site clearance, and allocating land to
investors to launch their projects. In 2022, the province will balance and
arrange site clearance for all the 46-ha remaining area of Song Hau
Industrial Park (phase 1) and 25 ha of Tan Phu Thanh Industrial Park.
After the site clearance, the land will be handed over to investors.

Moreover, the agency will actively coordinate with relevant bodies to
carry out procedures for planning and establishing industrial zones in
2021-2030 and submit them to the Government and the Prime Minister
for approval to provide an available land fund for an expected wave of
foreign investors entering into Vietnam.

as an administrator of industrial zones in the province, what
solutions will the authority take to support businesses and improve the
outcome of investment attraction in the coming time?

With the view that "the success and growth of enterprises is also the
sustainable development of the province", Hau Giang Industrial Zones
Authority will continue to accompany and support investors to complete and
operate their projects quickly and efficiently.

Administrative procedures for projects invested into industrial zones are
settled under the single-window mechanism. All are carried out quickly and
effectively through the single-window section of Hau Giang Industrial Zones
Authority. Currently, 100% of administrative procedures within its
jurisdiction are processed in time, even well before the due date.

In addition, every year, the authority visits and works with tenants,
strengthens dialogues with them to promptly grasp their difficulties and
obstacles for effective solution, thus enhancing satisfaction and trust of
businesses and investors.

To woo more investors, the agency has actively and flexibly implemented
solutions for on-site investment promotion and online investment
promotion by actively taking part in trade fairs, seminars and conferences on
investment promotion in 2022 while effectively approaching potential
partners from Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong and other countries.

The success of investors in the province will be the most important and
impressive messages we want to send to potential investors.

thank you very much!
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According to the draft project
for industrial zone development
in 2021 - 2030, with a vision to
2050 made by Hau Giang
Industrial Zones Authority,
Hau Gang province plans to
develop 13 more industrial
zones with an area of 6,148 ha.
The province will give priority
to attracting processing,
manufacturing and clean
production industries that cause
little environmental pollution
such as mechanical engineering
and mechanical assembly;
electrical and electronic
equipment; textile - garment
and footwear; agricultural
processing, food and consumer
goods; medical equipment,
waste treatment, supporting
industries and services for
industrial production. 



HHDN tỉnh Hậu Giang được thành lập theo Quyết
định số 31/QĐ-UBND do UBND tỉnh ký ngày
12/01/2015. Đến nay, sau hơn 7 năm hoạt động,
Hiệp hội đã hoàn thành tốt các kế hoạch, mục tiêu
đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; thúc

đẩy cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tạo môi
trường kinh doanh ngày càng thuận lợi, thu hút đầu tư. 

Hiện Hiệp hội có gần 200 hội viên đang sinh hoạt thuộc
các ngành nghề, lĩnh vực và qui mô khác nhau. Nhằm phát
huy vai trò là tổ chức luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng trong
khuôn khổ quy định của pháp luật, HHDN tỉnh thường
xuyên kết hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức những
chương trình tập huấn về kiến thức pháp luật để cộng đồng
doanh nghiệp cùng cập nhật và thực hiện. 

Bên cạnh đó, nhằm phát huy vai trò cầu nối giữa lãnh đạo tỉnh
và doanh nghiệp, HHDN tỉnh thường xuyên tổ chức các chương
trình như: “Cà phê Doanh nhân” (định kỳ mỗi tháng một lần);
“Đối thoại cùng doanh nghiệp” (định kỳ mỗi quý một lần); các
buổi tập huấn, hội thảo theo chuyên đề… nhằm lắng nghe và tập
hợp ý kiến của hội viên và doanh nghiệp để báo cáo, kiến nghị
lãnh đạo tỉnh và VCCI để nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo
điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất.

Đặc biệt, trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp chịu ảnh
hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, HHDN tỉnh thường
xuyên nắm bắt tình hình, hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó
khăn, duy trì sản xuất và từng bước phục hồi kinh tế. Với sự
đồng hành và tư vấn kịp thời của HHDN, nhiều doanh nghiệp
đã có những ứng phó tốt, tìm được hướng đi mới trong sản xuất

kinh doanh, Hiệp hội đã tạo được niềm tin trong cộng đồng
doanh nghiệp.

Năm 2020, Hiệp hội đưa vào vận hành thành công App
HGBA-SBY, tạo môi trường tương tác trực tuyến cho hội viên.
Năm 2021, HHDN tỉnh đã phối hợp cùng các cơ quan chức
năng tổ chức 2 kỳ đối thoại doanh nghiệp qua hình thức trực
tuyến và 1 kỳ Cà phê Doanh nhân. Ngoài ra, Hiệp hội cũng đã
phối hợp các cơ quan chức năng để tổ chức chương trình Tọa
đàm với chủ đề “Đòn bẩy cho logistics nông sản đồng bằng sông
Cửu Long” với sự tham gia của các giáo sư – tiến sĩ, các chuyên
gia đứng đầu ngành logistics và các đơn vị - doanh nghiệp trên
phạm vi toàn quốc; tham dự trên 30 cuộc họp, hội nghị cùng các
cơ quan chức năng với những nội dung về góp ý vào việc ban
hành các chính sách phát triển kinh tế phù hợp với tình hình
thực tiễn của doanh nghiệp tại địa phương; công tác hỗ trợ cải
cách thủ tục hành chính; kết nối, thúc đẩy tiêu thụ nông sản,
hàng hóa trên phạm vi khu vực cũng như toàn quốc…

Bên cạnh đó, với tầm nhìn và sứ mệnh “Kết nối doanh nghiệp
Hậu Giang với thế giới”, Hiệp hội đặc biệt chú trọng các hoạt động
nâng cao năng lực cho doanh nghiệp. Hiệp hội thường xuyên tổ
chức nhiều lớp đào tạo, hội thảo chuyên đề để nâng cao năng lực,
cập nhật kiến thức mới cho hội viên, tập trung vào các nội dung
như: Chuyển đổi số; Quản trị marketing, bán hàng, thị trường,
chuỗi cung ứng; Các khóa đào tạo nâng cao: Giám đốc điều hành
(CEO); Giám đốc sản xuất (CPO); Giám đốc tài chính (CFO);…

Ông Phạm Tiến Hoài, Chủ tịch HHDN tỉnh Hậu Giang
cho biết trong thời gian tới, HHDN tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức
nhiều nội dung, chương trình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động cũng như quảng bá, tiêu thụ hiệu quả sản phẩm của
doanh nghiệp hội viên. 

Năm 2022, Hiệp hội sẽ đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp
theo từng nhóm ngành nghề và lĩnh vực hoạt động để chia sẻ
kinh nghiệm, cơ hội hợp tác cũng như thu hút thêm nhiều hội
viên tham gia. Dự kiến xây dựng và xuất bản ấn phẩm Trang
vàng hội viên HHDN tỉnh để giới thiệu về qui mô hoạt động
cũng như sản phẩm – hàng hóa của cộng đồng doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến cộng đồng doanh nghiệp
trong và ngoài nước. 

Không chỉ vậy, đồng hành với chính quyền địa phương
trong quá trình cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện
để nhà đầu tư đến với tỉnh thực sự trở thành “công dân Hậu
Giang”, Hiệp hội sẽ tiếp tục duy trì các chương trình “Cà phê
Doanh nhân”, “Đối thoại cùng doanh nghiệp”… Kết hợp cùng
các sở – ban – ngành tham gia các kỳ xúc tiến đầu tư. 

Ngoài ra, thường xuyên kết nối với các HHDN trong khu
vực và cả nước để thông tin về các chính sách cũng như cam
kết của lãnh đạo tỉnh trong công tác thu hút đầu tư. Liên kết
với các HHDN trong khu vực để hỗ trợ doanh nghiệp, hội
viên trong việc mở rộng vùng nguyên liệu sản xuất, thị trường
tiêu thụ sản phẩm…để cùng lãnh đạo tỉnh thực hiện mục tiêu
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Hiệp Hội DoanH ngHiệp tỉnH Hậu giang 

Tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển 

POTENTIAL - HAU GIANG PROVINCE

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
tới dự và phát biểu tại buổi cà phê doanh nhân lần 1 năm 2022

Không chỉ thực hiện tốt vai trò cầu nối, Hiệp hội đã vận
động hội viên và doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp
cho an sinh xã hội và các hoạt động góp phần phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh, chung tay phòng chống dịch Covid-
19, ủng hộ đồng bào miền Trung trong thiên tai, lũ lụt,…

Với vai trò là cầu nối và đại diện cho
tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp
đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang, Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN)
tỉnh Hậu Giang đã đẩy mạnh liên kết,
hỗ trợ và tạo động lực cho các hội viên,
doanh nghiệp phát triển. Qua đó góp
phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh
tế - xã hội, đưa Hậu Giang thành điểm
sáng trong thu hút đầu tư.



The Business Association of Hau Giang province was
established under Decision 31/QD-UBND signed by
the Provincial People's Committee on January 12,
2015. In nearly seven years of operation, the
Association has successfully completed its plans and

objectives, contributing to socio-economic development,
promoting the improvement of the Provincial Competitiveness
Index (PCI), and creating an increasingly favorable business
environment and attracting investment.

Currently, the Business Association has nearly 200 active
members. In order to promote its role as an organization that
always protects legitimate interests within the framework of the
law, the Business Association regularly cooperates with functional
agencies to organize training programs on legal knowledge for the
business community.

In addition, in order to promote the role of connecting
provincial leaders and businesses, the Association regularly
organizes programs such as "business coffee" (once a month);
“Dialogue with Enterprises” (once quarterly); thematic training
sessions and seminars to gather opinions of members and
businesses to report and propose to provincial leaders and VCCI to
promptly remove difficulties and facilitate enterprises to stabilize
production.

In particular, as the business community has been adversely
affected by the COVID-19 pandemic, it regularly grasps the
situation, supports businesses to overcome difficulties, maintain
production and gradually recover the economy. With the support
of the Association, many businesses have had good responses,
found new directions in production and business. The Association
has created confidence in the business community.

In 2020, the Association successfully put into operation the
HGBA-SBY App, creating an online interactive environment for
members. In 2021, the Association cooperated with the authorities
to organize two online business dialogue sessions and one Business
Coffee session. In addition, the Association also coordinated to
organize a seminar program themed "Leverage for agricultural
product logistics in the Mekong Delta" with the participation of
leading experts in the logistics industry and enterprises nationwide;
attended more than 30 meetings, and conferences with the
authorities with the content of comments on the promulgation of

economic development policies suitable to the actual situation of
businesses in the locality; and administrative procedure reform
support.

With the vision and mission of "Connecting Hau Giang
enterprises to the world", the Association pays special attention to
activities to improve the capacity of enterprises. It regularly
organizes many training classes and seminars to improve capacity
and update knowledge for members, focusing on some contents
such as Digital transformation; Management of marketing, sales,
markets, and supply chain; Advanced training courses: Chief
Executive Officer (CEO); Chief Production Officer (CPO); and
Chief Financial Officer (CFO).

Mr. Pham Tien Hoai, Chairman of Hau Giang Business
Association, said that in the coming time, the Association would
continue to organize many contents and activities to improve
operational efficiency as well as promote and effectively sell
products of member enterprises.

In 2022, the Association will promote business linkages in each
industry group to share experiences, and cooperation opportunities
as well as attract more members to join. It is expected to build and
publish the Yellow Pages of members of the Provincial Business
Association to introduce Hau Giang enterprises to the domestic
and foreign business community.

Accompanying the local government in the process of
improving the business environment, creating conditions for
investors coming to the province to truly become "residents of Hau
Giang", the Association will continue to maintain the programs
“Business Coffee" and “Dialogue with Enterprises", and cooperate
with departments, committees and sectors to participate in
investment promotion sessions.

In addition, it will regularly connect with business associations
in the region and the whole country to inform about the policies
and commitments of provincial leaders in attracting investment. It
will connect with business associations in the region to support
businesses and members in expanding production material areas
and product consumption markets to join the provincial leaders in
realizing the goal of making 2022 the year of enterprises, “thereby
contributing to realizing the goal of making the Association well
develop, bringing together talented, intellectual and enthusiastic
entrepreneurs to facilitate local development, unanimously
implementing the motto ‘Connecting entrepreneurs, enhancing
businesses,’" affirmed Mr. Pham Tien Hoai.n
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Hau giang Business association

Strengthening Connections, Supporting Business Development

lấy năm 2022 là năm Doanh nghiệp.
“Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Hiệp hội

phát triển vững mạnh, quy tụ những doanh nhân tài năng, trí
tuệ và đầy lòng nhiệt huyết xây dựng tỉnh Hậu Giang, đồng

lòng thực hiện phương châm “Kết nối doanh nhân, nâng tầm
doanh nghiệp”, ông Phạm Tiến Hoài khẳng định.

Tất cả những hoạt động của Hiệp hội là vì mục tiêu làm
sao để “DOANH NGHIỆP ĐẾN – HẬU GIANG VUI”  n

As a focal point and representative of the local
business community, the Business Association
of Hau Giang province has promoted links,
supported, and motivated the member
businesses to develop. Those efforts have
contributed to the successful implementation
of socio-economic goals, making Hau Giang a
bright spot in attracting investment.

Not only performing well in the role as a focal point,
but the Hau Giang Business Association has also
mobilized members and businesses to actively participate
in social security activities, contribute to the socio-
economic development of the province, and join hands to
prevent the Covid-19 pandemic, support the people in the
Central region in natural disasters.



Xuất khẩu lao động thực hiện đa mục tiêu
Ông Nguyễn Ngọc Phước - Giám đốc Trung tâm dịch

vụ việc làm tỉnh Hậu Giang cho biết: Công tác đưa người
lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị
quyết số 23/2000/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Kế
hoạch số 39/KH-UBND của UBND tỉnh được triển khai
tích cực với nhiều hình thức từ trực tiếp đến gián tiếp;
đây cũng được coi là một trong những nhiệm vụ quan
trọng của Trung tâm thời gian qua.

Tuy phải đối mặt với không ít khó khăn do dịch bệnh
diễn biến phức tạp, nhưng nhờ chủ động áp dụng các hình
thức linh hoạt nên Trung tâm vẫn đạt một số kết quả đáng
kể. Đến tháng 6/2022, Trung tâm đã đưa được 27 lao động
đi làm việc tại một số nước, hiện còn 181 lao động chờ xuất
cảnh. Hiện nay, Trung tâm đang tập trung nguồn lực nhằm
triển khai có hiệu quả các nội dung theo thoả thuận đã ký
kết giữa Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh với
huyện Cheorwon nhằm khởi động hành trình. Việc sớm
đưa được 150 lao động làm việc tại Hàn Quốc sẽ tạo tiền đề
cho việc mở rộng thị trường tại quốc gia này. Bên cạnh thị
trường Hàn Quốc, Trung tâm cũng đã đưa được một số lao
động sang thị trường Nhật Bản và tới đây còn mở rộng
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trung tâm DịcH vụ việc làm tỉnH Hậu giang

Kết nối cung cầu thị trường 

POTENTIAL - HAU GIANG PROVINCE

Ngày 17/5/2022, tỉnh Hậu Giang và huyện
Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc ký kết
hợp tác cung ứng lao động thời vụ trong
lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, ngay trong
tháng 6/2022, sẽ có 150 lao động Hậu Giang
sang làm việc tại huyện Cheorwon. Đây là
dấu ấn quan trọng thúc đẩy xuất khẩu lao
động của Hậu Giang cũng như hoạt động
đưa người lao động đi làm việc có thời hạn
tại nước ngoài của Trung tâm dịch vụ việc
làm tỉnh sau thời gian dài “ngủ đông" do
dịch Covid-19. Cùng với hướng đi này, để
đáp ứng nhu cầu nhân lực cho yêu cầu khôi
phục và phát triển kinh tế, Trung tâm cũng
thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt kết nối
cung cầu thị trường lao động.



thêm một số thị trường khác. Mục tiêu đặt ra trong
giai đoạn 2021-2025, mỗi năm Trung tâm sẽ đưa
200-300 lao động ra nước ngoài làm việc.

Ông Phước cho biết thêm: Chủ trương của
tỉnh trong việc xuất khẩu lao động không chỉ thực
hiện mục tiêu giải quyết việc làm, nâng cao thu
nhập mà còn giúp lao động Hậu Giang nhanh
chóng tiếp cận công nghệ, kỹ thuật mới. Cụ thể,
việc 150 lao động Hậu Giang sang làm việc tại
Hàn Quốc sẽ giúp họ có điều kiện cải thiện cuộc
sống và hơn thế là tiếp cận tiến bộ khoa học, tính
chuyên nghiệp để khi trở về địa phương sẽ là lực lượng tích
cực góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp - một trong 4
trụ cột phát triển của tỉnh những năm tới.

Linh hoạt giải pháp kết nối cung cầu
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên từ năm 2021 đến

nay, thị trường lao động trong nước và tỉnh Hậu Giang mất cân
đối nghiêm trọng về cung - cầu. Nhiều doanh nghiệp có kế hoạch
phục hồi, mở rộng sản xuất nhưng thiếu hụt lao động trầm trọng.
Trước tình hình trên, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang
đã thường xuyên liên hệ với các doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu
tuyển dụng, qua đó kịp thời triển khai tuyên truyền, giới thiệu
thông tin để người lao động nắm bắt được và tham gia ứng tuyển.
Để nắm bắt rõ hơn nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường,
Trung tâm đã liên hệ hợp tác với 60 doanh nghiệp lớn trong tỉnh
và sẵn sàng hỗ trợ trong công tác tuyển dụng. Qua tổng hợp từ các
nguồn thông tin, đến thời điểm hiện tại, Trung tâm đã chủ động
liên hệ và giới thiệu danh sách 5.633 lao động (chia làm 2 đợt, đợt
1 là 3.000 lao động, đợt 2 là 2.633 lao động) cho các doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lao động
lớn để phục hồi sản xuất kinh doanh từ năm 2021 (đạt 100% so
với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp).

Trung tâm cũng tích cực thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông
tin thị trường lao động. Cụ thể, trong năm 2021 đã rà soát, thu
thập thông tin về nhu cầu tìm việc làm, học nghề, vay vốn, tạo
việc làm cho người lao động trên toàn tỉnh. Đến nay đã trích
xuất 526 file danh sách với gần 40.000 người từ 18-35 tuổi chưa
tham gia hoạt động kinh tế của 526 ấp/khu vực để bàn giao cho
UBND các xã, phường thị trấn; đồng thời phối hợp với Phòng
Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố
thực hiện cấp phát 10.000 phiếu đăng ký nhu cầu tìm việc làm,
học nghề, vay vốn tạo việc làm cho người lao động trong độ tuổi
lao động chưa có việc làm, người lao động Hậu Giang từ các tỉnh
trở về địa phương có nhu cầu học nghề, làm việc...

Trung tâm còn mở rộng quy mô các kênh tư vấn trực tuyến
và trực tiếp trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm trong và
ngoài nước. Về tổ chức các phiên việc làm trực tiếp, riêng 6
tháng đầu năm 2022 đã tổ chức 13 phiên giao dịch việc làm
dành cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung
tâm và 2 văn phòng trực thuộc. Bên cạnh đó, Trung tâm đã
phối hợp với các cơ sở đào tạo triển khai nhiều khoá đào tạo
nhiều ngành/nghề như: May công nghiệp, điện lạnh, lái xe,
trang điểm... cho hàng trăm lao động mỗi năm.

Đặc biệt, Trung tâm luôn coi trọng công tác thông tin, tuyên
truyền để người lao động nắm được mục đích của công việc. Qua
đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của người cung cấp thông tin,
đảm bảo thông tin chất lượng, hiệu quả. Cập nhật 272 tin tức việc
tìm người, người tìm việc và thông tin về bảo hiểm thất nghiệp
lên website thitruonglaodonghaugiang.net, fanpage, zalo của đơn

vị. Đồng thời, xây dựng các video, đăng các biểu mẫu về các thủ
tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trên website để hướng dẫn lao
động tham gia hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tình hình dịch
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Có thể khẳng định, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND
tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; sự phối hợp tích cực từ
các địa phương, doanh nghiệp và người lao động; đặc biệt là sự chủ
động, linh hoạt trong điều hành nên các hoạt động của Trung tâm
đang ngày càng sôi động, phát huy hiệu quả thiết thực.

Ông Nguyễn Ngọc Phước cho biết thêm: Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã xác định một trong 3
khâu đột phá phát triển nhiệm kỳ 2020-2025: Thu hút và
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… Quán triệt và nhận
thức được trọng trách nặng nề hơn, Ban lãnh đạo Trung
tâm đang tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao; góp phần thúc đẩy phát triển thị trường lao động Hậu
Giang và nền kinh tế - xã hội tỉnh nhà.n
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Để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19
đến người lao động và đẩy nhanh việc chi trả bảo hiểm
thất nghiệp, Trung tâm đã xây dựng quy trình tiếp
nhận, chuẩn bị các biểu mẫu, đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin trong tư vấn chính sách bảo hiểm thất
nghiệp, tiếp nhận hồ sơ của người lao động qua đường
bưu điện, tư vấn qua điện thoại, phân luồng, giãn
cách… Đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 4.360 hồ sơ đề
nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp và xử lý được 4.189
người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp với số
tiền chi trả 60.794 triệu đồng, qua đó góp phần đảm
bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.



Phát triển đô thị là một trong 4 trụ cột quan trọng
(gồm công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du
lịch) được lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tập trung ưu
tiên phát triển, trong đó một số giải pháp được
đẩy mạnh: Hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo môi

trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh
nghiệp; tạo quỹ đất sạch cho phát triển công nghiệp, đầu tư
cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân
vốn đầu tư công, cùng với đó, nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực, đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội...

Với khẩu hiệu hành động “hai nhanh” là nhanh giải
phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, “ba tốt” là cơ hội tốt,
chính sách tốt, hạ tầng tốt, Hậu Giang lấy năm 2022 là Năm
doanh nghiệp tỉnh với khẩu hiệu “Doanh nghiệp đến, Hậu
Giang vui”, cho thấy tỉnh đã sẵn sàng hội nhập, thu hút nhà
đầu tư trong và ngoài nước.

Giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư
hạ tầng kết nối vùng, kết nối vào hệ thống đường cao tốc
quốc gia, kết nối với các khu, cụm công nghiệp. Xây dựng
kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, đầu tư các tuyến giao thông
trọng yếu tại các đô thị, khu vực có tiềm năng, lợi thế để
khai thác quỹ đất có hiệu quả.

Định hướng chiến lược phát triển của Hậu Giang tầm
nhìn 2030 - 2050 là trở thành trung tâm sản xuất công
nghiệp và logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL), tập trung phát huy thế mạnh và không tách rời
quy hoạch tổng thể của vùng ĐBSCL đặc biệt là tính liên
kết vùng. Về phát triển đô thị, tiếp tục phát huy lợi thế gắn
với công nghiệp ở huyện Châu Thành và Châu Thành A để
khai thác yếu tố lan tỏa từ TP.Cần Thơ…

Kể từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh Hậu Giang đã phê
duyệt chấp thuận đầu tư nhiều dự án phát triển nhà ở đô
thị trên địa bàn như: Dự án khu đô thị (KĐT) mới TX.Long
Mỹ 2, vốn đầu tư dự kiến 265 tỷ đồng; dự án KĐT mới khu
vực 4 TP.Vị Thanh, vốn đầu tư dự kiến 2.700 tỷ đồng; dự án
KĐT mới số 4 TP.Ngã Bảy, vốn đầu tư dự kiến 266 tỷ đồng;
dự án KĐT mới số 3 thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành
với vốn đầu tư dự kiến 450 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương
đầu tư thực hiện dự án KĐT mới khu vực 3, TP.Ngã Bảy với

vốn đầu tư 90 tỷ đồng; khởi công một dự án nhà ở tổng
mức đầu tư 1.260 tỷ đồng trong KCN Sông Hậu… 

Mới đây, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số
1026/QĐ-UBND về việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ
lệ 1/500 cho 3 KĐT mới tại huyện Châu Thành trong năm
2022 gồm: KĐT mới và tái định cư KCN Sông Hậu - giai
đoạn 2, diện tích 194,6ha; KĐT mới và tái định cư KCN
Đông Phú - giai đoạn 2, diện tích 142ha; KĐT mới sông
Mái Dầm, diện tích 156ha…

Cũng trong tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh Hậu Giang phê
duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung xây dựng
KĐT công nghiệp Sông Hậu. Theo đó, điều chỉnh đất thể dục
- thể thao (sân golf) và đất dự trữ phát triển công nghiệp
thành đất ở với tổng diện tích khoảng 250ha… 

Điều đó cho thấy tinh thần của lãnh đạo tỉnh rất quyết liệt
và đồng bộ nhằm hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra. 

Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2025 và
định hướng đến năm 2030 chú trọng quy hoạch phát triển nhà
ở dựa trên các tiêu chí: Gia tăng tổng diện tích nhà ở của tỉnh
giai đoạn 2020-2025 đạt 3,28 triệu m² sàn; tăng tỷ lệ nhà ở kiên
cố và bán kiên cố trên địa bàn tỉnh lên 84%. Đến năm 2030, tỉnh
phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đạt 30 m²/người;

Bất động sản Hậu Giang rất nhiều 
tiềm năng phát triển trong 5-10 năm tới
Đó là nhận định của ông Dương Quốc
Thủy - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản
(BĐS) TP.Cần Thơ, Tổng Giám đốc Tổng
công ty Đất Xanh Miền Tây khi chia sẻ về
tiềm năng và cơ hội của thị trường BĐS
cũng như lĩnh vực phát triển đô thị tại
Hậu Giang trong thời gian tới.

Hoa HoàNg

Ông Dương Quốc Thủy, 
Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.Cần Thơ
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tổng diện tích nhà ở tăng
thêm đạt 3,79 triệu m² sàn;
chỉ tiêu tỷ lệ nhà kiên cố và
bán kiên cố đạt 88%.

Bên cạnh đó, vị trí
chiến lược - vệ tinh của
TP.Cần Thơ đã mang đến
nhiều cơ hội cho bất động
sản Hậu Giang phát triển,
nhất là khu vực đẩy mạnh
phát triển công nghiệp
như huyện Châu Thành và
Châu Thành A. Mục tiêu
tỉnh đề ra trong 5 năm tới
có tổng số 10 cụm công
nghiệp trên địa bàn tỉnh,
với tổng diện tích
548,05ha. Đồng thời cơ
bản hoàn thành đầu tư xây
dựng hạ tầng kỹ thuật đạt
50% theo quy hoạch.
Trong đó, huyện Châu
Thành được quy hoạch trở thành huyện công nghiệp của
tỉnh. Cùng với định hướng này thì chắc chắn tầm nhìn 5-10
năm, bất động sản công nghiệp tại Hậu Giang sẽ phát triển
mạnh, bên cạnh đó là bất động sản nhà ở, đặc biệt phân
khúc nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp
cũng sẽ được chú ý đầu tư trong thời gian tới.

Riêng lĩnh vực đô thị, tỉnh phấn đấu tăng tỷ lệ đô thị hóa
đến năm 2025 đạt tối thiểu 32%, công nhận 3 thị trấn đối với
các đô thị loại V gồm: Tân Long - Phụng Hiệp; Xà Phiên -
Long Mỹ và Đông Phú - Châu Thành. Theo đó, bất động sản
đô thị cũng sẽ phát triển ở các khu vực vệ tinh. Hai năm gần
đây, Hậu Giang đón nhiều doanh nghiệp lớn về khảo sát thực

hiện đầu tư dự án, có thể kể đến Tập đoàn Đất Xanh, Sao Mai,
FLC, Cát Tường, DIC,… Tin rằng trong 5 năm tới, số lượng
các dự án nhà ở tại đây sẽ nở rộ. Bên cạnh đó, Hậu Giang tập
trung đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ như: Mở rộng
nâng cấp các tuyến quốc lộ kết nối liên tỉnh, hưởng lợi các
tuyến cao tốc liên vùng như Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cần Thơ -
Cà Mau và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng nằm trong quy
hoạch giai đoạn 2021-2025 thì tiềm năng phát triển bất động
sản đô thị rất lớn, đặc biệt là các dự án KĐT mới tại trung tâm
TP.Vị Thanh, các huyện vệ tinh; các dự án KĐT sinh thái ven
sông, KĐT kết hợp du lịch nghỉ dưỡng và các dự án nhà ở dọc
các tuyến đường mở mới.n

Hậu Giang phát huy tiềm năng lợi thế và gìn giữ bản sắc văn hóa trong quy hoạch đô thị

Các dự án nhà ở liền kề khu công nghiệp có nhiều dư địa phát triển
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nhanh chóng phát huy hiệu quả
Công ty ĐTPT Hậu Giang thành lập ngày 20/3/2020, hoạt động trong lĩnh vực đào tạo,

sát hạch lái xe và đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, gồm 02 đơn vị trực thuộc:
Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe thành phố Vị Thanh và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ
giới 95-03D, đều có địa chỉ tại QL61C (ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, Hậu Giang).

Nắm rõ nhu cầu học và cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô trên địa bàn thành phố Vị
Thanh và các huyện trong tỉnh cũng như địa phương lân cận, ngay sau khi thành lập,
Công ty đã tiến hành đầu tư, xây dựng Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe thành phố
Vị Thanh, chuyên đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe các hạng A1, A2 (cho mô tô) và
hạng B1, B2 và C (cho ô tô). Tháng 1/2021, sau khi đã hoàn thành xây dựng phòng học,
sân tập, sân sát hạch…, Trung tâm bắt đầu đi vào hoạt động đào tạo và đến tháng
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công ty cổ pHần Đầu tư pHát triển Hậu giang

Xây thương hiệu bằng 
uy tín và sự chuyên nghiệp

ENTERPRISE

Được thành lập sau so
với các đơn vị cùng
lĩnh vực, Công ty Cổ
phần Đầu tư Phát triển
Hậu Giang (Công ty
ĐTPT Hậu Giang) đã
chủ động đầu tư cơ sở
vật chất, phương tiện,
trang thiết bị hiện đại
để từng bước xây dựng
thương hiệu. Bên cạnh
đó, doanh nghiệp luôn
đề cao tính chuyên
nghiệp, tận tâm và đặc
biệt là đảm bảo quyền
lợi khách hàng, qua đó
khẳng định uy tín
trong hoạt động.

Cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị hiện đại… là thế mạnh của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe TP.Vị Thanh

Công ty ĐTPT Hậu Giang hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, 
sát hạch lái xe và đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ



11/2021 bắt đầu tổ chức thi sát hạch.
Không chỉ có cơ sở vật chất hiện đại, Trung tâm sở hữu đội ngũ

giáo viên có chuyên môn bài bản, giàu kinh nghiệm, được đánh giá
cao về sự tận tâm và có phẩm chất đạo đức tốt. Cùng với đó, là đơn
vị mới thành lập nên Trung tâm đã đầu tư mới các phương tiện tập
lái; xây dựng giáo trình, quy trình giảng dạy chất lượng…

Đặc biệt, Trung tâm đã trang bị hệ thống máy chiếu phục vụ
công tác giảng dạy, trang bị đủ máy vi tính cho học viên học Luật
Giao thông đường bộ và sử dụng phần mềm của Tổng cục
Đường bộ Việt Nam. Trên mỗi xe ô tô sát hạch đều gắn camera
tự động để nhận biết chính xác học viên đăng ký học và dự thi.
Phần sa hình với các bài thi mà học viên phải trải qua đều được
lắp cảm ứng từ, giúp cho việc dạy và học thuận lợi hơn. 

Với mục tiêu “Vì quyền lợi học tập của quý học viên”, Trung
tâm luôn lấy người học làm trung tâm nhằm tạo sự an tâm, công
bằng. Đơn vị cũng luôn chú trọng nghiên cứu các văn bản quy
phạm pháp luật theo hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác
đào tạo, sát hạch lái xe; đưa giáo viên tập huấn nâng cao nghiệp
vụ dạy lý thuyết và thực hành để trang bị, cập nhật các kiến thức
mới, tiếp cận các bài giảng mẫu do Tổng cục đường bộ Việt Nam
tổ chức… Thông qua đó, nâng cao kỹ năng thực tế, ứng xử văn
hóa khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

sự hài lòng là cách quảng bá tốt nhất!
Song song với lĩnh vực đào tạo và sát hạch lái xe, Công ty ĐTPT

Hậu Giang cũng tiến hành đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm
xe cơ giới, với tên hiệu 95-03D, bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng
1/2022. Dự án được thực hiện theo chủ trương xã hội hóa đăng
kiểm xe cơ giới của Nhà nước, nhằm huy động tiềm năng, nguồn
lực của xã hội và giảm áp lực cho ngân sách nhà nước; tạo thuận lợi
và đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện ngày càng tăng.

Trung tâm 95-03D có đội ngũ đăng kiểm viên, nhân viên
nghiệp vụ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, đáp ứng yêu
cầu công việc. Ngoài các trang thiết bị cần thiết, Trung tâm còn
trang bị hệ thống kết nối với máy chủ của Cục Đăng kiểm Việt
Nam, hệ thống camera giám sát từng dây chuyền kiểm định, đồng
thời có thể theo dõi qua màn hình tại phòng chờ nhận kết quả kiểm
định; bố trí đầy đủ, công khai các bảng biểu, thông báo, số điện
thoại đường dây nóng của các đơn vị chức năng…

Ông Đỗ Cao Cường, Giám đốc Công ty ĐTPT Hậu Giang
cho biết: Hoạt động trong lĩnh vực đặc thù là sát hạch lái xe và
kiểm định phương tiện nên đơn vị luôn quán triệt nhân viên
nâng cao đạo đức, đảm tính công khai, minh bạch, chính xác;
Giám sát chặt chẽ nhân viên để loại bỏ tuyệt đối các hành vi

nhũng nhiễu, tiêu cực. Đồng thời, chú trọng xây
dựng tác phong chuyên nghiệp, hiện đại; hình
thành văn hóa doanh nghiệp với thái độ niềm
nở, lịch sự và trách nhiệm đối với khách hàng.

Với việc đề cao phương châm “4 luôn” (luôn
mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn
giúp đỡ) và tác phong “4 xin” (xin chào, xin phép,
xin lỗi, xin cảm ơn), các đơn vị trực thuộc của
Công ty đã nhanh chóng chiếm được sự tin tưởng
của khách hàng. Sự hài lòng đó đã giúp thương
hiệu của doanh nghiệp lan tỏa rộng khắp.

Cũng theo chia sẻ của ông Cường, những năm
qua, cùng với thành tựu phát triển kinh tế - xã hội,
Hậu Giang đã thu hút được nhiều doanh nghiệp
đến hoạt động, đó là tín hiệu tác động tích cực đến
sự phát triển của Công ty. Cụ thể, với việc kinh tế
phát triển, nguồn nhân lực trong và ngoài tỉnh về

làm việc tại Hậu Giang sẽ giúp tăng lượng khách hàng của đơn vị.
Nắm bắt cơ hội này, trong thời gian tới Công ty ĐTPT Hậu

Giang sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung
trang thiết bị hiện đại nhất. Trong đó, đầu tư cho lĩnh vực đào
tạo, sát hạch lái xe phần mềm mô phỏng các tình huống giao
thông; lắp đặt trên xe tập lái thiết bị giám sát thời gian và
quãng đường học thực hành lái xe trên đường; ứng dụng công
nghệ để quản lý thời gian học lý thuyết về Luật Giao thông
đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô theo quy định…

“Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tiếp tục thu hút nguồn nhân lực,
tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản
lý, giáo viên. Phát huy hiệu quả bước đầu, Công ty sẽ tiến hành
liên kết với các đơn vị đào tạo, mở chi nhánh ở tỉnh lân cận,
nhằm phát triển mạng lưới đào tạo, sát hạch lái xe”, ông Đỗ
Cao Cường cho biết. n
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“Những năm gần đây, Hậu Giang có nhiều chính sách
ưu đãi, tạo môi trường đầu tư thuận lợi; lãnh đạo tỉnh và
các ngành chức năng thường xuyên quan tâm, tạo điều
kiện triển khai các dự án đầu tư. Trong đó, các dự án của
đơn vị chúng tôi được hỗ trợ thực hiện các thủ tục xây
dựng, cấp phép hoạt động,… nên triển khai thuận lợi và
nhanh chóng đi vào hoạt động” - ông Đỗ Cao Cường.

Nguồn nhân lực của Công ty có chuyên môn bài bản, 
giàu kinh nghiệm và tận tâm với công việc



mặc dù tiếp giáp tP.Cần thơ nhưng chỉ vài năm trước,
Hậu Giang chưa thực sự phát triển về kinh tế cũng như
lĩnh vực bất động sản. vậy Cát tường Group đã nhìn
nhận tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Hậu Giang như thế
nào và quyết định đặt chân đến mảnh đất này đã mang lại
những kết quả ra sao, thưa ông?

Năm 2019, trong hành trình tìm kiếm những vùng đất mới để
kiến tạo nên những khu đô thị đáng sống, mang giá trị Nhân Văn -
Bền Vững cũng như đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, cơ
duyên đã đưa chúng tôi đến với TP.Vị Thanh (Hậu Giang).

Sau khi tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo tỉnh, thành phố và các sở
ban ngành, Cát Tường Group nhận thấy đây là một vùng đất mới,
nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tiếp giáp với
nhiều địa phương và có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. 

Dự án đầu tiên được Cát Tường Group triển khai là Khu đô
thị Cát Tường Western Pearl. Những thủ tục liên quan đến quá
trình xúc tiến đầu tư ban đầu khiến chúng tôi có phần e ngại. Tuy
nhiên, với sự tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình của các sở, ngành liên quan

và các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, chúng tôi
được tiếp thêm niềm tin để đầu tư vào địa phương.

Cát Tường Western Pearl với quy mô 20ha đã nhận được sự
quan tâm của đông đảo khách hàng tại thời điểm mở bán (tháng
09/2019). Hơn 95% số lượng sản phẩm được tiêu thụ chỉ trong
gần 8 tuần. Tiếp đà thành công đó, Cát Tường Group tiếp tục đề
xuất và được UBND tỉnh chấp thuận cho triển khai dự án Khu đô
thị Cát Tường Western Pearl 2. Dự án nằm ngay khu trung tâm
hành chính TP.Vị Thanh với quy mô 60ha. 

Bên cạnh việc tạo lập những giá trị sống đẳng cấp, xứng
tầm, Cát Tường Group cũng chú trọng đến các giá trị tinh thần
của cộng đồng. Khu công viên Ánh sáng Kỳ quan Cổ đại The
Miracle tại Khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2 là một minh
chứng cụ thể. Không chỉ trở thành điểm vui chơi, giải trí mới
của người dân, khu công viên còn được vinh danh là “Công
viên kiến trúc cổ đại đầu tiên tại Việt Nam”.

Dù chỉ mới đầu tư vào Hậu Giang gần 3 năm với tư cách
là một trong những doanh nghiệp bất động sản tiên phong,
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Song hành cùng mục tiêu “Hậu Giang mở mang đô thị”
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Hơn 10 năm thành lập và phát triển, Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát
Tường Group - CTG) với những dự án đẳng cấp, hiện đại đã mang lại những giá trị tốt đẹp,
ý nghĩa cho cộng đồng. Trong đó, để lại dấu ấn nổi bật hơn cả là dự án Cát Tường Western
Pearl và Cát Tường Western Pearl 2 (cùng tọa lạc tại TP.Vị Thanh - Hậu Giang), bởi ngoài
việc đáp ứng nhu cầu về một cuộc sống hiện đại, văn minh của người dân, các công trình
này còn góp phần cùng tỉnh nhà hiện thực hóa mục tiêu “Hậu Giang mở mang đô thị”. 
Ông Lê Chí Hùng việt - Phó Tổng Giám đốc Cát Tường Group đã có cuộc trò chuyện
với phóng viên về hành trình tiên phong phát triển đô thị tại vùng đất Hậu Giang.

Phối cảnh Khu kinh tế đêm The Regina Khanh Ngoc thuộc dự án Cát Tường Western Pearl 2



Cát Tường Group đã kịp kiến tạo
nên những khu đô thị quy mô, ghi
dấu ấn nổi bật và thay đổi diện
mạo đô thị của địa phương. Đó là
điều chúng tôi thấy tự hào trên
hành trình đã qua.

sau những thành công này,
ông có thể chia sẻ về những dự
định của Cát tường Group để tiếp
tục gắn bó phát triển với Hậu
Giang trong thời gian tới?

Với Cát Tường Western Pearl và
Cát Tường Western Pearl 2, chúng
tôi đã thực sự khẳng định tâm huyết
phát triển bền vững và mong muốn
đồng hành với Hậu Giang trong quá
trình phát triển đô thị hóa và nâng
tầm diện mạo đô thị. Thông qua đó,
góp phần đưa các đô thị của địa
phương phát triển hiện đại, từng
bước vươn mình sánh vai với các đô
thị trong khu vực và cả nước.

Trong thời gian tới, bên cạnh các
dự án khu dân cư, khu đô thị mới
đang được lên kế hoạch đầu tư xây
dựng thì quỹ đất thương mại và dịch
vụ tại hai dự án Cát Tường Western
Pearl và Cát Tường Western Pearl 2
cũng sẽ được Cát Tường Group triển
khai một các triệt để, đáp ứng nhu cầu
thương mại, vui chơi, giải trí của người dân. Dự kiến trong Quý
4/2022, sẽ chính thức ra mắt một dự án mới tại TP.Vị Thanh.

Bên cạnh đó, đối với một đô thị trẻ như TP.Vị Thanh, nhu
cầu giải trí và giao lưu thương mại là tiềm năng rất lớn mà
chúng tôi nhận thấy được. Dự kiến trong Quý 3/2022, Cát
Tường Group sẽ chính thức thi công và hoàn thiện Khu kinh tế
đêm The Regina Khánh Ngọc tại quỹ đất thương mại mang
hình ảnh viên kim cương ngay trung tâm Khu đô thị Cát
Tường Western Pearl 2. Đây là khu kinh tế đêm đầu tiên tại
Tây Nam Bộ với quy mô rộng lớn lên đến 16.000m2, được quy
hoạch và phân khu bài bản với phố đi bộ, ki-ốt, chuỗi cửa hàng
24/24, mini bar sôi động,... The Regina Khánh Ngọc là sự kết
hợp hài hòa bản sắc dân tộc của 4 quốc gia tiêu biểu và nổi
tiếng với lối sống thành thị về đêm như Thái Lan, Nhật Bản,
Singapore và Việt Nam. Từ đó, cư dân và du khách có cơ hội
giao lưu ẩm thực, văn hóa và tận hưởng phút giây thăng hoa
với chương trình ca nhạc, sự kiện, lễ hội lớn. Dự án cũng sẽ
giúp cho TP.Vị Thanh nói riêng, tỉnh Hậu Giang nói chung
thu hút các nhà đầu tư lớn cũng như kích thích nhu cầu chi
tiêu, mua sắm của người dân; góp phần nâng tầm đô thị, bắt
kịp với nhịp sống của các thành phố lớn trong khu vực.

theo ông, những yếu tố nào sẽ giúp định hướng “Hậu
Giang mở mang đô thị” sớm trở thành hiện thực? trước thềm
Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh, Cát tường Group có thông
điệp, cam kết nào muốn chia sẻ?

Theo tôi, có ba yếu tố sẽ thúc đẩy quá trình “mở mang đô
thị” của Hậu Giang sớm hiện thực hóa.

Đầu tiên là yếu tố về cơ sở hạ tầng, giao thông liên kết địa

phương và liên vùng. Hậu Giang nằm trong vùng trọng tâm phát
triển của miền Tây Nam Bộ, tuy nhiên việc chậm triển khai các
tuyến cao tốc liên tỉnh, liên vùng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá
trình đô thị hóa của địa phương. Theo quy hoạch, Hậu Giang là nơi
giao thoa của 3 tuyến cao tốc chính đi qua các tỉnh miền Tây. Do
đó, việc phối hợp cùng các địa phương đẩy nhanh triển khai các
tuyến cao tốc sẽ góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Thứ hai là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Với một
địa phương như Hậu Giang, việc tăng cường các chính sách
hỗ trợ, cải cách hành chính cũng như tạo cơ hội xúc tiến
thương mại càng nhiều thì cơ hội thu hút các nhà đầu tư
tiềm năng, uy tín càng lớn.

Cuối cùng là các chính sách thu hút lao động và người
dân. Các chủ đầu tư như Cát Tường Group đã sẵn sàng kiến
tạo nên những khu đô thị đáng sống, nhưng việc tạo nên sức
sống cho những khu đô thị này lại có phần quyết định không
nhỏ từ địa phương, thông qua chính sách thu hút nhân tài,
lao động về sinh sống, tạo lập nên sự phát triển bền vững.

Có thể nói, từ thời điểm TP.Vị Thanh được nâng cấp lên đô
thị loại II, môi trường đầu tư, kinh doanh của Hậu Giang nói
chung và Vị Thanh nói riêng ngày càng được cải thiện. Điều
này đồng nghĩa với việc sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư uy
tín, tiềm lực trong quá trình đô thị hóa, phát triển địa phương.
Và Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022 sẽ là cơ hội để các cấp
chính quyền tỉnh Hậu Giang lan tỏa điều này. 

Cát Tường Group đã, đang và sẽ là một nhà đầu tư lớn
tại địa phương, chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng
tỉnh nhà kiến tạo, nâng tầm đô thị cũng như phát triển bền
vững trong thời gian tới.

trân trọng cảm ơn ông!
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Dự án Cát Tường Western Pearl - Dấu ấn đầu tiên của Cat Tuong Group tại mảnh đất Hậu Giang
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Despite lying adjacent to Can tho City, just a few years
ago, Hau Giang was not economically developed and the
real estate sector was also underdeveloped. so, how did
Cat tuong Group see potential and investment
opportunities in Hau Giang province? What led to the
company’s decision to set foot in this land?

In 2019, while seeking new places to create livable areas that
carry Humanity and Sustainability values and meet customer
needs, we came across Vi Thanh City of Hau Giang province.

After contacting and working with local leaders, Cat Tuong
Group realized that this new land, located in the center of the
Mekong Delta, had a lot of potential for future growth.

The first project of Cat Tuong Group here is Cat Tuong
Western Pearl Urban Area. Investment procedures made us
somewhat apprehensive. However, with the advice and
enthusiastic support of relevant agencies, we gained more
confidence with our investment in the locality.

The 20-ha urban area received the attention of many
customers when it was opened for sale in September 2019.
More than 95% of products were sold in just eight weeks.
Extending that successful momentum, Cat Tuong Group
continued to obtain the investment license from the
Provincial People's Committee to build Cat Tuong Western
Pearl 2. The 20-ha urban area project is located in the
administrative center of Vi Thanh City.

In addition to creating high-class livable values, Cat Tuong
Group focused on spiritual values of the community. The
Miracle Ancient Wonder Light Park at Cat Tuong Western
Pearl 2 is a concrete example. Not only becoming a new
entertainment destination for people, the park was also honored
as the “first ancient architectural park in Vietnam”.

In spite of being in Hau Giang for nearly three years, as
one of leading real estate firms, Cat Tuong Group has
promptly created large-scale urban areas, left prominent

cat tuong group 

SupportIng HAu gIAng
urbAnIZAtIon
After more than 10 years of construction and development, Cat Tuong Real Estate Group
Joint Stock Company (Cat Tuong Group - CTG) with modern high-class constructions has
generated good, meaningful values to the community, with the most prominent being Cat
Tuong Western Pearl and Cat Tuong Western Pearl 2, both located in Vi Thanh City of Hau
Giang province, which meet the demand for modern, elegant life of residents on the one
hand, and gives a helping hand for urbanization goal of Hau Giang province.
Mr. Le Chi Hung viet, Deputy General Director of Cat Tuong Group, gives an exclusive
interview to our reporters on the pioneering journey of urban development in Hau Giang.

After more than 10 years of establishment, Cat Tuong Group has developed a team of young, dynamic and enthusiastic leaders and
employees to achieve new success



marks and changed the local urban appearance. That's what
we're proud of on our journey.

after these successes, would you mind telling us
more about Cat tuong Group's plans in Hau Giang for
the coming time?

With Cat Tuong Western Pearl and Cat Tuong Western
Pearl 2, we have really affirmed our dedication to
sustainable development and our desire to side with Hau
Giang in urbanization development. Hence, we have helped
modernize local urban areas and gradually reached other
cities in the region and the whole country.

In the coming time, beside new residential and urban
projects that are being planned for investment and
construction, the commercial and service land fund at Cat
Tuong Western Pearl and Cat Tuong Western Pearl 2 will be
completely deployed by Cat Tuong Group to meet
commercial, entertainment and recreational needs of
people. A new project is expected to be officially launched in
Vi Thanh City in the fourth quarter of 2022, 

Besides, for a young city like Vi Thanh City, the need for
entertainment and commercial exchanges is a huge potential
that we have realized. Cat Tuong Group will officially construct
and complete The Regina Khanh Ngoc Night Economic Zone at
a diamond-shaped commercial land section in the heart of Cat
Tuong Western Pearl 2 in the third quarter of 2022. This is the
first night economic zone in the southwest, covering up to
16,000 square meters, featuring pedestrian streets, kiosks, store
chains and vibrant mini bars. The Regina Khanh Ngoc is a
harmonious combination of the national nightlife identities of
Thailand, Japan, Singapore and Vietnam. From there, residents
and visitors have the opportunity to exchange food, culture and
enjoy exciting moments with music programs, events and
festivals. The project will also help Vi Thanh City in particular
and Hau Giang province in general attract large investors,
stimulate public spending and help uplift urban areas to catch
up with the rhythm of life of major cities in the region.

What factors will make the “Hau Giang urbanization”
approach come true? Does Cat tuong Group have a
message or commitment to investors before the Hau Giang
investment Promotion Conference?

In my opinion, there are three accelerating factors of Hau
Giang urbanization.

The first is infrastructure and traffic that link the
province with other localities. Hau Giang is dynamically
located in the southwest region and the slow construction of
inter-provincial and inter-regional highways will
significantly affect local urbanization. According to the
approved plan, Hau Giang is the intersection of three main
highways passing through southwestern provinces.
Therefore, the coordination with other localities to accelerate
expressway construction will help Hau Giang development.

The second is business support policies. For a locality like
Hau Giang, the more supportive policies are strengthened, the
further administrative procedures are reformed and the more
trade promotion opportunities are created, the greater the
opportunity to attract potential and reputable investors.

The final is human policy. Investors like Cat Tuong
Group are ready to create livable urban areas but creating
vitality for these urban areas is largely determined by the
locality through its policies to draw workers to live there to
create sustainable development.

Without doubt, since Vi Thanh City was upgraded to a
second-grade city, the investment and business environment
of Hau Giang province, including Vi Thanh City, has been
increasingly improved. This means that it will attract more
reputable and potential investors for its local urbanization
and development. And the Hau Giang Investment
Promotion Conference in 2022 will be an opportunity for
Hau Giang authorities to spread this.

Cat Tuong Group has been and will be a big investor in
the province and we are committed to accompanying the
province to create, elevate and sustain the development of
urban areas in the coming time.

thank you very much, sir!
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Not only helping to elevate the young city of Vi Thanh, Cat Tuong
Western Pearl and Cat Tuong Western Pearl also contribute to

urbanizing Hau Giang province



K BC hiện là một
trong những
đơn vị hàng
đầu tại Việt
Nam trong

lĩnh vực đầu tư, xây dựng
các KCN, khu đô thị. Trải
qua 20 năm phát triển, KBC
luôn dẫn đầu cả nước, phát
triển các KCN có quy mô
lớn, thu hút mạnh mẽ
nguồn vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài, đặc biệt trong
lĩnh vực công nghệ cao,
thân thiện với môi trường. 

Tính đến hết năm 2021,
Công ty có hơn 5.215ha đất
KCN, chiếm 4% quỹ đất
KCN của cả nước và tăng
11% so với năm trước. Diện
tích này nằm chủ yếu ở
Long An, Hưng Yên, Bắc
Ninh và TP.Hồ Chí Minh.
Khách hàng chủ yếu của
KBC là những tập đoàn nổi
tiếng hàng đầu thế giới như:

Canon, Foxconn, LG Electronics, LG Display, LG
Innotek, Nippon Zoki, Hanwha, Samkwang, JA Solar,
Crystal Martin, Luxshare ICT, Toyo Ink, Mitac,
Goertek,...

Trong lĩnh vực đô thị và nhà ở, Công ty đang đầu tư
các dự án như: Khu đô thị Phúc Ninh (Bắc Ninh), Khu đô
thị Tràng Cát (Hải Phòng), Khu dân cư, tái định cư Tây
Bắc Củ Chi…. 

Tại Hậu Giang, sau khi nghiên cứu định hướng quy
hoạch của tỉnh, Công ty đã có văn bản đề xuất Tỉnh ủy,
UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh xem xét, chấp
thuận cho khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch để xin chủ
trương đầu tư dự án KCN  Sông Hậu giai đoạn 2 với diện
tích 220ha, KCN Sông Hậu giai đoạn 3 với quy mô 205ha
và khu dân cư liền kề phục vụ KCN với diện tích 142ha.

KBC cam kết chịu trách nhiệm tài trợ 100% kinh phí
không hoàn lại, thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực khảo sát,
nghiên cứu lập quy hoạch để xin chủ trương đầu tư kinh
doanh kết cấu hạ tầng KCN. Khi được chấp thuận, Công ty
sẽ báo cáo đầy đủ kết quả để UBND tỉnh phê duyệt trong
thời gian sớm nhất, đảm bảo hồ sơ quy hoạch KCN sẽ có hồ
sơ khu đô thị đi kèm để giải trình lấy ý kiến các bộ, ngành.

tổng công ty pHát triển Đô tHị KinH Bắc

Đồng hành cùng công nghiệp 
Hậu Giang “cất cánh”

Với những thế mạnh trong phát triển các
dự án khu công nghiệp (KCN), khu đô thị,
Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc
(KBC) đã được UBND tỉnh Hậu Giang
thống nhất chủ trương cho tài trợ để lập đồ
án quy hoạch xây dựng KCN Sông Hậu 2,
Sông Hậu 3 và khu dân cư liền kề phục vụ
KCN tại huyện Châu Thành. Đây là những
dự án quan trọng, góp phần thực hiện 04
trụ cột phát triển kinh tế theo nghị quyết
Đảng bộ tỉnh đề ra. Qua đó không chỉ
khẳng định vị thế, năng lực của Công ty
mà còn thể hiện cam kết gắn bó, đồng
hành với sự phát triển của địa phương. 

THiêN THaNH

Đoàn công tác của tỉnh Hậu Giang do ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến
thăm và làm việc tại Tổng Công ty Phát triển Kinh Bắc. Cùng tiếp đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

có ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh
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KBC is currently one of the leading investors
and developers of industrial zones and urban
areas in Vietnam. Over 20 years of
development, KBC has always been the
national leader in developing large-scale

industrial parks which are strongly attracting foreign
direct investment, especially into high-tech and
environmentally friendly industries.

By the end of 2021, KBC managed more than 5,215
ha of industrial parks, accounting for 4% of the
country's industrial park area and representing an
expansion of 11% over the previous year. Its industrial

Ông Phan Minh Toàn Thư, Giám đốc Chi nhánh
Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc- CTCP tại
TP.Hồ Chí Minh cho biết, cùng với chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021- 2030,
tầm nhìn đến năm 2050, KBC nhận thấy có nhiều cơ hội
mở rộng đầu tư cho các khách hàng sẵn có của Công ty
và cả các khách hàng mới trong tương lai, đồng thời cũng
mong muốn đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội
địa phương.

KCN Sông Hậu giai đoạn 2, giai đoạn 3 và khu dân cư
liền kề phục vụ KCN là những dự án lớn, nằm trong
chiến lược phát triển của Công ty nói riêng và của Hậu
Giang nói chung. Các dự án sau khi hoàn thành không
chỉ góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công
nghiệp mà còn tạo việc làm ổn định cho lao động địa
phương. Thời gian tới, bên cạnh tập trung phát triển đầu
tư, KBC cũng sẽ giới thiệu các đối tác, doanh nghiệp
trong và ngoài nước quan tâm, tìm hiểu cơ hội hợp tác,
qua đó góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh.

Nhận xét về môi trường đầu tư kinh doanh tại Hậu
Giang, ông Phan Minh Toàn Thư cho biết, Hậu Giang là
tỉnh có vị trí thuận lợi, giàu tiềm năng, có quỹ đất công
nghiệp dồi dào, với chính sách đầu tư cởi mở, thông
thoáng. Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan
đến việc cấp giấy phép đầu tư; duy trì các buổi gặp mặt,
đối thoại trực tiếp để kịp thời nắm bắt, giải quyết những
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện
thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng luôn là một trong những ưu
tiên hàng đầu của các chủ đầu tư khi quyết định đầu tư.
Hậu Giang cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giải
phóng mặt bằng; lắp đặt lưới điện quốc gia, đảm bảo luôn
cung cấp đủ nguồn điện cho sản xuất; xây dựng các nhà
máy cung cấp nước sạch; lắp đặt các hệ thống viễn thông
đồng bộ,…

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng khả năng vận hành
công nghệ, máy móc thiết bị, kỹ thuật hiện đại của các
nhà đầu tư…. 

“Hậu Giang phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh có
nền sản xuất công nghiệp phát triển khá, đến năm 2050
trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của
vùng Đồng bằng sông Cửu Long. KBC cam kết sẽ luôn
đồng hành, nỗ lực cùng ngành công nghiệp Hậu Giang
“cất cánh” trong hành trình thực hiện khát vọng đó”, ông
Phan Minh Toàn Thư khẳng định.n

KinH Bac city Development
HolDing corporation

thriving with
Hau giang
Industry

With its strengths in industrial and
urban zone development, Kinh Bac
City Development Holding
Corporation (KBC) was licensed by
Hau Giang Provincial People’s
Committee to finance the
construction planning for Song Hau 2
and Song Hau 3 parks and their
adjacent supporting residential areas
in Chau Thanh district. These
important projects have helped carry
out four pillars of economic
development stated in the resolution
of the Provincial Party Committee.
This not only affirms KBC’s position
and capacity, but also shows its
commitment to and companionship
with local development.

THieN THaNH

KCN Quế Võ (Bắc Ninh) do KBC làm chủ đầu tư
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property is mainly located in Long An, Hung Yen, Bac
Ninh and Ho Chi Minh City. KBC's major customers are
world-renowned corporations such as Canon, Foxconn,
LG Electronics, LG Display, LG Innotek, Nippon Zoki,
Hanwha, Samkwang, JA Solar, Crystal Martin, Luxshare
ICT, Toyo Ink, Mitac and Goertek.In the urban and
housing business, the corporation is investing in Phuc
Ninh Urban Area (Bac Ninh), Trang Cat Urban Area (Hai
Phong), Tay Bac Cu Chi Residential and Resettlement
Area and other projects.In Hau Giang province, after
studying the provincial planning, KBC proposed to the
Provincial Party Committee, the Provincial People's
Committee and Hau Giang Industrial Zones Authority for
permission to survey, study, plan and invest in 119-ha
Song Hau Industrial Park - Phase 2, 205-ha Song Hau
Industrial Park - Phase 3 and their 142-ha adjacent
supporting residential areas.KBC was committed to
providing all funds and hiring a qualified consultant to
survey, research and make the investment plan to apply
for investment permits on infrastructure business in
industrial parks. When approved, the corporation will
make a full report on the results to the Provincial People's
Committee for approval as soon as possible and ensure
that the industrial zone planning is coupled with an urban
area development plan.Mr. Phan Minh Toan Thu, Branch
Director of KBC HCM City Branch, said, along with
regarding the socioeconomic development strategy of Hau
Giang province in the 2021-2030 period, and with a vision
to 2050, KBC realizes that there are many opportunities to
expand investment for its existing customers and new
customers in the future and also wishes to make valuable
contributions to local socioeconomic development.Phase 2
and Phase 3 Song Hau Industrial Parks and their adjacent
supporting residential areas are big projects in KBC’s

development strategy in particular and Hau Giang
province’s development strategy in general. Once
completed, the projects will not only help boost
investment inflows and industrial development, but also
create stable jobs for local workers. In the coming time,
besides focusing on investment development, KBC will
also introduce to domestic and foreign partners and
businesses seeking to explore cooperation opportunities.
This will give a helping hand to investment attraction into
the province.Remarking on the local business investment
environment, Thu said that Hau Giang has locational
advantages, rich potential, an abundant industrial land
fund, with an open investment policy. In the coming time,
the province should further reform administrative
procedures, especially relating to investment licenses; keep
regular face-to-face meetings and dialogues with
enterprises to have prompt solutions to their difficulties
and problems and provide favorable conditions for them
to do business.In addition, infrastructure is always one of
the top priorities to any investors when they make an
investment decision. Hau Giang province needs to
improve infrastructure and site clearance, install the
national power grid, ensure that there is always enough
power supply for production, build water supply plants,
and install synchronous telecommunications
systems.Moreover, the province should foster training and
improve the quality of human resources to operate
modern technology, machinery, equipment, and
techniques.“Hau Giang strives to become a well-developed
industrial province by 2030 and an industrial and logistics
center of the Mekong Delta by 2050. KBC is committed to
always accompanying and making efforts with the Hau
Giang industry to reach new development levels in the
journey to realize that aspiration,” he added.n
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Nông trường Mùa Xuân được thành lập
năm 1976, sau đó chuyển thành Trung
tâm Nông nghiệp Mùa Xuân (thuộc
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Hậu Giang). Thực hiện chủ

trương của UBND tỉnh, ngày 07/4/2021, Trung tâm
tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần
nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang, hiện quản lý
1.239ha đất, gồm 483,96ha đất rừng, 276,47ha đất trồng cây
hàng năm, còn lại là đất giao thông, thủy lợi... trong đó có
vườn chim rộng 130ha với trên 50 loài. 

Ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch HĐQT Công ty cho
biết: Thời gian qua, bên cạnh việc quản lý, khai thác quỹ đất
rừng hợp lý, Công ty còn đầu tư phát triển các dịch vụ khai
thác du lịch sinh thái như: nhà tum phục vụ ăn uống, gian
hàng lưu niệm, trạm dừng chân, đường bê tông quanh vườn
chim, tháp quan sát vườn chim, khu dịch vụ xuồng bơi, xe
đạp… và đưa vào kinh doanh khá hiệu quả khi phục vụ cho
khách tham quan du lịch.

Sau khi cổ phần hóa, Công ty tiếp tục nhận được sự
quan tâm, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh các sở, ngành và
sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương trong lĩnh
vực nông nghiệp. Do vậy, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt
động sản xuất nông - lâm - thủy sản hiện hữu, đồng thời
liên doanh, hợp tác với một số đơn vị có tiềm lực tài chính,
thị trường đầu ra, ứng dụng công nghệ cao trong nuôi
trồng một số loài thủy sản: Cá tra, lươn, cá rô, cá sặc rằng...
và trồng thử nghiệm một số cây: Dứa MD2, Xoài Lộc, Dừa
Sáp, Sầu Riêng... Đến nay, một số mô hình thử nghiệm
bước đầu đã cho kết quả tốt nhưng quy mô còn nhỏ. Do
vậy, Công ty vẫn tiếp tục mời gọi hợp tác với một số đối tác
để lựa chọn được hướng đi thích hợp nhất.

Tiếp sức vươn mới trên vùng đất Mùa Xuân
Vùng đất Nông trường Mùa Xuân -
Phụng Hiệp đang đứng trước
những đổi thay mạnh mẽ bởi một
số hướng đi, dự định hợp tác phát
triển nông nghiệp công nghệ cao
gắn với du lịch sinh thái được Công
ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân
Hậu Giang và một số đối tác triển
khai trong tương lai không xa. 
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Trong lĩnh vực du lịch, Công ty đã tăng cường tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về
phát triển du lịch; tích cực xây dựng, quảng bá, giữ gìn và
phát huy giá trị tốt đẹp về môi trường và văn hóa địa
phương. Song song với việc đầu tư phát triển đa dạng sản
phẩm du lịch về nguồn, sinh thái, hoạt động vui chơi giải
trí,... Công ty còn tiến hành trồng cây bổ sung cho chim
cư ngụ và tuyên truyền với người dân địa phương không
săn bắt chim.

Đặc biệt, Công ty đang tập trung nghiên cứu và triển khai
dự án: “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp
hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái tại Công ty Cổ phần Nông
nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang” nhằm khai thác hiệu quả tiềm
năng, lợi thế sẵn có. Ông Nguyễn Văn Hiền cho biết thêm:
Đây là dự án được nghiên cứu, khảo sát công phu với sự tham
gia của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và người dân, dự án
đã bám sát chủ trương phát triển theo 04 trụ cột của tỉnh với
nội dung xuyên suốt là đẩy mạnh hợp tác phát triển nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, gắn xây dựng mô
hình du lịch sinh thái. Trong tương lai gần, dự án được phê
duyệt và triển khai sẽ tạo bước phát triển mạnh mẽ, sôi động
cho Công ty ổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang
như đúng tên gọi của vùng đất này.n
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Góp phần tạo sức hút 
đầu tư cho địa phương

15 năm khẳng định vị thế
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang tiền thân

là Công ty TNHH MTV Nhà máy đóng tàu Hậu Giang (thuộc
Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam), thành lập ngày
17/05/2007. Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày
18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty được chuyển giao
nguyên trạng về Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC).

Đến ngày 31/08/2012, theo Quyết định 417/QĐ-HHVN của
Hội đồng thành viên VIMC, doanh nghiệp chính thức đổi tên
thành Công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng hải Hậu Giang, hoạt

động trong các lĩnh vực như: Khai thác cảng; Kinh doanh dịch vụ
kho, bãi và lưu trữ hàng hóa; Dịch vụ vận tải đa phương thức, dịch
vụ logistics, đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, giao nhận
hàng hóa nội địa, hàng hóa xuất nhập khẩu; Cung cấp các dịch vụ
hỗ trợ liên quan đến vận tải: dịch vụ đại lý vận tải đường biển,
đường bộ, đường sắt, khai thuế hải quan…

VIMC Hậu Giang hiện quản lý Cảng tổng hợp VIMC Hậu
Giang (nằm trong KCN Sông Hậu), là cảng biển quốc tế được
cấp phép mở cầu cảng số 1 từ ngày 10 tháng 8 năm 2017. Cảng
có các hạng mục chính gồm: Bến cảng số 1 có khả năng tiếp
nhận tàu trọng tải 10.000 DWT đầy tải và 20.000 DWT giảm
tải, cầu cảng số 2 cho tàu có trọng tải 5.000 DWT; các kho bãi,
hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đi kèm…, với công suất hàng
hóa thông qua Cảng khoảng 1 triệu tấn/năm; hạ tầng giao
thông được đầu tư đồng bộ, liên kết với đường 3A của KCN
Sông Hậu, kết nối với đường Nam Sông Hậu, các tuyến đường
nối ĐBSCL với vùng Đông Nam Bộ và cả nước. 

Nằm ở giữa trung tâm vùng ĐBSCL, Cảng tổng hợp VIMC
Hậu Giang có vị trí chiến lược, là đầu mối giao thương giữa TP.Hồ
Chí Minh với Vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL (TP.Cần Thơ và các
tỉnh Hậu Giang, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang); giữa Vương quốc
Campuchia với các tỉnh ĐBSCL và TP.Hồ Chí Minh. Đây còn là
nơi lưu kho, bảo quản, vận chuyển nguyên vật liệu đầu vào cho các
khu công nghiệp; là điểm tập kết hàng hóa từ các trung tâm sản
xuất công nghiệp để phân phối cho thị trường trong nước và quốc
tế thông qua hệ thống đường bộ và đường thủy. 

Cảng tổng hợp VIMC Hậu Giang đã đáp ứng tốt nhu cầu
tiếp nhận hàng hóa thông qua của khu vực cảng biển nhóm 5
cũng như triển khai hệ thống dịch vụ hàng hải, tạo nên một
khu dịch vụ hàng hải - cảng biển hiện đại, năng động. Năm
2021, Cảng tổng hợp VIMC Hậu Giang thực hiện xếp dỡ
820.000 tấn, 7.120 teus, doanh thu đạt 53,660 tỷ đồng.

Thông qua hoạt động của Cảng đã giúp khai thác tiềm
năng về logistics, góp phần làm giảm chi phí giá thành, tăng
khả năng cạnh tranh của hàng hóa. Ngoài ra, Cảng còn giúp
thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phụ trợ và sản xuất
công nghiệp, tạo nguồn thu cho ngân sách và tạo động lực phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang.

Từ đầu năm 2020 đến nay, đặc biệt là trong năm 2021, do
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động của đơn vị bị ảnh
hưởng nặng nề. Nhưng với sự quyết liệt của ban lãnh đạo, đặc
biệt là nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên và người lao động,
kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty cơ bản vẫn
đạt kế hoạch; việc làm, tiền lương, đời sống, phúc lợi của người
lao động được đảm bảo; đặc biệt, hoạt động SXKD luôn gắn
liền với công tác phòng chống dịch Covid-19.

tăng cường chuyển đổi số
Phát huy vai trò, vị thế cùng với khát vọng trở thành cửa ngõ

giao thương nội địa và quốc tế hàng đầu của khu vực, VIMC Hậu
Giang đã không ngừng đổi mới, phát triển theo hướng đa dạng,
hiện đại và chuyên nghiệp để cung cấp các dịch vụ tốt nhất về cảng

Từng bước hoàn thiện và nâng cao quy
mô, năng lực, những năm qua Công ty
TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu
Giang (VIMC Hậu Giang) đã làm tốt vai
trò đầu mối giao thương, vận chuyển
hàng hóa quan trọng của tỉnh Hậu Giang
nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL) nói chung. Những kết
quả đó đã góp phần thúc đẩy sản xuất
công nghiệp, dịch vụ và tạo lợi thế thu
hút đầu tư cho địa phương.

THaNH giaNg

Ông Võ Thanh Phong, Tổng Giám đốc VIMC Hậu Giang (bên trái)
tặng hoa đối tác tại sự kiện đón tàu vận chuyển thiết bị điện gió 

qua Cảng VIMC Hậu Giang
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biển và kết nối các hoạt động trong chuỗi logistics.
Mục tiêu của Công ty trong giai đoạn 2021-2025 sẽ thực hiện

hoàn thành toàn bộ dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và khu
dịch vụ hàng hải của Cảng tổng hợp VIMC Hậu Giang, với tổng
chiều dài bến cảng 930m, diện tích kho bãi khai thác 87,1ha. Qua
đó, đưa năng lực xếp dỡ hàng hóa thông qua Cảng từ 6 - 7 triệu
tấn/năm, với hệ thống thiết bị xếp dỡ hiện đại, tiên tiến.

Để thực hiện mục tiêu này, đến nay, ngoài cầu cảng số 1,
số 2, cần trục chân đế Kirov với sức nâng 12,5 tấn… năm
2020, Cảng Hậu Giang đã đưa vào vận hành khai thác cần
cẩu chân đế Macgregor với sức nâng 45 tấn tại cầu cảng số 1,
giúp nâng cao năng lực xếp dỡ và tăng khả năng tiếp nhận
các loại tàu, chủng loại hàng hóa đang ngày càng tăng cao.
Đồng thời, rút ngắn thời gian giải phóng tàu, giải phóng
hàng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; khai
thác tối đa thế mạnh và tiềm năng của Cảng.

Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị,
bám sát chiến lược phát triển của VIMC, thời gian qua
VIMC Hậu Giang đã tăng cường hiện đại hóa, chuyển đổi
số toàn diện; ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin
(CNTT) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đem lại sự hài
lòng cho đối tác, khách hàng. Theo đó, đơn vị đã chú trọng
phát triển phần mềm văn phòng số đến giai đoạn 03 và áp
dụng trong công tác quản lý từ tháng 08/2020; áp dụng phần
mềm quản lý tàu Vishipel từ tháng 6/2020; chuẩn bị triển
khai hệ thống One system của VIMC nhằm hỗ trợ các
doanh nghiệp thành viên trong hệ thống VIMC…

Ông Võ Thanh Phong, Tổng Giám đốc VIMC Hậu
Giang cho biết: Với phương châm “Lấy khách hàng làm
trung tâm”, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường
đổi mới, sáng tạo; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số
vào trong hoạt động quản trị, điều hành SXKD. Mặt khác,
tiếp tục đầu tư mở rộng nhà kho, bãi phục vụ cho việc lưu
chứa hàng hóa; đầu tư các phương tiện, thiết bị, công cụ xếp
dỡ, nhất là thiết bị cẩu có sức nâng lớn để bốc dỡ các kiện
hàng nặng nhằm nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ…

“Phát huy kết quả sau 15 năm xây dựng và phát triển, tập thể
cán bộ quản lý và người lao động VIMC Hậu Giang sẽ tiếp tục
nỗ lực đẩy mạnh hoạt động SXKD an toàn, chuyên nghiệp, hiệu
quả; nâng cao năng lực cạnh tranh của Cảng tổng hợp Hậu
Giang để từng bước chiếm lĩnh, mở rộng thị phần. Đồng thời,
tận dụng cơ hội phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh hội
nhập quốc tế và Hậu Giang đang trở thành điểm đến hấp dẫn
các nhà đầu tư”, ông Võ Thanh Phong chia sẻ.n

Với sự đầu tư trang thiết bị, năng lực xếp dỡ hàng hóa
của Cảng VIMC Hậu Giang ngày càng được nâng cao

15 years of asserting the position
Hau Giang Marine Service Co., Ltd, formerly Hau Giang

Shipyard Co., Ltd subordinated to Vietnam Shipbuilding
Industry Group, was established on May 17, 2007. According
to Decision 926/QD-TTg dated June 18, 2010 of the Prime
Minister, the company was transferred to Vietnam Maritime
Corporation (VIMC).

On August 31, 2012, according to Decision 417/QD-
HHVN of VIMC's Board of Members, the company was
officially renamed to Hau Giang Maritime Service Co., Ltd.
The company is engaged in port operation; freight
warehousing, yarding and storing services; multimodal
transport services, logistics services, maritime brokerage agent
services, domestic freight, export and import forwarding
services; shipping support services: shipping agency services
by sea, road and railway, and customs declaration.

VIMC Hau Giang currently manages VIMC Hau Giang Port
located in Song Hau Industrial Park, an international seaport
licensed to open Wharf No. 1 since August 10, 2017. Main items
of the port include Wharf 1 capable of receiving fully loaded
vessels of 10,000 DWT and offloaded ships of 20,000 DWT,
Wharf 2 capable of supporting vessels of 5,000 DWT,
warehouses and synchronous technical infrastructure system.
The general port is capable of handling 1 million metric tons a
year. Transport infrastructure is synchronously invested to

vimc Hau giang

Helpfully
Strengthening
Local Magnet 
to Investment
Inflows
To gradually increase the business scale
and capacity, Hau Giang Maritime Service
Co., Ltd (VIMC Hau Giang) has well
performed its role as an important trade
and freight hub of Hau Giang province and
the Mekong Delta as a whole. These results
have helped promote industrial production
and services and create advantages to
attract investment for the province.

THaNH giaNg



86 vietnam business forum JUNE 15 - 30, 2022

ENTERPRISE

expand linkage to 3A Road of Song Hau Industrial Park, to
Nam Song Hau Road and to roads connecting the Mekong
Delta with the Southeast region and the rest of the country.

Situated at the heart of the Mekong Delta, the strategically
located general port of VIMC Hau Giang is a trade hub
between Ho Chi Minh City and the Mekong Delta Key
Economic Zone (Can Tho City, Hau Giang, Kien Giang and
An Giang provinces) and between Cambodia and Mekong
Delta provinces and Ho Chi Minh City. This is also a place to
store, preserve and transport input materials for industrial
zones; a gathering point for goods from industrial production
centers to be distributed domestically and internationally
through road and waterway systems.

VIMC Hau Giang Port meets criteria of Category 5 Port
for handling cargo and capably deploys the maritime
service system to form a modern, dynamic maritime and
port service area. In 2021, VIMC Hau Giang Port handled
820,000 tons of cargo and 7,120 TEUs, and raked in
revenue of VND53,660 billion. 

Port operations have enabled the company to unlock
logistics potential, reduce costs and enhance freight
competitiveness. In addition, the port helps boost
development of supporting industries and industrial
production, increase revenue for the State budget and
create a driving force for socioeconomic development of
Hau Giang province.

Right from the start of 2020 to date, especially in 2021,
due to COVID-19 pandemic impacts, the company's
operations have been severely affected. But with the firm
leadership of the company and particularly collective effort
of all employees, its business performance met the target.
Jobs, wages, livelihoods and welfare of all employees were
guaranteed. In particular, business activity was always
linked with COVID-19 epidemic prevention.

fostering digital transformation
To assert its role and position, coupled with aspirations

to become a leading
domestic and international
trade gateway in the region,
VIMC Hau Giang has
constantly reformed and
developed in a diversified,
modern and professional
manner to provide best port
services and connect
operations along the logistics
chain.

The company's goal in
2021-2025 is completing an
investment project to build a
general port and marine
service area of VIMC Hau
Giang Port, with a total wharf
length of 930m and a yard
area of 87.1 ha, aiming to lift
cargo handling capacity to 6-
7 million tons a year.

To achieve this goal, in
addition to Wharf 1, Wharf
2 and Kirov gantry crane
with a lifting capacity of

12.5 tons, in 2020, Hau Giang Port launched a Macgregor
gantry crane with a lifting capacity of 45 tons at Wharf 1,
helping improve its stevedoring capacity and boost its
service for bigger vessels. At the same time, it has helped
reduce the time to release ships and cargo, improve
customer service quality, and maximize its strengths and
potential.

Beside infrastructure construction and equipment
investment according to its development strategy, VIMC Hau
Giang has accelerated comprehensive modernization and
digital transformation over the past time; applied information
technology software to enhance work performance and bring
satisfaction to partners and customers. Accordingly, the
company has focused on developing digital office software to
the third phase and applied it in management from August
2020; applied Vishipel ship management software from June
2020; and prepared to deploy VIMC's One system to support
member businesses in the VIMC system.

Mr. Vo Thanh Phong, General Director of VIMC Hau
Giang, said, with the customer-centric principle, in the
coming time, the company will further strengthen
innovation and creativity; focus on improving personnel
quality, and speed up IT application and digital
transformation in business management. On the other hand,
the firm will continue to invest in expanding warehouses and
yards for storing goods and purchasing means, equipment,
tools for loading and unloading, especially crane equipment
with large lifting capacity to handle heavy containers in order
to boost capacity and service quality.

“Promoting its 15-year construction and development
achievements, VIMC Hau Giang will continue to make efforts
to ensure safe, professional and effective business; enhance
competitiveness of Hau Giang General Port to gradually
dominate and expand market share; and take advantage of
business development opportunities in the context of
international integration and Hau Giang on the path to
become an attractive destination for investors,” he added.n

Overview of VIMC Hau Giang Port

F
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Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Giám đốc Công
ty cho biết: Nhà máy có diện tích dự kiến
14.000m2, với tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng, trong
đó đầu tư giai đoạn I 15 tỷ đồng. Hiện hồ sơ,
thủ tục đang được các cơ quan quản lý xem xét

tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi có quyết định
của tỉnh, Công ty sẽ tiến hành triển khai theo từng giai đoạn,
sớm nhất đưa vào hoạt động cuối năm 2023.

Theo ông Phong, Công ty Tân Phát được hình thành năm
2017, từ cơ sở chế biến thực phẩm quy mô hộ gia đình (do gia

đình một người bạn và cũng là cổ đông sau này). 04 cổ đông
sáng lập Công ty vốn là bạn cùng học chung phổ thông đều cư
trú trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, có cùng suy nghĩ và khát vọng
vươn lên, nhóm bạn quyết định đầu tư vốn, công sức để xây
dựng cơ sở chế biến thủy sản và thành lập doanh nghiệp.

Bằng cách làm bài bản, Công ty nhanh chóng đi vào hoạt
động và cho ra đời nhiều sản phẩm đông lạnh, chả cá: Cá trê,
lươn, ếch, cá diêu hồng,... trong đó một số sản phẩm: Cá thát
lát tẩm gia vị, cá thát lát rút xương, chả lụa cá thát lát… được
công nhận sản phẩm OCOP của tỉnh. Công ty cũng đa dạng
hóa nhiều dòng sản phẩm mới như: Chả cá thát lát ôm trứng
cút, chả cá thát lát ôm trứng muối... nên được khách hàng ưa
thích. Hiện các sản phẩm của Tân Phát đã được tiêu thụ tại
nhiều tỉnh, thành phố như: TP.Hồ Chí Minh, Trà Vinh, 
Vĩnh Long, Hà Nội... và xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn
Quốc, Đức...  

Việc khơi dậy các nguồn lực đã thắp lên khát vọng làm
giàu của các cổ đông trong Công ty và hàng trăm hộ dân:
Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tân Phát đang tăng
trưởng mạnh mẽ, năm 2021, doanh thu đạt 50 tỷ đồng, dự
kiến năm 2022 đạt 60 tỷ đồng. Hiện Công ty đang tạo việc
làm cho 80 lao động, chủ yếu là người địa phương. 

Ông Phong cho biết thêm: Để đáp ứng nhu cầu thị trường
trong nước và xuất khẩu, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định đầu
tư mở rộng Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu. Với một doanh
nghiệp còn non trẻ, nội lực và kinh nghiệm còn hạn chế, chúng tôi
mong nhận được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, đối tác và bà
con nông dân để Nhà máy sớm được đầu tư, triển khai, tiếp tục
khai thác tốt hơn tiềm năng, nguồn lực địa phương, góp phần cùng
tỉnh nhà thúc đẩy trụ cột nông nghiệp phát triển mạnh mẽ.n

công ty tnHH nuôi trồng cHế Biến tHực pHẩm sạcH tân pHát

Khơi nguồn lực thắp khát vọng

Tỉnh Hậu Giang đang quyết tâm bứt phá
phát triển với 4 trụ cột: Công nghiệp, nông
nghiệp, đô thị và du lịch, đồng thời huy
động người dân và doanh nghiệp tích cực
vào cuộc nhằm khơi dậy tiềm năng, nguồn
lực sẵn có. Đi lên từ lĩnh vực chế biến nông
- thuỷ sản địa phương, Công ty TNHH nuôi
trồng chế biến thực phẩm sạch Tân Phát
đang tích cực hưởng ứng chủ trương trên
thông qua lập, triển khai dự án đầu tư mở
rộng, xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản
xuất khẩu tại huyện Phụng Hiệp.

Gian hàng trưng bày của Công ty vinh dự đón lãnh đạo 
Trung ương tới tham quan

Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội và Sở Công Thương Hậu Giang 
tại gian hàng trưng bày của Tân Phát



Hậu Giang có thế mạnh sản xuất lúa gạo với
diện tích canh tác lên đến 77.000ha, có thể sản
xuất 3 vụ, cung ứng cho thị trường hơn 01
triệu tấn lúa/năm. Nhưng thực tế năng lực của
các cơ sở chế biến còn hạn chế; sản

xuất của nông dân manh mún, thiếu đồng nhất về
thời vụ, giống lúa; mối liên kết giữa cơ sở chế biến
và nông dân chưa được chú trọng nên sản lượng
thiếu ổn định, chất lượng không đều, dẫn đến
đường đi ra thế giới của hạt gạo Hậu Giang gặp
nhiều gian nan. Để khắc phục tình trạng này, tỉnh
đã đẩy mạnh mời gọi, dành nhiều chính sách ưu đãi
thu hút dự án chế biến lúa gạo quy mô lớn, dây
chuyền công nghệ hiện đại nhằm liên kết với người
dân thu mua và nâng tầm giá trị hạt gạo.

Hưởng ứng chủ trương trên, tháng 3/2021, Công
ty cổ phần XNK Nông sản TMDV Hậu Giang được
UBND tỉnh quyết định chấp thuận đầu tư Dự án
Nhà máy chế biến lương thực xuất khẩu. Với quy
mô vốn 300 tỷ đồng, Nhà máy nằm trên diện tích
29.258m2 tại phường VII, thành phố Vị Thanh, có
công suất thiết kế 800 tấn gạo xuất khẩu/ngày, tạo

doanh thu 2.000 - 3.000 tỷ
đồng/năm khi đi vào hoạt động. 

Sau hơn một năm triển khai
đến nay (tháng 6/2022), Công ty đã
hoàn thành xây dựng hệ thống nhà
xưởng rộng 14.000m2 và chuẩn bị
lắp đặt dây chuyền, thiết bị để đưa
Nhà máy vào hoạt động từ quý
IV/2022. Với máy móc hiện đại,
Nhà máy được đồng bộ hóa dây
chuyền chế biến từ khâu sấy, xay
xát, lau bóng, tách màu, đóng gói...
để sản xuất gạo thương phẩm. Điều
đáng kể, Nhà máy nằm kế bên
Xáng Xà No - “con đường lúa gạo
miền Tây” và hệ thống giao thông
thủy liên hoàn nên rất thuận lợi
trong thu mua nguyên liệu cũng
như đưa sản phẩm ra thị trường.

Việc đưa vào hoạt động Nhà máy chế biến lúa gạo quy mô lớn
tại “vựa lúa nhất, nhì miền Tây” sẽ góp phần hiện thực hóa
mục tiêu đưa Hậu Giang trở thành một trong những trung
tâm chế biến lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Phạm Bá Hoà, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Công ty chia sẻ: Với 4 thập niên kinh doanh lúa gạo, ông đã đi
khắp tỉnh miền Tây; thấy rõ tiềm năng cây lúa, biết sự khó
khăn của nông dân và hiểu nỗi trăn trở của lãnh đạo tỉnh. Từ
đó, năm 2020, ông cùng cộng sự quyết định mua lại cơ sở vật
chất Công ty lương thực Hậu Giang (dừng hoạt động năm
2014) và lập dự án Nhà máy chế biến lương thực xuất khẩu.
Bằng kinh nghiệm tích luỹ của bản thân và với tiềm lực tài
chính vững chắc của các cổ đông nên trong 2 năm qua dù chịu
tác động không nhỏ bởi dịch Covid-19 nhưng Công ty đã nỗ
lực, chuẩn bị điều kiện cần thiết để Nhà máy được triển khai
với tiến độ nhanh nhất. Không chỉ xây dựng cơ sở vật chất, đặt
mua dây chuyền thiết bị, Công ty cũng đã làm việc với nhiều
tổ chức, cá nhân để hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu và cam
kết thu mua lúa gạo theo giá thị trường.
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Với quy mô đầu tư lớn, dây chuyền chế
biến hiện đại, gắn sản xuất với vùng
nguyên liệu, dự án Nhà máy chế biến
lương thực xuất khẩu của Công ty cổ
phần Xuất nhập khẩu (XNK) Nông sản
thương mại dịch vụ (TMDV) Hậu Giang
sẽ đi vào hoạt động trong quý IV/2022.
Dự án này sẽ lấp bớt “khoảng trống”
trong khâu chế biến, góp phần nâng tầm
giá trị lúa gạo địa phương. 



Hau Giang province is strong in rice production,
with a cultivated area of  77,000 ha, which
supplies over 1 million tons to the market a
year. But, its actual processing capacity is
limited. Fragmented production by farmers,

dissimilarity in rice varieties and farming seasons, and lack
coordination of processing facilities and farmers have resulted
in unstable output and uneven quality. Therefore, the road to
foreign markets is rough for Hau Giang rice. To deal with this
reality, the province has introduced many preferential policies
to attract big rice processors with modern technological lines
to cooperate with farmers to raise rice value.

In response to the above policy, in March 2021, Hau Giang
Agricultural Product Import Export Trading Service Joint
Stock Company obtained permission from the Provincial
People’s Committee to invest in an export food processing
factory. Costing VND300 billion for construction, the facility,
located on an area of 29,258 square meters in Ward 7, Vi
Thanh City, is capable of processing 800 tons of rice for export
a day and generating annual revenue of VND2,000 - 3,000
billion when it goes into operation.

After more than a year of construction until now (June
2022), the company has completed building the factory system
of 14,000 square meters and prepared to install processing
lines and equipment for official operation from the fourth
quarter of 2022. The facility is furnished with modern
synchronous processing machinery for commercial rice
treatment, from drying, milling, polishing, color separation
and packaging. Significantly, it is located next to Xang Xa No -
a "western rice road" and a continuous waterway system. So, it

is very convenient for it to purchase raw rice and bring its
products to the market. The operation of a big rice processing
factory in a top granary in the southwest will help realize the
goal of making Hau Giang one of the Mekong Delta’s rice
processing centers.

Mr. Pham Ba Hoa, Chairman of the Board of Directors
and General Director of the company, said that in four
decades of doing rice business, he has traveled throughout
southwestern provinces, clearly realized rice potential, and
known how hard farmers worked and how much provincial
leaders pay attention to this grain. In 2020, he and his
associates decided to buy back facilities of Hau Giang Food
Company (which terminated operations in 2014) and set up a
export food processing factory project. With his own
experience and solid financial strength of its shareholders, in
the past two years, despite being considerably affected by the
COVID-19 epidemic, the company has made efforts and
prepared necessary conditions to build the factory in the
fastest speed. Not only building facilities and purchasing
equipment lines, the company has also worked with many
organizations and individuals to build raw material areas
together and committed to purchasing rice at market prices.

Remarking on the investment environment in Hau Giang,
Hoa said, besides potential advantages, the province has many
incentive policies on land, tax and infrastructure investment.
Moreover, the company clearly knows the concerns of
provincial leaders about farmers and rice, their determined
efforts to attract investors as well as their support for investors
to do business. However, for Hau Giang to go faster, the
provincial government needs to focus on investing in water-
land transportation infrastructure to facilitate circulation and
transportation of goods and unlock potential for industrial
development, especially the processing industry.

Although the factory has not been put into operation,
there have been a number of customers who have
committed to cover the entire product, he added. This is a
good signal for the company to be determined to
successfully implement sustainable development goals,
build an organic rice brand from VietGAP-standard
ingredients, professional processing, packaging, labeling
and traceability. The company is confident that, with
continued support from local authorities and farmers, it can
soon successfully realize the goal of lifting up rice and
making Hau Giang rice a strong brand in the market.n
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raising Hau giang rice Value

Nhận xét về môi trường đầu tư tại Hậu Giang, theo ông
Hoà, bên cạnh các yếu tố về tiềm năng lợi thế, tỉnh cũng có
nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi về mặt bằng, thuế, hỗ trợ đầu
tư hạ tầng kỹ thuật... Hơn thế, Công ty cảm nhận rõ những
trăn trở của lãnh đạo tỉnh với nông dân, cây lúa; quyết tâm thu
hút đầu tư của các cấp chính quyền, đồng thời luôn tạo mọi
thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp. Tuy nhiên, để Hậu
Giang bứt phá nhanh hơn, tỉnh cần tập trung đầu tư hệ thống
hạ tầng giao thông thủy - bộ, giúp việc lưu thông, vận tải hàng
hoá thuận lợi, phát huy tối đa tiềm năng phát triển công
nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến.

Ông Hoà cho biết thêm: Tuy Nhà máy chưa đi vào hoạt
động nhưng đã có một số khách hàng cam kết bao tiêu toàn
bộ sản phẩm. Đây là tín hiệu đáng mừng để Công ty quyết tâm
thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng
thương hiệu gạo sạch, vùng nguyên liệu sản xuất theo tiêu
chuẩn VietGAP; quy trình chế biến và đóng gói chuyên
nghiệp, có nhãn mác và truy xuất nguồn gốc đạt tiêu chuẩn
xuất khẩu… Tin tưởng quyết tâm trên tiếp tục nhận được sự
ủng hộ của chính quyền, bà con nông dân trong tỉnh để Công
ty sớm thực hiện thành công mục tiêu nâng tầm, đưa cây lúa
Hậu Giang trở thành thương hiệu mạnh trên thị trường.n

With a large-scale investment, modern
processing lines and abundant input supply
sources, the export food processing factory
project of Hau Giang Agricultural Product
Import Export Trading Service Joint Stock
Company will come into operation in the
fourth quarter of 2022. This project will fill
the gap in the processing stage and raise the
value of local rice.



V ới lĩnh vực hành nghề: tham gia tố tụng; tư
vấn pháp luật; đại diện theo ủy quyền khách
hàng để thực hiện các vụ việc có liên quan
đến pháp luật, VPLS Trần Độ luôn cố gắng
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách

hàng, đồng thời thực hiện tốt việc tuyên truyền và phổ
biến pháp luật. Những năm qua, VPLS Trần Độ đã đồng
hành với quý khách hàng trong và ngoài tỉnh Hậu Giang
trên con đường tìm đến lẽ phải, lẽ công bằng. VPLS Trần
Độ không chỉ xem việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của khách hàng như là bảo vệ quyền lợi chính mình mà
còn sẵn sàng tư vấn miễn phí cho người nghèo và gia đình
chính sách.

Hiện tại, ngoài việc tham gia tố tụng, Luật sư Trần Độ
còn tham gia giảng dạy luật tại Trường Cao đẳng Luật
Miền Nam, Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe, tàu Hậu
Giang, tư vấn thường xuyên các chương trình pháp luật
của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang; góp phần
vào việc tuyên truyền, giải đáp và phổ biến pháp luật đến
người dân trong và ngoài tỉnh Hậu Giang.

Trong vai trò của luật sư hòa giải theo luật Hòa giải,
đối thoại tại Tòa án, luật sư Trần Độ được Chánh án Tòa
án tỉnh Hậu Giang bổ nhiệm là Hòa giải viên công tác
tại Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành A để tiến hành
hòa giải tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh
doanh, thương mại, lao động… và đối thoại khiếu kiện
hành chính theo quy định. Trên cơ sở đó, bản thân 
luật sư đã góp phần nhằm hỗ trợ các bên tham gia 
hòa giải thỏa thuận giải quyết vụ việc dân sự theo 
quy định.

Trong quá trình hoạt động thì lĩnh vực hình sự là lĩnh
vực rất quan trọng bởi liên quan đến quyền lợi ích hợp
pháp của bị hại cũng như nhân thân pháp lý của bị cáo

nên VPLS Trần Độ đã tham gia đầy đủ các vụ án được
phân công chỉ định cũng như là khách hàng nhờ. Trên cơ
sở đó, đã tham gia bào chữa nhằm phân tích các tình tiết
giảm nhẹ mà các bị cáo đáng được hưởng theo quy định.
Trong đó có những vụ án, Luật sư đã mạnh dạn đề nghị bị
cáo không thừa nhận phạm tội như cáo trạng đã truy tố,
từ đó góp phần tránh làm oan người vô tội. Bên cạnh đó,
với vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại thì
luật sư đã thực hiện yêu cầu xử lý hành vi của bị cáo theo
hướng xử lý đúng người đúng tội và đúng quy định pháp
luật cũng như nêu lên các căn cứ cơ sở để buộc bị cáo phải
bồi thường thỏa đáng cho bị hại.

Trong xu thế phát triển hiện nay của xã hội, yêu cầu
của khách hàng đối với luật sư ngày càng cao, không chỉ
là các vấn đề về pháp luật mà còn cả trong các lĩnh vực
kinh tế, kinh doanh, tư vấn và định hướng lĩnh vực đầu
tư… thậm chí cả về ngoại ngữ. Hơn thế hoạt động trên
địa bàn Hậu Giang đang trong quá trình đổi mới, phát
triển mạnh mẽ, nhất là việc đẩy mạnh thu hút các nguồn
lực đòi hỏi hoạt động của luật sư phải bắt nhịp kịp thời.
Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng trong xu thế phát
triển đó, luật sư Trần Độ và các cộng sự đang luôn cố
gắng trau dồi kỹ năng hành nghề, cập nhật kịp thời các
quy định pháp luật mới cũng như sửa đổi bổ sung nhằm
nâng cao chất lượng hoạt động.

Những nỗ lực của VPLS Trần Độ trong chặng đường
vừa qua đã được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao,
được các cấp, ngành ghi nhận. Cụ thể trong các năm
2017, 2019, 2020, VPLS Trần Độ đã được Liên đoàn Luật
sư Việt Nam tặng Bằng khen. Đó cũng là niềm tin, động
lực để VPLS Trần Độ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa
trong thời gian tới, góp phần vì sự tiến bộ của hoạt động
tư pháp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.n
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văn pHòng luật sư trần Độ 

Nỗ lực vì sự tiến bộ của hoạt động tư pháp

ENTERPRISE

Văn phòng Luật sư (VPLS) Trần Độ được thành
lập theo giấy đăng ký hoạt động số:
64.01.0009/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Hậu
Giang cấp ngày 19/6/2013, có trụ sở chính đặt tại
số 79 đường Hùng Vương, khu vực 4, phường 5,
TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Qua 9 năm hoạt
động, Văn phòng đã mở thêm 03 văn phòng giao
dịch đặt tại thị xã Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp,
huyện Vị Thủy và thành lập Chi nhánh VPLS
Trần Độ đặt tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Luật sư Trần Độ



Trường hiện có 20 ngành đào tạo: 7 ngành cao đẳng
(tin học ứng dụng, kế toán, dược, điều dưỡng, dịch
vụ thú y, tiếng Anh, giáo dục mầm non); 13 ngành,
nghề thuộc hệ trung cấp (điện công nghiệp, kỹ
thuật máy lạnh và điều hòa không khí, kỹ thuật xây

dựng, công nghệ ô tô, cắt gọt kim loại, thú y, may thời trang,
quản trị mạng máy tính, kế toán doanh nghiệp, quản lý đất đai,
công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm, thiết kế và
quản lý website, kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính).

Để nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng nhu cầu xã hội,
Trường tập trung rà soát lại các chương trình đào tạo, theo
hướng giảm lý thuyết, tăng thời gian thực hành và gắn với nhu
cầu doanh nghiệp. Mỗi năm, Trường đều khảo sát nhu cầu thị
trường, thường xuyên lấy ý kiến doanh nghiệp để điều chỉnh
chương trình, giáo trình đào tạo, đồng thời tăng cường triển
khai đào tạo bồi dưỡng giáo viên, nhất là bồi dưỡng kỹ năng
nghề, ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trường cũng phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức tư vấn tuyển sinh, giới
thiệu việc làm cho học viên, sinh viên, thực hiện mô hình “Sinh viên
giới thiệu về trường”, mỗi sinh viên sẽ là một cộng tác viên để giới
thiệu về trường, ngành nghề đào tạo… đến học sinh tại các trường
THCS, THPT. Hiện Trường đã xây dựng được mối quan hệ với
khoảng 10 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia vào các hoạt
động xây dựng giáo trình, hỗ trợ sinh viên thực tập. Nhiều doanh

nghiệp chủ động tham dự lễ tốt nghiệp để ký kết hợp đồng tuyển
dụng trực tiếp với học viên, sinh viên. Hơn thế, Trường đã tổ chức
Hội nghị gắn kết cơ sở giáo dục với doanh nghiệp nhằm lắng nghe
chia sẻ của doanh nghiệp về công tác tư vấn tuyển sinh, chương
trình đào tạo, việc làm cho học sinh, sinh viên…

Trường còn tập trung ưu tiên đầu tư mua sắm, nâng cấp trang
thiết bị, mô hình, máy móc để đào tạo thực hành cho các nghề
theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; tập trung ưu tiên cho các
nghề trọng điểm quốc gia (trình độ trung cấp: Điện công nghiệp,
Kỹ thuật xây dựng, Thú y; trình độ cao đẳng: Dược), các nghề có
nhu cầu xã hội cao (Công nghệ ô tô, Tin học, Điều dưỡng, Công
nghệ Thực phẩm và Dược phẩm, cắt gọt kim loại, kỹ thuật máy
lạnh và điều hoà không khí…). Từ năm 2010 đến nay, Nhà trường
đã liên kết, phối hợp với nhiều trường đại học (ĐH) như: ĐH Cần
Thơ, ĐH Trà Vinh, ĐH Đồng Tháp, ĐH Cửu Long, ĐH Sư phạm
TP.Hồ Chí Minh, ĐH Sư phạm Hà Nội,… đào tạo trình độ ĐH
hệ vừa làm vừa học, liên thông ĐH; đặt lớp đào tạo trình độ thạc
sĩ; với nhiều ngành như: Luật, Kế toán, Quản trị kinh doanh,
Quản lý kinh tế, Quản lý công, Giáo dục mầm non,…

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số của tỉnh,
Trường CĐCĐ Hậu Giang và Công viên phần mềm Quang
Trung, Công ty DIGI-TEXX đã làm việc, thống nhất các công
việc triển khai dự án hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động từ
18 tuổi trở lên với quy mô dự kiến 1.500 lao động, góp phần
đưa nguồn nhân lực chất lượng thúc đẩy chuyển đổi số trong
các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Trường tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp
nhằm xây dựng và phát triển CĐCĐ Hậu Giang trở thành cơ sở
giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, có uy tín trong lĩnh vực đào
tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; theo đúng
phương châm “Chất lượng - Hiệu quả - Chuyên nghiệp”.n

www.vccinews.com  91

Qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển,
Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ)
Hậu Giang đã đào tạo hàng chục nghìn
lượt học viên, sinh viên, cung cấp lao
động chất lượng cho các doanh nghiệp
trong và ngoài tỉnh.

Hàng năm, tỷ lệ học viên, sinh viên của Trường có việc
làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt khoảng 85%. Trong đó, tỷ
lệ sinh viên cao đẳng ra trường có việc làm đạt 70-80%,
trung cấp đạt 80-90%. Mức lương khởi điểm bình quân
của sinh viên cao đẳng sau khi tốt nghiệp đạt 6 triệu
đồng/tháng, học viên trung cấp 5,5 triệu đồng/tháng, đặc
biệt một số ngành, nghề có mức từ 10-15 triệu đồng/tháng.

trường cao Đẳng cộng Đồng Hậu giang

Đưa nguồn nhân lực chất lượng 
đến doanh nghiệp



“Cánh tay nối dài” của cơ quan nhà nước
Hiện nay, Bưu điện tỉnh Hậu Giang có 101 điểm phục vụ

với 84 điểm có người phục vụ và 17 thùng thư công cộng.
Mạng lưới phủ rộng khắp từ trung tâm tỉnh đến địa bàn các
xã với 3 lĩnh vực hoạt động chính: Bưu chính chuyển phát,
tài chính bưu chính và phân phối truyền thông. 

Năm 2021, mặc dù chịu tác động nặng nề từ đại dịch

nhưng Bưu điện tỉnh vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ
được giao. Doanh thu tính lương đạt trên 35 tỷ đồng;
năng suất lao động đạt 141,5 triệu đồng/người/năm. Bưu
điện tỉnh cũng đã duy trì và đảm bảo an toàn thông tin,
chất lượng các dịch vụ, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của
cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân
trên địa bàn.

Phát huy vai trò là “cánh tay nối dài”, “bộ mặt” của cơ
quan nhà nước, tại tất cả các điểm phục vụ thuộc Bưu
điện tỉnh đều thực hiện cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ
và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
(TTHC), niêm yết, công khai quy trình tiếp nhận, mức
giá; tuyên truyền để người dân sử dụng. 

Bưu điện tỉnh cũng đã bố trí 02 nhân viên thực hiện
tiếp nhận hồ sơ cho 04 sở, ngành và trả kết quả giải quyết
TTHC cho 17 sở, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, bố trí 01 nhân
viên/01 điểm tại bộ phận một cửa cấp huyện tại Châu
Thành A và TX.Long Mỹ; bố trí 01 nhân viên thực hiện
việc tiếp nhận và trả kết quả cho các thủ tục thuộc 6 lĩnh
vực tại bộ phận một cửa huyện Châu Thành; tại 10 điểm

chuyển giao cấp xã, mỗi điểm bưu
điện – văn hóa xã (BĐ-VHX), Bưu
điện tỉnh bố trí 01 nhân viên/01 điểm.  

Ngoài ra, tỉnh Hậu Giang cũng đã
bố trí các điểm chuyển giao hành
chính công qua hệ thống Bưu điện các
cấp để vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí,
vừa vận hành có hiệu quả phục vụ tốt
nhất cho người dân, tổ chức. Dự kiến
trong quý II/2022, Trung tâm Phục vụ
Hành chính công tỉnh Hậu Giang đặt
tại Bưu điện tỉnh sẽ bắt đầu đi vào
hoạt động. 

nâng cao hiệu quả dịch vụ
bưu chính công ích 

Hậu Giang đang phấn đấu số hóa
hồ sơ hành chính tại cấp tỉnh đạt 50%,
huyện 40%, xã 30%. Đặc biệt sẽ giảm
thời gian chờ đợi làm thủ tục của
người dân, doanh nghiệp xuống tối đa
là 30 phút.

Bám sát mục tiêu này, Bưu điện
tỉnh đã đầu tư hệ thống công nghệ
thông tin và trang thiết bị hiện đại để
đảm bảo từng bước thực hiện kế
hoạch phi địa giới hành chính trong
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Bưu Điện tỉnH Hậu giang

Góp phần xây dựng mô hình 
hành chính công thân thiện, tiện lợi 

ENTERPRISE

Thời gian qua, Bưu điện Hậu Giang đã
không ngừng đổi mới cung cách phục vụ,
nâng cao chất lượng các dịch vụ, sửa chữa,
đầu tư cơ sở vật chất… Qua đó, từng bước
đáp ứng yêu cầu phát triển, tạo niềm tin,
sự gắn bó của khách hàng đối với đơn vị.

NguyêN LiNH



lĩnh vực hành chính công. Đơn vị
cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND
tỉnh và các cơ quan liên quan để số
hóa dữ liệu trên môi trường mạng
nhằm góp phần thực hiện thành công
Đề án Chuyển đổi số của tỉnh trong
giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng
đến năm 2030.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết
định 152/QĐ-BĐVN-HĐTV của
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về
Phê duyệt đề án “Phát triển BĐ-
VHX gắn với hoạt động phục vụ
cộng đồng”, Bưu điện tỉnh Hậu
Giang đã triển khai nhiều giải pháp
nhằm phát huy vai trò của các điểm
BĐ-VHX. Các điểm BĐ-VHX xuất
sắc được đẩy mạnh, qua đó góp phần khang trang hệ
thống điểm BĐ-VHX, nâng cao chất lượng dịch vụ tại
địa bàn nông thôn.

Theo ông Phạm Giang Sơn, Giám đốc Bưu điện tỉnh
Hậu Giang, việc tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải
quyết TTHC doanh nghiệp bưu chính công ích (BCCI) đã
góp phần gia tăng năng suất, chất lượng công việc tại bộ
phận một cửa; giảm số lượng cán bộ, công chức, viên

chức, tạo điều kiện tinh giản biên chế.
Đồng thời, tiết kiệm chi phí; nâng cao
chỉ số cải cách hành chính của địa
phương và đem lại sự thuận tiện, chu
đáo cho người dân khi sử dụng dịch
vụ.

Thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ
tiếp tục chủ động phối hợp với các sở,
ngành; UBND các huyện/thị xã/thành
phố lựa chọn những thủ tục để thực
hiện chuyển giao sang Bưu điện.
Ngoài ra, phối hợp với Sở Thông tin
và Truyền thông, Báo Hậu Giang, Đài
truyền hình tỉnh… tuyên truyền dịch
vụ rộng rãi đến người dân, quan tâm
và sử dụng dịch vụ BCCI. Chủ động
tìm kiếm các đối tác mới nhằm đẩy

mạnh dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
“Việc niêm yết, công khai giá cước dịch vụ, quy trình

nhận, gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC
qua dịch vụ BCCI tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh và các điểm bộ phận một cửa được chuyển giao
sang Bưu điện là một nhiệm vụ quan trọng, được chú
trọng và nghiêm túc triển khai”, Giám đốc Phạm Giang
Sơn khẳng định.n
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Bưu điện tỉnh
Hậu Giang

đặt mục tiêu phấn đấu
tổng doanh thu đạt hơn
125 tỷ đồng; doanh thu
tính lương 45,5 tỷ đồng;
năng suất lao động đạt
163,3 triệu đồng/người.



Ông có thể cho biết tình hình thực hiện các mục tiêu
trong năm 2021 và giải pháp “thích ứng linh hoạt, an
toàn” trong giai đoạn hiện nay?

Trước những khó khăn trong năm 2021, Công ty đã ban
hành kế hoạch phòng chống dịch Covid -19 để triển khai
đến toàn thể người lao động, thành lập Tổ phòng chống
dịch, đồng thời dự trù các kịch bản nhằm duy trì sản xuất
kinh doanh, đặc biệt đảm bảo cung cấp nước liên tục cho
người dân. Nhờ sự điều hành kịp thời, sâu sát của Hội đồng
quản trị cùng tinh thần đoàn kết nỗ lực vượt khó của cả tập
thể đã giúp Công ty vững vàng vượt qua dịch bệnh và đạt
kết quả đáng kể trong năm 2021: Sản lượng nước sạch đạt
8.594.643m3, đạt 96,08% kế hoạch, doanh thu đạt 61.685
triệu đồng, đạt 100,14% kế hoạch. Kết quả này cũng đã tạo
động lực để Công ty tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu,
nhiệm vụ đề ra năm 2022 và các năm tiếp theo.

trong những năm qua, Công ty đã triển khai ứng
dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới quản lý để nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh ra sao, thưa ông?

Nhằm đảm bảo công tác quản lý, vận hành đạt hiệu quả

cao, Công ty đã và đang thực hiện nhiều giải pháp sau:
Trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, Công ty đã

thành lập thêm các tổ quản lý địa bàn để vừa hỗ trợ kỹ thuật
cho các trạm nước khi cần và vừa kiểm tra, giám sát hoạt động
các trạm cấp nước; đồng thời thành lập các tổ chuyên trách để
kiểm tra, giám sát về chuyên môn; kiểm tra theo nội dung hay
tổng kiểm tra nếu thấy có dấu hiệu nghi vấn.

Về công nghệ cấp nước, Công ty đã áp dụng các công
nghệ như bổ sung lamella để hỗ trợ lắng cho các trạm cấp
nước; đưa công nghệ biến tần vào điều chỉnh, kiểm soát áp
lực nước trên tuyến ống để đấu nối, xóa dần các trạm “cấp
nước mini”, vận hành áp lực nước theo giờ để tiết kiệm chi
phí và chống thất thoát nước.

Công ty cũng tổ chức di dời đồng hồ nước ra phía trước
nhà để thuận tiện cho việc ghi chỉ số nước, hạn chế gian lận
trong sử dụng nước của khách hàng.

Công ty còn đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ
thông tin trong quản lý khách hàng, ghi, thu hóa đơn tiền
nước, tin nhắn thông báo tiền nước, thanh toán hóa đơn
thông qua ví điện tử VNPT Pay, Agribank, VNPay, Momo…

Bên cạnh đó là việc đưa vào sử dụng trang Zalo doanh
nghiệp của Công ty, thông qua ứng dụng để thuận tiện hỗ
trợ, trao đổi thông tin với khách hàng như: Thông báo cúp
nước, thay đổi thông tin khách hàng, đăng ký lắp đồng hồ,
thanh toán tiền nước trực tuyến,... đồng thời khách hàng có
thể ghi chỉ số nước hàng tháng qua Zalo. 

Ngoài ra, Công ty đã thành lập các nhóm Zalo theo nội
dung, tính chất công việc để trao đổi, báo cáo và họp trực
tuyến khi cần.

Với việc ứng dụng công nghệ nêu trên, Công ty đã nâng
cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành, góp phần giảm chi
phí và thuận tiện trong công việc.

bên cạnh hoạt động kinh doanh, Công ty cũng luôn
quan tâm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, gắn
sản xuất kinh doanh với an toàn vệ sinh lao động
(atvsLĐ), đảm bảo phát triển bền vững, ông có thể
chia sẻ thêm về vấn đề này?

Những năm gần đây, việc cải thiện, xây dựng môi trường
làm việc an toàn cho người lao động đã được HĐQT, Ban
Giám đốc, Công đoàn quan tâm triển khai thực hiện với
nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Cụ thể, hàng năm Công ty đã xây dựng kế hoạch
ATVSLĐ và triển khai đến các phòng, ban, trạm cấp nước;
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không ngừng đổi mới hoạt động. Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông
nguyễn văn Lòng - Chủ tịch HĐQT Công ty.



thường xuyên kiểm tra việc thực hiện ATVSLĐ, nhất là tại
các công trình cấp nước… và tổ chức khám sức khỏe định
kỳ cho người lao động.

Ban Giám đốc và đoàn thể cũng tổ chức phát động các
phong trào thi đua trong công nhân viên gắn với thực hiện
nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh như: Thi đua “Lao động
giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp,
đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”... Qua những phong
trào thi đua đã có nhiều giải pháp, sáng kiến về cải tiến kỹ
thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ làm giảm chi phí và
giảm thất thoát nước sạch. Cũng từ đây, nhiều tập thể, cá
nhân đã được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ
sở”, “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”…

Để thực hiện mục tiêu cung cấp nước sạch mới cho
20.576 hộ trong giai đoạn 2022 - 2025 theo nghị quyết
Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần Xiv, Công ty đang triển khai
các nhiệm vụ và giải pháp nào?

Trước mắt, trong năm 2022, Công ty dự kiến thông qua
7 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, kết hợp với mở rộng
thêm một số tuyến ống từ nguồn vốn đầu tư tự có, sẽ đấu
nối thêm cho khoảng 11.000 khách hàng. Như vậy 3 năm
còn lại dự kiến mỗi năm đấu nối thêm hơn 3.000 khách
hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.

Trong các năm tiếp theo, để thực hiện thành công Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XIV, Công ty đang tập
trung các nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp các trạm cấp nước hiện

hữu không đủ công suất hoặc xuống cấp; xây dựng mới các
trạm cấp nước tập trung ở những nơi có nhu cầu cấp thiết
từ nguồn vốn ngân sách địa phương, vốn đầu tư Công ty và
các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức
để huy động sự tham gia tích cực của người dân và xã hội
trong sử dụng nước sạch. Đặc biệt là công tác phối hợp chỉ
đạo đồng bộ, lồng ghép hiệu quả giữa các cơ quan, đoàn thể
từ cấp tỉnh đến địa phương.

Tuy vậy để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, Công ty
cũng đang nỗ lực phối hợp với các tổ chức, cá nhân tháo
gỡ khó khăn về vốn đầu tư. Tổng nhu cầu đầu tư xây
dựng mới, cải tạo nâng cấp, phát triển tuyến ống nước
sạch là 13 công trình, với tổng kinh phí khoảng 200 tỷ
đồng, nhưng hiện chỉ mới được bố trí kinh phí để thực
hiện 7 công trình với kinh phí khoảng 150 tỷ đồng, số vốn
còn lại thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới từ đầu giai đoạn đến nay vẫn chưa được
bố trí, ảnh hưởng trực tiếp đến Kế hoạch thực hiện nhiệm
vụ của đơn vị giai đoạn 2020 - 2025. 

nhân Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang
năm 2022, ông có chia sẻ điều gì?

Việc tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư
năm 2022 là dịp để tỉnh đẩy mạnh xúc tiến thương mại,
du lịch, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh; tạo
điều kiện để các nhà đầu tư tham gia tiếp cận các dự án
trọng điểm, tìm hiểu các cơ chế, chính sách khuyến khích,
thu hút đầu tư. Hiện UBND tỉnh cũng đang thực hiện kêu
gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp,
nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày
17/4/2018 của Chính phủ và các văn bản liên quan theo
quy định hiện hành.

Về phía Công ty luôn sẵn sàng hợp tác với các đơn vị
có đủ năng lực về chuyên môn, tài chính, công nghệ áp
dụng vào công tác quản lý, vận hành, chống thất thoát
nước tại các trạm cấp nước để đưa Công ty ngày càng
phát triển, bắt kịp với xu thế phát triển chung của lĩnh
vực cấp nước.

trân trọng cảm ơn ông!
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Westfood là một trong những doanh nghiệp
nổi tiếng trong lĩnh vực xuất khẩu trái cây
đóng lon tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Từ năm 2015, với mong muốn đưa trái cây
Việt Nam ra thị trường quốc tế với quy mô

lớn hơn, Westfood đã đánh giá việc xây dựng vùng nguyên
liệu các loại trái cây nhiệt đới ổn định và bền vững là một
trong những điều kiện sống còn cho sự phát triển của doanh
nghiệp. Cho đến nay, Westfood đã làm chủ vùng nguyên liệu
các loại trái cây như xoài, đu đủ, dưa leo, thanh long,… trong
đó dứa King MD2 là vùng nguyên liệu chủ lực, là đòn bẩy giúp
Westfood tạo ra những đột phá mới trên thị trường và nhận
được sự tin tưởng hợp tác lâu dài từ các đối tác lớn trên thế
giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Mỹ…

Giúp người nông dân làm giàu từ “dứa King
mD2”

Dứa King MD2 được người dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh
Hậu Giang ưu ái gọi là “giống cây trăm mắt nổi tiếng trời
Tây”. Bởi cứ mỗi ha đất trồng dứa King
MD2, nông dân huyện Phụng Hiệp có
thể thu được 80 triệu đến 100 triệu
đồng/năm. Mức lợi nhuận này cao gấp
8 đến 10 lần so với trồng mía, khiến
nông dân vô cùng phấn khởi. 

Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang là
địa phương đầu tiên hợp tác với
Westfood để phát triển vùng nguyên
liệu dứa King MD2 từ năm 2017.
Đến nay, tổng diện tích khu vực
trồng dứa King MD2 tại Phụng Hiệp
đã đạt 120ha, trong đó có 33ha đạt
chứng chỉ GlobalGAP. 

Với dứa King MD2, người dân sẽ
được Công ty cung cấp giống, chỉ
định, hướng dẫn kỹ thuật từ khi gieo
trồng cho đến khi thu hoạch, như vậy
người dân không cần phải bỏ tiền vốn
ban đầu, những hộ nghèo, cận nghèo
nếu có đất cũng có thể làm được mô
hình này.

Theo ông Lê Văn Sỹ (ấp Phương
Bình, huyện Phụng Hiệp), mỗi vụ từ 12

đến 18 tháng, dứa King MD2 sẽ cho thu hoạch. “Qua vụ đầu
tiên trồng thử nghiệm, bà con rất phấn khởi, giống dứa King
MD2 có trọng lượng lớn, trung bình mỗi trái đạt 1,8kg, có trái
trội lên đến 2,8kg, cho năng suất cao, đặc biệt là chịu được
điều kiện của vùng đất trũng phèn ở xã Phương Bình”.

Ông Võ Văn Vũ (ấp Phương Bình, huyện Phụng Hiệp)
cũng cho biết: “Cách đây 20 năm, lúc đó chỉ biết có cây mía,
nếu có công ty bao tiêu thì đỡ, không có doanh nghiệp bao
tiêu thì mía bỏ trắng ngoài ruộng. Thay đổi qua cây khóm
(dứa) này, phải nói đời sống bà con cũng phấn khởi để làm
việc, tốt hơn nhiều.”

tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu, mang lại
thu nhập cao cho người nông dân

Westfood đặt ra mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ đồng vào
năm 2025. Với mục tiêu này, Westfood sẽ tiếp tục đầu tư
mạnh mẽ để phát triển vùng nguyên liệu tại Hậu Giang và
các tỉnh lân cận, trong đó trọng điểm là vùng nguyên liệu
dứa King MD2 mục tiêu đạt 2.000ha và 1.000ha vùng
nguyên liệu các loại trái cây khác như xoài, thanh long… để
tạo thêm sự ổn định nguyên liệu cho nhà máy cũng như
cung cấp cho các thị trường hiện có của Westfood. Đồng
thời, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người
nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Với sự đầu tư bài bản, bền vững, tự chủ vùng nguyên
liệu, Westfood đang dần tiến tới sứ mệnh trở thành đại sứ
thương hiệu trái cây Việt Nam, nâng cao hình ảnh nông sản
Việt Nam trên thị trường quốc tế.n
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Westfood tập trung phát triển vùng nguyên liệu,
mang lại thu nhập cao cho nông dân
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Thông qua mô hình liên kết, hợp tác với
Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu
Miền Tây (Westfood) để phát triển vùng
nguyên liệu theo hình thức bao tiêu, nông
dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang có
thể thu được hàng trăm triệu đồng mỗi vụ.

Hiện bà con trồng khóm (dứa) ở huyện Phụng Hiệp đang rất yên tâm 
vì đầu ra sản phẩm đã được Công ty Westfood bao tiêu



Westfood is one of well-known exporters of
canned fruit in the Mekong Delta. In
2015, with the desire to bring Vietnamese
fruits to international markets on a larger
scale, Westfood considered building a

stable and sustainable tropical fruit production area as one
of critical conditions for business growth. To date, Westfood
has controlled the fresh fruit area, which is growing mango,
papaya, cucumber, dragon fruit and other fruits.
Particularly, King MD2 pineapple is a key fruit, which
leverages Westfood to make new business breakthroughs in
the market and strengthen its creditability for long-term
cooperation with major partners in the world from South
Korea, Japan, Europe, the United States and other nations. 

for farmers to build wealth from King mD2
pineapple 

King MD2 pineapple is favored by people in Phung Hiep
district, Hau Giang province because local farmers can earn
VND80 - 100 million per hectare a year. This profit is 8 - 10
times higher than that of growing sugarcane, making
farmers extremely excited. 

Phung Hiep district of Hau Giang province is the first
locality to cooperate with Westfood to develop King MD2
pineapple growing areas since 2017. Up to now, 
the total area of King MD2 pineapple in Phung Hiep has
reached 120ha, including 33ha of GlobalGAP-certified
area. 

With King MD2 pineapple, farmers will be provided
with seedlings and guided by the company, from planting to
harvesting. So, they do not need to spend initial money for
growing the crop and poor households can also adopt this
model if they have available land. 

Le Van Sy, a farmer in Phuong Binh village, Phung Hiep
district, said, King MD2 pineapples are harvested every 12-
18 months. “Through the first trial planting, people are very
excited about King MD2 pineapple which is heavy in weight,
weighing an average of 1.8kg each, with dominant fruits
weighing up to 2.8kg, highly productive and resistant to
acidity in the low-lying land of Phuong Binh commune," he
added.

Vo Van Vu, also in Phuong Binh, said, "20 years ago,
only sugar cane was cultivated here. If there was an
outsourcing company, it would help. If there was none,
sugarcane was abandoned on the field. Shifting to pineapple,
people are obviously excited and happy with their work." 

expanding material areas, bringing high
income to farmers 

Westfood sets a revenue target of VND1,000 billion by
2025. With this goal, Westfood will further invest a lot in
material areas in Hau Giang and neighboring provinces.
King MD2 pineapple is expected to be grown on 2,000 ha
while other crops like mango and dragon fruit will be
cultivated on 1,000 ha to establish stable input supply
sources for its factories and meet existing market demands.
At the same time, it will help create more jobs and increase
income for farmers in the Mekong Delta. 

With a well-prepared sustainable investment in material
areas, Westfood is gradually realizing the goal of becoming a
Vietnamese fruit ambassador and enhancing the image of
Vietnamese agricultural products in the international
market. n
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Westfood Focuses on Developing Material
Areas, Bringing High Income to Farmers  
By associating and cooperating with Western Export Food Processing Joint Stock
Company (Westfood) to develop raw material areas in the form of off-take contacts,
a farmer in Phung Hiep district, Hau Giang province, can obtain an income of
VND100 million per crop.  

Farners in Phung Hiep district, Hau Giang province
are happy to plant King MD2 pineapple, which yields

higher income than other crops



D ự án được xây dựng
trên tổng diện tích đất
70.000m2 tại Khu công
nghiệp Sông Hậu, xã
Đông Phú, huyện Châu

Thành, tỉnh Hậu Giang, với tổng chi
phí đầu tư ban đầu ước tính khoảng
500 tỷ đồng. Vị trí này được xem như
là trung tâm vùng nguyên liệu của
khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án dự kiến hoàn thành xây
dựng trong 18 tháng. Sau khi đi vào
hoạt động, Nhà máy sẽ đáp ứng quy
mô 80.000 tấn nguyên liệu/năm và
tận dụng vùng nguyên liệu tại địa
phương. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là
nhà máy chế biến nông sản lớn nhất
tỉnh Hậu Giang. 

Theo dự kiến, Nhà máy Westfood
Hậu Giang có tổng cộng 04 dây chuyền IQF và 04 dây
chuyền đồ hộp, 01 dây chuyền thạch dừa, 01 dây chuyền
sấy thăng hoa và 01 dây chuyền nước ép. Các sản phẩm
của Nhà máy đều đạt tiêu chuẩn khắt khe nhất của châu
Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc như FSSC 22000, FDA,
KOSHER, BRC, HALAL, FSMA. Không những thế, Nhà
máy Westfood Hậu Giang có công suất gấp 4 lần nhà máy
Westfood hiện hữu tại Cần Thơ và có mức độ tự động

hóa cao trong mọi khâu hoạt
động, từ sản xuất, nhập liệu cho
đến logistics.

Việc đầu tư xây dựng nhà
máy mới đạt chuẩn châu Âu sẽ
giúp Westfood tạo ra nhiều
dòng sản phẩm mới tiêu chuẩn
chất lượng cao bên cạnh những
sản phẩm hiện có, nhằm đáp
ứng nhu cầu ngày càng cao của
khách hàng quốc tế. Không
những thế, đây cũng là tiền đề
để Westfood nghiên cứu phát
triển những dòng sản phẩm ở
thị trường nội địa.

Theo bà Nguyễn Thị Minh
Nguyệt, Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng Giám đốc Westfood: Với
tư tưởng cốt lõi Westfood sẽ trở

thành công ty hàng đầu về chế biến
nông sản tại Việt Nam, để đạt mục
tiêu này, ngoài việc mở rộng vùng
nguyên liệu thì việc xây dựng Nhà
máy Westfood Hậu Giang nhằm sản
xuất quy mô lớn với những sản phẩm
được đưa đến tận tay người tiêu dùng
(Ready-to-eat).

Bên cạnh đó, việc xây dựng Nhà
máy Westfood Hậu Giang được đánh
giá sẽ góp phần phát triển ngành nông
nghiệp của tỉnh cũng như hoàn thiện
chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp,
chuyển đổi giống cây trồng năng suất
thấp sang các loại giống cây trồng có
năng suất cao, ổn định, nâng cao thu
nhập cho bà con nông dân tại đây.

Westfood là doanh nghiệp có bề
dày 30 năm, đang khẳng định được vị

trí của mình trên thị trường nông sản thế giới với doanh
thu đạt gần 8.000 tỷ USD/năm. Cho đến nay, sản phẩm
Westfood đã có mặt và được yêu thích ở nhiều quốc gia,
châu lục trên thế giới như: Mỹ, Canada, Pháp, Hà Lan, Ai
Len, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc… Đối tượng khách hàng
của Westfood phần lớn là những tập đoàn, nhà máy sản
xuất và chế biến thực phẩm công nghiệp có quy mô lớn
như: Dole, Aeon, Atlanta, Port Royal…n
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Hậu Giang có nhà máy chế biến 
nông sản xuất khẩu đạt chuẩn châu Âu
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Nhà máy Westfood Hậu
Giang do Công ty CP
Chế biến Thực phẩm
Xuất khẩu Miền Tây
(Westfood) làm chủ đầu
tư được tổ chức khởi
công vào tháng 6/2022
sẽ đưa Hậu Giang vào
danh sách các tỉnh có
nhà máy chế biến nông
sản xuất khẩu đạt chuẩn
châu Âu.



T he project will be built on 70,000 square
meters in Song Hau Industrial Park, Dong Phu
commune, Chau Thanh district, Hau Giang
province, with an estimated investment cost of
VND500 billion. This location is considered

the hub of raw materials of the Mekong Delta.
Construction on the project is expected to be

completed in 18 months. After going into operation, it will
process 80,000 tons of raw materials a year, sourced locally.
Once completed, this will be the largest agricultural
product processor in Hau Giang province.

Westfood Hau Giang Factory will have a total of four
IQF processing lines, four canning lines, one coconut jelly
line, one primary drying line and one juice line. All its
products meet the
strictest standards
of Europe, the
United States, Japan
and South Korea
such as FSSC 22000,
FDA, KOSHER,
BRC, HALAL and
FSMA. Moreover,
Westfood Hau
Giang Factory haa
4-times the capacity
of a sister facility in
Can Tho City and is
highly automated in
all stages of
operations, from
production and
inputting to
logistics.

This investment

will enable Westfood to create many new product lines of
high-quality standards in addition to existing items to meet
the increasing demands of international customers. This is
also a premise for Westfood to research and develop
product lines in the domestic market.

Ms. Nguyen Thi Minh Nguyet, President of the Board
of Directors and General Director of Westfood, said that to
realize the goal of making Westfood a leading agricultural
processor in Vietnam, beside expanding raw material
areas, this project is intended for mass production of
ready-to-eat products.

Furthermore, Westfood Hau Giang Factory will help
develop the province's agriculture, complete the
agricultural production value chain, convert low-yielding
plant varieties to other varieties with higher productivity to
increase incomes for local farmers.

With 30 years of business experience, Westfood is
affirming its position in the global agricultural product
market valued nearly US$8 trillion a year. Up to now,
Westfood products have been exported to many countries
around the world such as the United States, Canada,
France, the Netherlands, Ireland, Japan, South Korea and
Australia. The company’s customers are mainly big
corporations and industrial food processors like Dole,
Aeon, Atlanta and Port Royal.n
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Hau giang Has European-standard
Agricultural Export processing Factory

Westfood Hau Giang Factory, invested by
Western Export Food Processing Joint
Stock Company (Westfood) and scheduled
for construction commencement in June
2022, will add Hau Giang to the list of
provinces with European-standard
agricultural export processing factories



B ám sát mục tiêu, chỉ đạo của Bộ Thông tin và
Truyền thông và thực hiện chiến lược VNPT
4.0 của Tập đoàn chuyển dịch từ một nhà cung
cấp dịch vụ viễn thông truyền thống (Telco)
sang nhà cung cấp dịch vụ truyền thông kỷ

nguyên số (Digital Service Provider - DSP), VNPT Hậu
Giang đã nhận thức rõ vai trò, lợi ích và tầm quan trọng
của chuyển đổi số để góp phần vào sự nghiệp, công cuộc
hiện đại hóa đất nước.

Các công nghệ 4.0, các nền tảng số hóa đang điều hướng
các thay đổi hành vi của mỗi người dân, mỗi khách hàng
cũng như các hoạt động cả bên trong và bên ngoài mỗi
doanh nghiệp, tổ chức lẫn các cơ quan quản lý nhà nước.
Đặc biệt với các tác động của đại dịch Covid-19, thế giới và
Việt Nam đang ở thời điểm đột phá của quá trình chuyển
đổi số, thúc đẩy nhanh chuyển đổi số.

Mỗi con người trong thời đại kỹ thuật số đều là trung
tâm của sự phát triển công nghệ, đơn giản hóa mọi hoạt
động để đem đến những lợi ích tốt nhất, nhanh nhất. Có
thể hiểu rộng ra mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp là
trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của chuyển đổi số.
Chuyển đổi số có rất nhiều lợi ích nhưng cũng không ít
thách thức: Thách thức với mỗi người dân là sự thay đổi
đòi hỏi thay đổi kỹ năng và thói quen. Thách thức lớn
nhất cho xã hội trước mắt là kỹ năng số của người dân,
sau đó là thói quen và văn hóa sống trong môi trường số.
Thách thức lớn nhất cho cơ quan nhà nước là nhận thức
và sự vào cuộc thực sự của người đứng đầu, là chuyện dám
làm hay không dám làm.

VNPT Hậu Giang cũng đã xác định việc chuyển đổi số sẽ
là một quá trình đòi hỏi diễn ra liên tục, trên nhiều lĩnh vực
với nhiều cấp độ, vượt qua các trở ngại về thói quen, thậm
chí cần thay đổi cả về văn hóa. Nếu chỉ tập trung vào giải
quyết các vấn đề ngày hôm nay chúng ta sẽ không thể tạo ra
giá trị liên tục cho các bên liên quan Chính quyền, Doanh
nghiệp và Người dân trong tương lai.

Đồng hành cùng Hậu Giang chuyển đổi số
Về phát triển hạ tầng số: Với quan điểm hạ tầng đi trước

một bước, VNPT đã và đang thực hiện chiến lược xây dựng
hạ tầng số giai đoạn 2021-2025: đầu tư xây dựng hạ tầng
công nghệ tại các IDC theo xu hướng điện toán đám mây
nhằm đảm bảo tính linh hoạt trong triển khai, tự động hóa
cao hơn trong vận hành đáp ứng nhu cầu hạ tầng cung cấp
các dịch vụ tốt nhất cho chính quyền, các tổ chức, doanh
nghiệp.... Nâng cấp tốc độ kết nối băng rộng cố định và di
động 4G/5G mang lại trải nghiệm vượt trội cho người dân
với tốc độ cao. VNPT cũng tích cực tham gia vào các
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Viễn thông Hậu Giang (VNPT Hậu
Giang) được thành lập trên cơ sở tổ chức
lại Viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang cũ
và chính thức đi vào hoạt động từ
01/7/2011. Là đơn vị trực thuộc Tập
đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
(Tập đoàn VNPT), VNPT Hậu Giang
đảm nhận cung cấp đầy đủ các dịch vụ
và sản phẩm viễn thông, công nghệ
thông tin và phục vụ thông tin theo yêu
cầu của cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Hùng Hải - Trưởng đại diện Tập đoàn VNPT trên
địa bàn Hậu Giang, Quyền Giám đốc VNPT Hậu Giang

vnpt Hậu giang 

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu     



chương trình chia sẻ hạ
tầng dùng chung, đẩy mạnh
phát triển và tối ưu mạng
lưới để đảm bảo phủ sóng
cho các chương trình “Sóng
và máy tính cho em” của
Chính phủ tại địa phương.

Về phát triển và chuyển
đổi các sản phẩm dịch vụ
số: Chuyển đổi số trước tiên
cần thực hiện tại chính
trong nội bộ VNPT, ưu
tiên, xem xét bắt đầu với
khách hàng (bao gồm cả cá
nhân/doanh nghiệp) để
hiểu các hành vi khách
hàng hơn, cải thiện mức độ
cạnh tranh của các sản
phẩm dịch vụ số và số hóa
trải nghiệm của khách
hàng. Đơn giản hóa các quy
trình kinh doanh để cải
thiện hiệu suất, chuyển
doanh nghiệp sang một cấu
trúc vận hành đơn giản
hơn, áp dụng hiệu quả các
công cụ và công nghệ mới
giúp tự động hóa mạnh mẽ
hơn các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thí điểm, tiếp nhận
các công nghệ mới (5G, AI, Bigdata, Cloud…) để giúp tăng
tốc chuyển đổi thông qua việc sử dụng công nghệ một cách
sáng tạo nhất.

Về phát triển các nền tảng và cơ sở dữ liệu dùng chung:
Chúng ta chỉ có thể khai thác tài sản dữ liệu và thực hiện
chuyển đổi số thành công nếu có thể quản lý dữ liệu của
mình. Nói cách khác, để chuyển đổi số, bắt buộc phải triển
khai một khuôn khổ quản trị dữ liệu phù hợp với các mục
tiêu, yêu cầu. VNPT tiếp tục được Chính phủ, các bộ ngành
đánh giá cao ở vai trò tham gia trong xây dựng các nền tảng,
sản phẩm “Make in VietNam”: Cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư; Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG); Hệ thống
Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo,
điều hành của Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ,
công chức, viên chức….

Về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân
lực chất lượng cao đóng vai trò quyết định đối với công cuộc
chuyển đổi số để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương. VNPT đặc biệt coi trọng việc xây dựng,

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các yêu
cầu chuyển đổi và hội nhập. Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng
cao trình độ, chuyên môn, kỹ năng cho cán bộ dựa trên xu
hướng, nhu cầu phát triển của cơ quan, đơn vị, đúng địa chỉ
sử dụng; tiếp cận cách làm hay của các cơ quan, đơn vị khác
để hoàn thiện các sáng kiến, nhiệm vụ chuyển đổi số.

VNPT đã và đang chuyển đổi chính mình để tập trung
vào phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một
cách tập trung, thông suốt; tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy
cập, sử dụng, tăng cường công khai, minh bạch, phòng,
chống tham nhũng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số trong
nền kinh tế; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, thanh
toán trực tuyến, ký số từ xa, hợp đồng điện tử… cả trên thiết
bị di động để người dân, doanh nghiệp có trải nghiệm tốt
nhất về dịch vụ, nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ,
giảm chi phí. VNPT Hậu Giang cam kết đồng hành tiếp tục
phát triển sản phẩm dịch vụ số theo mô hình hệ sinh thái
gắn với hạ tầng, nền tảng số chất lượng cao, có khả năng đáp
ứng đa kết nối, tích tụ dữ liệu lớn và bảo đảm an toàn, an
ninh mạng để phục vụ công tác chuyển đổi số của chính
quyền địa phương được thành công và bền vững.n
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 cầu          phát triển kinh tế - xã hội
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Đ ặc biệt, sản phẩm của Công ty còn tận dụng
nguyên liệu từ các nguồn thải xỉ, bụi than,
giúp bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển
bền vững. 

Khẳng định thương hiệu 
Được thành lập từ năm 2016, Công ty Than Trường Sơn

là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đa ngành, trong đó

tập trung kinh doanh than đá và sản xuất vật liệu xây dựng
không nung. Từ nhiều năm qua, Công ty đã thành công với
mô hình “kinh doanh tuần hoàn”, với sứ mệnh đem nguồn
năng lượng hóa thạch cung ứng cho các nhà máy đốt than
và thu gom xỉ than từ các nhà máy về sản xuất vật liệu
không nung phục vụ cho ngành xây dựng, giao thông, thủy
lợi trong nước và xuất khẩu.

Trải qua gần 6 năm xây dựng và phát triển, Công ty
luôn không ngừng phấn đấu để tạo dựng uy tín thương hiệu

tHan trường sơn 

Sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, 
thúc đẩy phát triển bền vững

An toàn với người dùng, thân thiện với môi
trường, vật liệu “xanh” đang dần trở thành sự
lựa chọn hàng đầu của xu hướng xây dựng bền
vững. Nắm bắt được điều này, Công ty TNHH
MTV Than Trường Sơn (Công ty Than Trường
Sơn) đã đầu tư công nghệ, dây chuyền thiết bị
hiện đại, tạo ra các sản phẩm vật liệu xây dựng
không nung có chất lượng, giá thành phù hợp
để chinh phục khách hàng. 

Ngọc TùNg

Ông Nguyễn Đức Trường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Than Trường Sơn

Với sự nỗ lực của chủ đầu tư, dự án “Kho bãi than và nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung” đã từng bước được hoàn thiện theo đúng cam kết
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với khách hàng; là đơn
vị đi đầu trong đầu tư
trang thiết bị máy móc
phục vụ sản xuất để có
những sản phẩm tốt
nhất và góp phần tích
cực giảm thiểu ô nhiễm,
bảo vệ môi trường.

Ngày 20/01/2020,
Than Trường Sơn được
UBND tỉnh Hậu Giang
ký Quyết định số
150/QĐ-UBND, cấp
chủ trương đầu tư thực
hiện dự án “Kho bãi
than và nhà máy sản
xuất vật liệu xây không
nung” tại Cụm công
nghiệp Phú Hữu A giai đoạn 1 (thị trấn Mái Dầm, huyện
Châu Thành). Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ
đồng, quy mô diện tích trên 136.000m2; công suất thiết kế 3
triệu tấn sản phẩm/năm (1 triệu tấn than, 2 triệu tấn vật
liệu xây không nung). 

Ngay sau khi được cấp chủ trương, Công ty đã bắt tay ngay
triển khai thực hiện. Đến cuối tháng 3/2022 đã đầu tư xong
giai đoạn 1, hoàn thành cơ sở hạ tầng cho hoạt động kinh
doanh than đá và tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 xây dựng nhà
máy sản xuất vật liệu không nung. Đơn vị đã ký hợp đồng
nhập dây chuyền sản xuất vật liệu không nung công suất trên
100 triệu sản phẩm/năm với hãng Poyatos của Tây Ban Nha.
Dự kiến quý III/2023 sẽ khánh thành đi vào hoạt động. 

Song song đó, Công ty cũng triển khai cầu cảng bến thủy
nội địa tại dự án phục vụ tàu trọng tải lớn hoạt động. Các dự
án hoàn thành và đi vào sử dụng không chỉ mang lại hiệu quả
về mặt kinh tế mà còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động
địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Đức Trường, Giám đốc Công ty Than
Trường Sơn cho biết, từ khó khăn những ngày đầu thành lập,
đến nay Than Trường Sơn đã từng bước khẳng định thương
hiệu trên thị trường, chiếm được niềm tin, sự hài lòng của
khách hàng. Đặc biệt, trong bối cảnh chịu tác động của dịch
bệnh Covid-19, phải thực hiện giãn cách kéo dài, việc đầu tư
xong giai đoạn 1 dự án, hoàn thành cơ sở hạ tầng cho hoạt
động kinh doanh là một thành công rất lớn. 

Bên cạnh nỗ lực vượt khó, tinh thần đoàn kết của ban lãnh
đạo với đội ngũ cán bộ nhân viên còn có sự ủng hộ, hỗ trợ của
UBND tỉnh Hậu Giang và cơ quan chức năng để Than Trường
Sơn triển khai dự án đúng quy định pháp luật, đảm bảo tiến
độ, bảo vệ môi trường; đồng thời thực hiện đầy đủ các chính
sách ưu đãi liên quan thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập
khẩu, miễn - giảm tiền thuê đất...

Hướng đến phát triển bền vững
Quyết định số 567 ngày 28/4/2010 và Quyết định số 2171

ngày 23/12/2021 phê duyệt chương trình phát triển vật liệu
không nung tại Việt Nam đến năm 2030 của Thủ tướng Chính
phủ khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản
xuất, kinh doanh vật liệu không nung để thay thế gạch đất sét
nung, tiết kiệm đất nông nghiệp. Từ đó góp phần bảo đảm an
ninh lương thực quốc gia, giảm thiểu khí phát thải gây hiệu

ứng nhà kính và ô
nhiễm môi trường, giảm
chi phí xử lý phế thải
của ngành công nghiệp,
tiết kiệm nhiên liệu
than, đem lại hiệu quả
chung cho toàn xã hội. 

Hưởng ứng chủ
trương này, UBND tỉnh
Hậu Giang đã đưa ra lộ
trình cụ thể cho việc sử
dụng vật liệu xây
không nung (vật liệu
xây dựng tiên tiến),
đồng thời kêu gọi
doanh nghiệp triển
khai dự án nhà máy sản
xuất vật liệu xây không

nung cung ứng cho các công trình. Than Trường Sơn là
một trong những đơn vị tiên phong trong tỉnh thực hiện lộ
trình này.

Dự án “Kho bãi than và nhà máy sản xuất vật liệu xây
không nung” do Công ty làm chủ đầu tư khi hoàn thành sẽ
góp phần thu gom, xử lý xỉ than, bụi tro bay từ các nhà máy
sản xuất công nghiệp, nhiệt điện đốt than tại Hậu Giang và các
tỉnh lân cận, giúp bảo vệ môi trường; giảm áp lực xử lý chất
thải; tăng thu ngân sách địa phương…

Chủ đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại với hệ thống
thiết bị sàng nghiền than đá tự động, khép kín, cho thành
phẩm đạt chất lượng, đảm bảo yêu cầu của các nhà máy
công nghệ cao. Quy mô và tính chất liên hoàn của dự án đã
khẳng định tầm nhìn chiến lược dài hạn của Công ty cũng
như cam kết phát triển bền vững tại địa phương.

Đặc biệt, ngày 22/4/2022, dự án đã được UBND tỉnh
Hậu Giang phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
trường. Theo đó, tất cả các yếu tố như: Tác động môi
trường chính; Quy mô, tính chất của nước thải; Quy mô,
tính chất của bụi, khí thải; Thu gom và xử lý nước thải;….
đều đạt tiêu chuẩn. Đây là cơ sở để dự án sẽ tiếp tục được
triển khai mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Về định hướng phát triển, Công ty phấn đấu trở thành
tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam; xây dựng
thành công các sản phẩm mang chất lượng đẳng cấp, góp
phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng
tầm vị thế của hàng Việt Nam trên thị trường quốc tế. 

“Chúng tôi sẽ nỗ lực không ngừng nhằm mang những sản
phẩm tối ưu nhất đến người tiêu dùng; gắn kết các đối tác
cùng nhau phát triển bền vững. Đồng thời cung cấp một nơi
làm việc đảm bảo an toàn cho tất cả các bên liên quan, khu
vực lân cận và có trách nhiệm với cộng đồng, thân thiện với
môi trường. Đây cũng là những giá trị cốt lõi, kim chỉ nam
trong hoạt động của Than Trường Sơn”, Giám đốc Nguyễn
Đức Trường khẳng định.n

g, 

Thông tin về doanh nghiệp và dự án:

https://tscoal.vn/pages/ve-chung-toi

Phối cảnh tổng thể dự án



I n particular, the company's
products are also made from
slag and coal dust, helping
protect the environment and
promote sustainable

development.

asserting the brand name
Established in 2016, Truong Son

Coal Company is a multi-business
firm, which primarily trades coal and
manufactures unburnt building
materials. For many years, the
company has been successful with
the "circular business" model, which
aims to supply fossil fuel to coal-
fired plants and collect coal slag
from factories to make unburnt
materials for construction,
transportation and irrigation in the
country and for export.

After nearly six years of
construction and development, the
company has always strived to build
brand reputation with customers. It
has taken the lead in production
equipment and machinery
investment to make best products
and actively support reducing
pollution and protecting the

environment.
On January 20, 2020, Truong

Son Coal was handed Decision
150/QD-UBND by Hau Giang
Provincial People's Committee,
allowing it to carry out the "Coal
storage facility and unburnt
building material factory" project
in Phu Huu A Industrial
Complex - Phase 1 (Mai Dam
town, Chau Thanh district).
Costing VND1,500 billion for
construction and covering a
campus of over 136,000 square
meters, the project has a designed
capacity of 3 million tons of
products a year (1 million tons of
coal, 2 million tons of unburnt
building materials).

After the investment license
was granted, the company

promptly started it. By the end of
March 2022, the first phase
investment was completed, with the
infrastructure ready for coal
business. The second phase
investment was involved in building
an unburnt material factory. The
company signed a contract to import
an unburnt material production line
capable of manufacturing over 100
million products a year with Poyatos
of Spain. The facility is expected to
be inaugurated and put into
operation in the third quarter of
2023.

Simultaneously, the company
also deployed inland terminals at the
project to receive big vessels. The
completed and operational projects
not only bring economic efficiency
but also create jobs for many local
workers, helping ensure social
security.

Mr. Nguyen Duc Truong,
Director of Truong Son Coal
Company, said, after hard early days,
Truong Son Coal has gradually
affirmed its brand name in the
market and gained customer trust
and satisfaction. Especially, given
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Production Aligned with Environmental      
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Being safe for users,
friendly to the
environment and having
green input materials are
gradually becoming the
first choices among
sustainable construction
trends. Grasping this
tendency, Truong Son
Coal Co., Ltd has invested
in modern technology and
equipment to create high-
quality but cheap unburnt
construction materials to
reach more customers.

Ngoc TuNg



impacts of the COVID-19 epidemic and mandatory social
distancing measures, completing the first phase
investment and infrastructure for business is a great
success.

In addition to its effort, solidarity and unity of the
leadership and the staff to live through twists and turns,
the support of the Hau Giang Provincial People's
Committee and local authorities for Truong Son Coal in
implementing the project, ensuring progress, protecting
the environment is critical. At the same time, the province
applies all preferential policies on corporate income tax,
import tax, land rent exemption and reduction.

towards sustainable development
The Prime Minister's Decision 567 dated April 28,

2010 and Decision 2171 dated December 23, 2021 on
ratification of Vietnam unburnt materials development
program to 2030 encourage all economic sectors to invest
in manufacturing and trading unburnt materials to replace
baked clay bricks to spare agricultural soil, hence helping
ensure national food security, ease greenhouse gas
emissions and environmental pollution, reduce waste
treatment costs, save fuel coal and finally benefit the entire
society.

Responding to this policy, the Hau Giang Provincial
People's Committee worked out a specific roadmap for use
of unburnt building materials (advanced building
materials), and at the same time called on businesses to
produce unburnt construction materials. Truong Son Coal
is one of pioneers in the province to follow this roadmap.

The project, when completed, will help collect and
treat coal slag and fly ash from industrial production
factories, coal-fired thermal power plants in Hau Giang
and neighboring provinces. It will also help protect the
environment, ease waste treatment pressures and increase
local budgetary revenue.

The investor uses modern technology, featuring a
closed automatic coal crushing equipment system, to make
high-quality products and meet requirements of high-tech
factories. The scale and continuity of the project have
proved the company's long-term strategic vision and its
commitment to sustainable development in the locality.

In particular, on April 22, 2022, the project was
approved by the Hau Giang Provincial People's Committee
of the environmental impact assessment (EIA) report.
Accordingly, all factors such as main environmental
impacts, size and nature of wastewater, scale and nature of
dust and exhaust gas, wastewater collection and treatment
meet standards. This is the basis for the project to scale up
more strongly in the coming time.

Regarding its development approach, the company will
strive further to become a leading multi-business group in
Vietnam; successfully make high-quality products; further
improve life quality of Vietnamese people and elevate the
position of Vietnamese goods in the international market.

“We will make ongoing efforts to bring best products
to consumers and link partners together for sustainable
development. At the same time, we will provide a safe
workplace for all stakeholders, neighborhoods and ensure
community responsibility and environmental friendliness.
These are also core values and guidelines in all operations
of Truong Son Coal," Director Truong noted.n
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Information about the company and 
its projects:

https://tscoal.vn/pages/ve-chung-toi



Điểm đến hấp dẫn tại Hậu
Giang

Công ty CP Đầu tư KCN Đông
Phú là thành viên của Công ty CP
Đầu tư Bất động sản Cửu Long -
đơn vị hoạt động chính trong lĩnh
vực kinh doanh bất động sản, tài
chính được thành lập từ năm
2009, do các thành viên có nhiều
năm kinh nghiệm về lĩnh vực đầu
tư xây dựng bất động sản sáng
lập. Nhờ vậy, Công ty được hỗ trợ
tối đa về kinh nghiệm, kênh phân
phối, mối quan hệ với khách
hàng, các nhà cung cấp,…

Tại Hậu Giang, hiện Công ty
đã và đang triển khai nhiều dự án
quan trọng như: CCN tập trung
Đông Phú, Khu tái định cư Đông
Phú (17,9ha) phục vụ KCN Đông
Phú; Khu dân cư Nông thôn mới
tại xã Đông Phú… và sẽ tiếp tục
tìm hiểu, đầu tư các dự án theo
chủ trương của Hậu Giang trong
thời gian tới.

Dấu ấn đầu tiên và quan trọng

nhất chính là việc đầu tư dự án hạ
tầng CCN tập trung Đông Phú, tại
xã Đông Phú (huyện Châu Thành).
Được khởi công từ tháng 12/2009
với diện tích 120ha, tổng mức đầu
tư hơn 1.070 tỷ đồng, (trong đó
tuyến đường nội bộ 3B có mức đầu
tư 180 tỷ đồng), CCN Đông Phú đã
và đang trở thành một trong những
trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh
Hậu Giang. 

Ngoài việc gần với các trung
tâm đô thị của tỉnh như: Thị trấn
Mái Dầm (huyện Châu Thành), thị
trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành),
CCN Đông Phú còn nằm ở khu vực
trọng điểm về sản xuất công
nghiệp, có thể kết nối thuận tiện
với các trung tâm kinh tế lớn trong
vùng như: cách TP.Cần Thơ 15km,
cách KCN Sông Hậu 1km, CCN
Phú Hữu A 6km,… 

Đặc biệt, CCN Đông Phú sở
hữu vị trí chiến lược nhờ nằm ở
cửa ngõ giao thương nhộn nhịp
của Hậu Giang nói riêng và giữa

công ty cp Đầu tư Kcn Đông pHú

Đầu tư hiệu quả - Phát triển bền vững

Cụm công nghiệp (CCN) tập
trung Đông Phú do Công ty CP
Đầu tư Khu công nghiệp (KCN)
Đông Phú làm chủ đầu tư, là dự
án đầu tiên tỉnh Hậu Giang thu
hút thành công doanh nghiệp
đầu tư, xây dựng và phát triển hạ
tầng khu, CCN; góp phần giảm
áp lực ngân sách nhà nước và
nâng cao sức hấp dẫn trong thu
hút đầu tư. Phát huy hiệu quả
của dự án, UBND tỉnh đã có chủ
trương nâng cấp CCN Đông Phú
lên thành KCN Đông Phú, qua
đó thể hiện năng lực cũng như
cam kết lâu dài của chủ đầu tư
với nỗ lực đồng hành và phát
triển bền vững tại địa phương.

CCN tập trung Đông Phú là dự án đầu tiên tỉnh Hậu Giang xã hội hóa đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng khu, CCN và sớm phát huy hiệu quả
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tỉnh với Vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói
chung. Từ đây có thể kết nối thuận lợi với
quốc lộ Nam Sông Hậu để ra quốc lộ 1A hoặc
đến cảng nước sâu Trần Đề (Sóc Trăng).
Ngoài ra, nơi đây chỉ cách cảng VIMC Hậu
Giang 1km, cảng Cái Cui (Cần Thơ) 2km,
cầu Cần Thơ 8km, cảng hàng không quốc tế
Cần Thơ 15km… nên hàng hóa lưu chuyển
hết sức thuận lợi.

Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của CCN Đông
Phú còn nằm ở các chính sách ưu đãi về thuế
thu nhập doanh nghiệp (15 năm), thuế nhập khẩu; thời
gian sử dụng đất đảm bảo 50 năm; nguồn lao động tại
địa phương sẵn có và dồi dào…

Đặc biệt, tỉnh Hậu Giang đã có chủ trương chuyển CCN
Đông Phú lên thành KCN. Theo đó, KCN Đông Phú với quy
mô và vị thế mới sẽ tập trung thu hút các doanh nghiệp lớn,
phát triển các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh như: Sản xuất, chế
biến thực phẩm; sản xuất đồ uống, may mặc; sản xuất sản
phẩm từ khoáng, phi kim loại khác; sản xuất sản phẩm từ
điện tử, máy vi tính; sản phẩm quang học…

Thời gian tới, Công ty CP Đầu tư KCN Đông Phú sẽ đẩy
nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của toàn dự án và thi
công hoàn chỉnh hạ tầng, đáp ứng nhu cầu của doanh
nghiệp, nhà đầu tư. Mục tiêu là đưa dự án trở thành hình
mẫu về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp theo 4 trụ cột
kinh tế của Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025. Qua đó, góp
phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn
việc làm cho lao động địa phương.

Hướng đến KCn xanh, phát
triển bền vững

Những năm qua, Hậu Giang với vị trí
địa lý kinh tế quan trọng và những chính
sách thông thoáng, môi trường đầu tư hấp
dẫn đã thu hút được sự quan tâm của nhiều
nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tỉnh đã tập
trung quy hoạch, phát triển các KCN, CCN
để cụ thể hóa mục tiêu phát triển công
nghiệp theo 4 trụ cột kinh tế giai đoạn 2021
- 2025 và đáp ứng tối đa nhu cầu của nhà
đầu tư. Trong đó, chủ trương nâng cấp CCN
Đông Phú lên thành KCN Đông Phú hiện
đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ
tướng Chính phủ ra quyết định bổ sung vào
quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam.

Ông Trần Quốc Dư, Chủ tịch HĐQT,
Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư KCN
Đông Phú cho biết: Hậu Giang đang hướng đến mục tiêu tăng
trưởng kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường xanh - sạch,
tạo cảnh quan hài hòa, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Việc thành lập KCN Đông Phú là điều cần thiết và là lợi thế để thu
hút các tập đoàn lớn, dự án quy mô. Ngoài ra cũng sẽ giúp thúc
đẩy ngành dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp phát triến, góp
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm ổn định
cho lao động địa phương và các vùng lân cận.

Phù hợp với định hướng này, KCN Đông Phú sẽ là KCN
kiểu mẫu, thiết kế hài hòa với cảnh quan môi trường thiên
nhiên, bảo đảm mỹ quan và là một KCN sinh thái theo đúng
nghĩa. Các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào KCN sẽ là những nhà

đầu tư chất lượng cao, được chọn lọc và phải
đáp ứng những tiêu chí về môi trường. KCN
Đông Phú sẽ tăng cường đầu tư công nghệ
bảo vệ môi trường bền vững vì tương lai
người dân địa phương. 

Đồng thời, chú trọng đầu tư giao
thông đồng bộ, kho lạnh, hệ thống
logistics, bến cảng nhằm tạo điều kiện
thuận tiện nhất cho nhà đầu tư sản xuất,
kinh doanh, phát triển các hoạt động dịch
vụ nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng.
Bên cạnh đó, KCN cũng sẽ được đầu tư
hạ tầng cho y tế, giáo dục với các tiện ích
sinh hoạt vui chơi giải trí phục vụ người
dân địa phương. 

“Chúng tôi xác định đầu tư cho giáo
dục, y tế là đầu tư cho tương lai với kim
chỉ nam là phát triển kinh tế gắn với bảo

vệ môi trường (xanh - sạch - thân thiện môi trường). Từ
đó tạo ra nhiều hệ sinh thái cộng sinh đem lại niềm vui và
hạnh phúc đến cho mọi người”, ông Trần Quốc Dư 
khẳng định.

Đánh giá về môi trường đầu tư tại Hậu Giang, ông Trần
Quốc Dư cho biết, thời gian qua, tỉnh và các cấp sở, ngành
địa phương luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho nhà đầu tư. Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, kịp thời tháo
gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

Thời gian tới, Công ty mong muốn sẽ tiếp tục nhận
được sự đồng hành, hỗ trợ để đưa dự án đúng tiến độ cam
kết và sớm đón các nhà đầu tư đến với KCN Đông Phú, góp
phần phát triển bền vững tại địa phương.n

Hiện tại KCN
Đông Phú đã giải

phóng mặt bằng được
khoảng 50ha trong tổng
số 60ha của giai đoạn 1.
Đã có hơn 40 nhà đầu
tư quan tâm đến tìm
hiểu dự án với tổng nhu
cầu thuê lên đến
gần 200ha.

Chủ đầu tư đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật để
sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư thứ cấp
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attractive destination in Hau Giang
Dong Phu Industrial Zone Investment Joint Stock Company

is a member of Cuu Long Real Estate Investment Joint Stock
Company, a property and finance group established in 2009 by
experienced specialists in real estate investment and
construction. As a result, the company has been ultimately
supported with experience, distribution channels, relationships,
customers and suppliers.

In Hau Giang province, the company has carried out many
important projects such as Dong Phu Industrial Complex, Dong
Phu Resettlement Area (17.9 ha) for Dong Phu Industrial zone,
and a new rural residential area in Dong Phu commune while
continuing to research and invest in projects in the province in
the coming time.

The first and most important impression is infrastructure
investment in Dong Phu Industrial Complex, Dong Phu
commune (Chau Thanh district). Started in December 2009 on
an area of 120ha at a total investment budget of more than
VND1,070 billion (including VND180 billion for internal road
3B), the complex became one of key investment attractions of
Hau Giang province.

In addition to being close to urban centers in the province
such as Mai Dam town (Chau Thanh district) and Nga Sau
town (Chau Thanh district), Dong Phu Industrial Complex is
also located in a key industrial manufacturing hub which is
conveniently linked to major economic centers in the region
such as Can Tho City (15 km), Song Hau Industrial Park (1km)
and Phu Huu A Industrial Complex (6 km).

In particular, Dong Phu Industrial Complex is strategically
located at a bustling trade gateway of Hau Giang in particular
the Mekong Delta. From here, it is conveniently connected to
Nam Song Hau National Highway to reach National Highway
1A or to Tran De Port (Soc Trang province). Furthermore, this
place is only 1 km from VIMC Hau Giang Port, 2 km from Cai
Cui Port (Can Tho), 8 km from Can Tho Bridge and 15 km
from Can Tho International Airport. Therefore, freight
distribution is very convenient.

Besides, the appeal of Dong Phu Industrial Complex comes
from its preferential policies on corporate income tax (15 years)
and import tax; guaranteed land use term of 50 years; and
available and abundant local labor resources.

In particular, Hau Giang province advocated transforming
Dong Phu Industrial Complex to an industrial  zone which will
have new scale and position to draw large investors and develop
the province’s priority areas such as food, beverage, garment,
mineral and non-metallic manufacturing, electronics,
computers and optical products.

In the coming time, Dong Phu Industrial Zone Investment
Joint Stock Company will accelerate site clearance of the whole
project and complete infrastructure construction to meet the
needs of businesses and investors. The goal is to make the
project a model for investment attraction and industrial
development under four economic pillars of Hau Giang in the
2021 - 2025 period, hence making an important contribution to
socioeconomic development and employment for local workers.

Dong pHu inDustrial Zone investment Jsc

EFFECtIVE InVEStmEnt - 
SuStAInAblE DEVElopmEnt

Strategic location of Dong Phu Industrial Zone

Dong Phu Industrial Complex invested by
Dong Phu Industrial Zone Investment
Joint Stock Company is the first project in
Hau Giang province to successfully attract
companies to invest, build and develop
infrastructure in industrial zones, helping
reduce pressure on the State budget and
strengthen its appeal to investors. To
promote the projects’ effectiveness, the
Provincial People's Committee advocated
upgrading Dong Phu technology to Dong
Phu Industrial Zone, thus demonstrating
the capacity and long-term commitment of
the investor to local support efforts and
sustainable development.
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towards a green, sustainable
industrial  zone

In the past years, Hau Giang province,
with its important geographical and
economic position, open policies and a
magnetic investment environment, has
caught the fancy of many domestic and
foreign investors. The province has focused
on planning and developing industrial zones
to concretize industrial development goals for
four economic pillars in the 2021 - 2025
period, and to meet the needs of investors to
the fullest. In particular, the proposal of
upgrading Dong Phu Industrial Complex to
Dong Phu Industrial Zone was already
submitted to the Ministry of Planning and
Investment for consideration and to the
Prime Minister for approval and addition to
the Vietnam Industrial Zones Development Planning.

Mr. Tran Quoc Du, Chairman of the Board of Directors
cum General Director of Dong Phu Industrial  Zone Investment
Joint Stock Company, said Hau Giang is aiming for sustainable
economic growth coupled with protecting the green and clean
environment, creating a harmonious landscape and improving
people's life quality. The establishment of Dong Phu Industrial
Zone is an advantage to woo large corporations and large-scale
projects. Furthermore, it will also help promote service
development for industrial production and economic
restructuring, and provide jobs for local and neighboring
workers.

Going towards this orientation, Dong Phu Industrial  Zone
will be a model industrial destination, designed in harmony

with the natural environment
landscape, and truly an
ecological industrial zone.
Tenants will be high-quality
investors who must meet
environmental criteria. Dong
Phu Industrial  Zone  will
increase investment in
technology for sustainable
environmental protection for
the future of local people.

At the same time, it will
focus on investing in
synchronous traffic, cold
storage, logistics systems and
ports to enable the investor to
create, trade and develop
services to increase benefits for
customers. Besides, it will be
invested with health and
education infrastructure,
living utilities and
entertainment facilities for
local people.

“We define education and
health investment as an investment for the
future in a bid to grow business with
environmental protection (green - clean -
environmentally friendly) to form many
symbiotic ecosystems that bring joy and
happiness to all," he affirmed.

Remarking on the investment
environment of Hau Giang province, General
Director Du said, the province and local
agencies have always supported and
facilitated the investor. Provincial leaders
always care about and promptly remove
difficulties arising from project
implementation.

In the coming time, the company hopes
to be further supported to keep the project on
schedule and soon welcome tenants into
Dong Phu Industrial Zone which will be a

helping hand for local sustainable development.n

DonG PHu inDustriaL Zone
investor: Dong Phu Industrial Zone
Investment Joint Stock Company 
 address: Km 10 Nam Song Hau
Street, Dong Phu Commune, Chau
Thanh District, Hau Giang Province. 
 Hotline for sales/customer care: 
0913.369.769 (Ms. Phuong) 
 email: voquocphuong@cuulongct.com 

Currently, Dong Phu
Industrial Zone has
cleared about 50 ha
of the total 60 ha of
land in the first
phase. More than 40
investors expressed
their interest in the
project, expecting to
hire nearly 200 ha.



Ông có thể chia sẻ những kết quả đạt được của Công
ty bến xe tàu Hậu Giang trong những năm gần đây, đặc
biệt là qua 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19?

Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với
các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Bến xe tàu
Hậu Giang nói riêng. Đặc biệt khi dịch Covid-19 bùng phát trở
lại, địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của
Chính phủ, tất cả các hoạt động vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải
và đào tạo sát hạch lái xe đều ngừng hoạt động, do đó đã ảnh
hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty.

Tuy nhiên, được sự quan tâm
chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh,
sự quyết tâm của Ban lãnh đạo và
tập thể người lao động, Công ty
đã hoàn thành và vượt kế hoạch
các chỉ tiêu SXKD được UBND
tỉnh giao và Đại hội đồng cổ
đông thông qua. Trong đó, nổi
bật là tổng lượng hành khách ra,
vào bến trong năm 2021 là hơn 4
triệu lượt, vượt 200%; đào tạo, sát
hạch gần 10.000 học viên lái xe
môtô, vượt chỉ tiêu gần 200%;
lĩnh vực kinh doanh xe công
cộng đạt 3.492 chuyến, đạt 100%
kế hoạch. Tổng doanh thu trong
năm 2021 của đơn vị đạt hơn 22
tỷ đồng, đạt gần 200% chỉ tiêu
giao; nộp ngân sách nhà nước
hơn 1,3 tỷ đồng, đạt hơn 161%

chỉ tiêu giao. Hiện tại, Công ty thực hiện một số hoạt động
kinh doanh chính như: dịch vụ hỗ trợ vận tải, quản lý các bến
xe; xe đưa rước công nhân; đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới;... 

Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để duy
trì ổn định SXKD, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực phục
hồi sản xuất, thích ứng an toàn linh hoạt trong kiểm soát
dịch bệnh. Với phương châm dựa vào nội lực và phát huy uy
tín doanh nghiệp để duy trì mở rộng kinh doanh, Công ty đã
xây dựng kế hoạch phương án kinh doanh trong tình hình
mới. Do đó, trong năm 2021, Công ty vẫn đảm bảo ổn định
SXKD và chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên,
người lao động. Công ty đã chủ động lên kế hoạch ứng phó
để vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa linh hoạt
thay đổi cách thức làm việc, thực hiện nghiêm thông điệp 5K
của Bộ Y tế; đồng thời, tổ chức cho 100% cán bộ, nhân viên,
người lao động thực hiện tiêm ngừa vaccine phòng, chống
dịch Covid-19. Đến nay, 100% cán bộ, nhân viên, người lao
động đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. 

thực hiện chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp
nhà nước, Công ty Cổ phần bến xe tàu Hậu Giang đã
từng bước thực hiện thành công và đi vào hoạt động ổn
định. Ông có thể chia sẻ về sự kiện này cũng như những
định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 
tiếp theo?

Quá trình triển khai cổ phần hóa Ban Quản lý và Điều
hành Bến xe tàu được bắt đầu từ tháng 03/2017 khi UBND
tỉnh ban hành Quyết định số 506/QĐ UBND về chuyển Ban
Quản lý và Điều hành Bến xe tàu thành công ty cổ phần, đến
tháng 04/2019 hoàn tất đợt bán cổ phần ra công chúng và
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Vững vàng sau cổ phần hoá
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Là đơn vị quản lý, điều hành và khai thác
các bến xe ô tô khách của tỉnh Hậu Giang,
Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe cơ giới và
Trung tâm vận tải hành khách xe buýt,
Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang đã
góp phần đảm bảo thông thương, phát
triển giao thông trong và ngoài tỉnh Hậu
Giang. Đặc biệt sau cổ phần hoá, Công ty
đã vững vàng vượt qua khó khăn, đưa các
hoạt động kinh doanh phát triển ổn định,
bền vững. Phóng viên Vietnam Business
Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Dương
minh Đức - Giám đốc Công ty.



bán cho cán bộ công
nhân viên Ban Quản
lý và Điều hành Bến
xe tàu.

Sau khi thực hiện
cổ phần hóa, Công ty
tiến hành bầu HĐQT,
Ban kiểm soát, Ban
điều hành để tổ chức
triển khai thực hiện
có hiệu quả các công
việc do cổ đông đề ra.
Ngoài các phiên họp
định kỳ và bất
thường, HĐQT còn
thường xuyên giao
ban hàng tuần, hàng
tháng để kiểm tra,
đánh giá công việc của HĐQT và giám sát công tác điều hành.
Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành dựa trên sự
thống nhất cao của các thành viên, nhất là các vấn đề quan
trọng phục vụ kịp thời công tác SXKD, đầu tư phát triển, công
tác tài chính, chi phí phù hợp với tình hình thực tế và diễn
biến phức tạp của dịch bệnh. 

Hàng năm, Công ty luôn thực hiện tốt việc xây dựng các
chương trình, kế hoạch phát triển; các giải pháp kinh doanh
nhằm giảm thiểu các chi phí không cần thiết. Nâng cao chất
lượng dịch vụ, phục vụ mà Công ty đang đảm nhiệm như:
quản lý và khai thác bến xe; quản lý vận tải khách bằng xe
buýt; quản lý đào tạo và sát hạch lái xe. Tiếp tục mở rộng thêm
quy mô sản xuất như: đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, đào tạo
- sát hạch lái xe ô tô, mở rộng hoạt động kinh doanh xăng
dầu,... đảm bảo doanh thu đạt và vượt theo kế hoạch kinh
doanh mà đại hội cổ đông vừa thông qua. 

Một số định hướng phát triển Công ty trong thời gian
tới là: 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo lái xe nhằm thu
hút học viên

- Mở rộng thêm các tuyến xe buýt trong và ngoài tỉnh;
dịch vụ xe đưa đón công nhân, người lao động, học sinh,
sinh viên theo tuyến cố định

- Rà soát sửa chữa, cải tạo kịp thời các hạng mục kiến trúc
bị hư hỏng, xuống cấp để phục vụ cho sản xuất được thường
xuyên, liên tục và đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường, điều
kiện làm việc và đảm bảo cảnh quan môi trường

- Xây dựng bộ phận kinh doanh thực hiện các công việc:
Nghiên cứu thị trường, quảng cáo...

- Áp dụng công nghệ thông tin quảng bá thương hiệu
Công ty thông qua các kênh: trang thương mại điện tử,
mạng xã hội...

- Phối hợp với địa phương để tích cực tham gia các hoạt
động tuyên truyền về an toàn giao thông và các chương
trình khác có liên quan tới lĩnh vực kinh doanh của Công
ty nhằm quảng bá thương hiệu. 

Để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe, Công ty đã
và đang triển khai các chương trình đào tạo ra sao,
thưa ông?

Để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo sát
hạch cấp giấy phép lái xe, góp phần đảm bảo trật tự an toàn
giao thông, Công ty chú trọng bồi dưỡng nâng cao phẩm

chất, đạo đức nghề
nghiệp, chuyên môn,
tay nghề cho đội ngũ
giáo viên. Đồng thời,
tăng cường các hoạt
động quản lý học
viên tham gia học
tập nghiêm túc, chất
lượng; không ngừng
đầu tư về cơ sở vật
chất, trang thiết bị,
xe đời mới để dạy lái
đáp ứng được các
quy định về tiêu
chuẩn cơ sở đào tạo
theo hướng ngày
càng hoàn thiện,
hiện đại. Giáo viên

khi lên lớp có giáo án, giáo trình giảng dạy theo đúng kế
hoạch đào tạo các khoá học, các môn học được tập trung
dạy đủ số tiết và thực hành lái xe. 

nhân Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm
2022, ông có chia sẻ gì về môi trường đầu tư tỉnh Hậu Giang?

Hậu Giang có môi trường đầu tư thân thiện, đặc biệt
được sự quan tâm của chính quyền các cấp, các sở, ban
ngành tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) đầu
tư và phát triển. Tỉnh đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phát
triển công nghiệp, hạ tầng giao thông thủy, bộ quan trọng
kết nối giữa các địa phương trong tỉnh và các địa phương
trong khu vực. Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách,
nhất là hệ thống cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát
triển DN theo hướng ưu đãi, dễ tiếp cận, chi phí thấp. Hỗ
trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Trong
đó, ưu tiên thu hút mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao,
có phẩm chất đạo đức, tâm huyết, đủ năng lực, trình độ đáp
ứng yêu cầu trong tình hình mới.

trân trọng cảm ơn ông!
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Công ty Cổ phần Bến xe tàu
Hậu Giang
Điện thoại: 0939 986 567
Website: benxetauhaugiang.vn
Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Văn
Kiệt, Phường 5, TP.Vị Thanh,
tỉnh Hậu Giang
Công ty Cổ phần Bến xe tàu

Hậu Giang trân trọng gửi đến Quý Doanh nghiệp thư
ngỏ này với mong muốn Quý Doanh nghiệp có thêm
sự lựa chọn về: 
-Quảng bá hình ảnh cũng như sản phẩm của mình bằng
cách đặt bảng hiệu quảng cáo, pano, áp phích về sản
phẩm, thông tin muốn quảng bá tại các bến xe, các
trung tâm, nhà chờ và thân xe buýt. 
-Tổ chức đưa rước công nhân, người lao động, học sinh,
sinh viên theo hợp đồng tuyến cố định
-Đào tạo lái xe mô tô (A1, A2), ô tô (B1, B2, C, D…)
Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý
Doanh nghiệp!



Làm sao để nâng cao giá trị nông sản Việt, phát huy
hết thế mạnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long,
điều đó cần một giải pháp đồng bộ và quyết liệt
trong lĩnh vực này. Một trong những giải pháp đó là
xây dựng các trung tâm logistics nông sản xuất khẩu,

nơi đây sẽ cung cấp chuỗi dịch vụ khép kín từ khâu sơ chế, lựa
rửa, đóng gói nông sản, cho đến cung cấp hệ thống kho lạnh,
kho mát bảo quản nông sản, chiếu xạ, vận chuyển, thủ tục xuất
nhập khẩu,… Chuỗi dịch vụ khép kín như vậy sẽ góp phần làm
giảm đáng kể chi phí logistics, đồng thời làm tăng chất lượng
nông sản, đưa ngành nông sản Việt phát triển bền vững.

Nắm bắt được nhu cầu cấp thiết của thị trường nông sản và
đồng thời cũng mong muốn góp một phần nào đó giúp nông
sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và nông sản nước
nhà nói chung ngày càng phát triển, Tiến Thịnh Group đã và

đang phát triển Trung tâm logistics nông sản xuất khẩu Hậu
Giang hay Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hạnh Nguyên với
phương hướng hoạt động cung cấp chuỗi dịch vụ logistics toàn
diện, là trung tâm logistics nông sản xuất khẩu có quy mô lớn
đầu tiên của vùng cũng như cả nước. Với mô hình “Một điểm
đến đa dịch vụ”, Tiến Thịnh Group hy vọng sẽ mang lại giá trị
thực cho các thương nhân kinh doanh nông sản.n

trung tâm logistics nông sẢn xuẤt KHẩu Hậu giang

Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực xuất khẩu
nông sản trọng điểm của khu vực phía Nam và là
trung tâm nông nghiệp của cả nước. Tuy nhiên,
giá trị xuất khẩu hàng nông sản hiện vẫn chưa
tương xứng với tiềm năng của vùng. Từ khâu
canh tác cho đến các khâu sơ chế, lưu trữ, vận
chuyển đều được thực hiện riêng lẻ, thiếu sự
tập trung. Với những bất cập như thế làm cho
chi phí logistics tăng cao một cách bất hợp lý,
kéo theo giá nông sản tăng cao, chất lượng hàng
nông sản giảm khiến cho nông sản Việt kém sức
cạnh tranh so với nông sản các nước lân cận.

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM HẠNH NGUYÊN
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - Giai đoạn
1, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0939.780.777
Email: sales@hanhnguyen.vn
Website: www.hanhnguyen.vn

Một điểm đến đa dịch vụ
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Việt Nam có nguồn sinh khối phong phú, dồi
dào. Theo tính toán của Viện Năng lượng Việt
Nam, tổng nguồn sinh khối vào khoảng 118
triệu tấn/năm bao gồm khoảng 40 triệu tấn rơm
rạ, 8 triệu tấn trấu, 6 triệu tấn bã mía và trên 50

triệu tấn vỏ cà phê, vỏ đậu, phế thải gỗ.... Tuy nhiên hiện nay,
việc khai thác và sử dụng nguồn năng lượng sinh khối còn rất
thấp, khoảng 10 dự án (378MW), chủ yếu tận dụng nguồn
nhiên liệu là bã mía ở các nhà máy đường. 

Bên cạnh đó, dù mang đến các lợi ích kinh tế xã hội, song
hiện trạng phát triển ngành điện sinh khối ở Việt Nam còn
khiêm tốn. Các nhà đầu tư thường gặp phải những thách thức,
trước hết là nguồn nguyên liệu sinh khối phân tán và phụ thuộc
mùa vụ, khó khăn trong dự báo biến động giá thành nhiên liệu
trong tương lai, chi phí vận hành cao hơn các dự án năng lượng
tái tạo khác, tìm kiếm nguồn tài trợ vốn phù hợp.

HBE được thành lập ngày 28/06/2021, với mục tiêu triển
khai thực hiện đầu tư, phát triển, thi công xây dựng và vận hành
các nhà máy điện sinh khối. Dấu mốc đầu tiên, tháng 03/2021,
doanh nghiệp đã được UBND tỉnh Hậu Giang cấp Quyết định

“Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện sinh khối
Hậu Giang”,  công suất lắp đặt 20MW.

Được thực hiện tại phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, Dự
án có tổng quy mô sử dụng đất khoảng trên 10 ha bao gồm: 02
tổ máy; 02 bến tiếp nhận nhiên liệu; đường dây đấu nối 22kV
mạch kép từ nhà máy đến trạm biến áp 110/22kV Long Mỹ và
các công tác liên quan; đường giao thông kết nối.  

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ là nhà máy điện sinh khối
hòa lưới đầu tiên tại Việt Nam, tận dụng các nhiên liệu đốt
chính từ trấu, đốt kèm dăm gỗ và các phế phẩm nông nghiệp
khác, để sản xuất điện năng. Qua đó góp phần giảm thiểu sự
lãng phí, hạn chế ô nhiễm môi trường, tái sinh tài nguyên thiên
nhiên, tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần phát triển
kinh tế của tỉnh và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Hiện HBE đang cùng với tổng thầu EPC là Công ty CP Tư vấn
Xây dựng điện 2 (PECC2) tích cực, tập trung nguồn lực để triển
khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết với địa phương,
phát điện thương mại vào cuối năm 2024. Song song với đó, công ty
cũng đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, hiệu suất
cao, tối ưu về chi phí, đảm bảo quá trình vận hành, khai thác dự án,
đáp ứng các quy định tiêu chuẩn về an toàn và bảo vệ môi trường.  

Bà Trương Ngọc Thùy Trang, Giám đốc HBE cho biết, quá
trình thực hiện đầu tư dự án, công ty luôn nhận được sự quan
tâm, đồng hành của các cấp lãnh đạo và cơ quan ban ngành tỉnh
Hậu Giang. Bên cạnh đó, là dự án thí điểm đầu tiên tại Việt Nam,
Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang đang được xem xét phê duyệt
nguồn vốn tài trợ nước ngoài, nhằm khuyến khích phát triển ứng
dụng các công nghệ giảm phát thải khí nhà kính.  

Thời gian tới, mô hình kiểu mẫu của nhà máy sẽ tiếp tục được
HBE nghiên cứu để nhân rộng ở khu vực đồng bằng Sông Cửu
Long với mong muốn chung tay bảo vệ môi trường, chống biến đổi
khí hậu, hỗ trợ và xây dựng nguồn năng lượng xanh, bền vững. 

“Định hướng này phù hợp với xu thế phát triển năng lượng
tái tạo trên thế giới nhằm mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu,
và đặc biệt là cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 của Việt
Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp
quốc năm 2021 (COP-26). Qua đó, góp phần vào phát triển kinh
tế - xã hội Hậu Giang nói riêng và Việt Nam nói chung”, bà
Trương Ngọc Thùy Trang khẳng định.n

công ty cp năng lượng sinH KHối Hậu giang

Đồng hành phát triển kinh tế xanh
Với mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn
và tận dụng các phế phẩm nông nghiệp để
sản xuất điện năng, Dự án Nhà máy điện
sinh khối Hậu Giang do Công ty CP Năng
lượng Sinh khối Hậu Giang làm chủ đầu tư
(viết tắt là HBE) là dự án điện sinh khối hòa
lưới điện đầu tiên tại Việt Nam. Qua đó thể
hiện năng lực cũng như cam kết của doanh
nghiệp trong việc đồng hành cùng địa
phương phát triển kinh tế xanh, bền vững.

THàNH LoNg

Phối cảnh tổng thể dự án Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang



Khơi nguồn cảm hứng
Năm 2018, tôi được mời về dự Diễn đàn Kinh tế xanh Hậu

Giang do UBND tỉnh phối hợp Tạp chí Nhà quản lý tổ chức
cùng đoàn tìm hiểu đầu tư Hàn Quốc. Đến 2020, tôi lại có dịp về
lại Hậu Giang tham dự và phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Hậu
Giang mở mang đô thị do UBND tỉnh phối hợp với Thời báo
Kinh tế Sài Gòn tổ chức. Không chỉ cá nhân tôi mà với nhiều
nhà đầu tư, Hậu Giang tại thời điểm đó và cả hôm nay là “miền
đất mới”, đầu tư về Hậu Giang sẽ đối mặt với nhiều khó khăn
nhưng tương lai sẽ rộng mở.

Hai doanh nhân Nhật Bản và Việt Nam truyền cảm hứng
cho tôi đi hỗ trợ cộng đồng, xúc tiến đầu tư và trực tiếp đầu
tư vào Hậu Giang. Đó là ông Ito Junichi, Giám đốc văn phòng
tại TP.Hồ Chí Minh của Tập đoàn Nissho Iwai (nay là Tập
đoàn Sojitz, một trong 7 tập đoàn đầu tư thương mại lớn nhất
Nhật Bản). Ito Junichi lần đầu đến Việt Nam năm 1989 để
tìm hiểu đầu tư; đến 1993 mở văn phòng tại TP.Hồ Chí Minh.
Qua nhiều bỡ ngỡ, khó khăn từ khi nền kinh tế mới mở cửa,
đến nay Sojitz đã có hơn 23 doanh nghiêp và dự án quy mô
hoạt động khá thành công tại Việt Nam. Ông Ito Junichi hiện
còn là Chủ tịch World Link Japan (WLJ). Cũng từ năm 2006,
WLJ đã tham gia vào 2 quỹ đầu tư với tổng mức đầu tư 113
triệu USD. Quỹ thứ nhất tập trung vào thị trường Việt Nam,
quỹ thứ hai ở các nước Đông Nam Á. Tại hai quỹ này, WLJ
giữ vai trò kết nối đầu tư vào các công ty của Việt Nam và
Đông Nam Á hướng tới thị trường hoặc muốn trở thành đối
tác kinh doanh với các công ty Nhật Bản…

Người thứ hai là doanh nhân Trần Bá Dương, đã biến một
vùng đất cát trắng hoang vu tỉnh Quảng Nam trở thành một
trung tâm công nghiệp, cảng biển và kinh tế sầm uất hàng đầu
Việt Nam. Câu chuyện của doanh nhân Ito Junichi và của
Thaco đã truyền cảm hứng cho nhiều doanh nhân Việt Nam
hiện nay, đồng thời cũng tiếp thêm động lực để chúng tôi đi
đến vùng đất mới đầu tư và kêu gọi đầu tư mà Hậu Giang là
nơi đặt trọng tâm phát triển.

tính chuyện đường dài
Từ lâu, đất và người Hậu Giang đã được tiếng mến khách,

thân thiện và nghĩa tình. Cho đến gần đây, nhiều nhà đầu tư
lại khá ấn tượng với phương châm “2 tốt” và “3 nhanh” mà các
cấp lãnh đạo tỉnh đã cam kết. Hậu Giang nay không “đò
giang” cách trở song còn “gập ghềnh khó đi”. Nhưng đầu tư
vào Hậu Giang cần tính chuyện đường dài, không thể tính
tiện, lợi trong ngày một ngày hai mà phải cùng nỗ lực, đồng
hành với chính quyền địa phương khơi dậy tiềm năng, nguồn
lực và thúc đẩy phát triển; từ hạ tầng giao thông đồng bộ đến
vun đắp nguồn nhân lực. 

Một dự án đầu tư hạ tầng, bất động sản có tuổi đời 20, 30, 50
năm hoặc hơn. Chính từ góc nhìn như vậy, chúng tôi đã về Hậu
Giang tìm hiểu đầu tư từ năm 2018 và hiện đang xúc tiến khảo
sát, nghiên cứu khả thi từng dự án trong tổng số 7 dự án đã ký
kết ghi nhớ với TP.Vị Thanh đầu năm 2022.

Chúng tôi xác định việc đầu tư là dài hạn và tham gia công
tác hỗ trợ cộng đồng như: Tham gia Hiệp hội Đào tạo và Phát
triển nguồn nhân lực TP.Vị Thanh, website: www.vthr.net; tài

Đột phá hạ tầng, đưa 
Hậu Giang trở thành Tân Tây Đô

Ông Lê Ngọc Ánh Minh

Lê Ngọc ÁNH MiNH
cHuyên gia Đầu tư Hạ tầng, 
cHủ tịcH công ty tnHH pacific group
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trợ 5 tàu khách sử dụng năng lượng mặt trời giúp địa phương đa
dạng hóa phương tiện du lịch đường thủy và chống biến đổi khí
hậu; Hỗ trợ TP.Vị Thanh ký kết hợp tác với các đối tác Nhật Bản
trong ngành năng lượng sạch (Tập đoàn Nippon Solar) và phân
bón thông minh hữu cơ (Công ty công nghệ Sukaku Rikki)…

một tầm nhìn tân tây Đô
Hậu Giang có vị trí trung tâm của Đồng bằng sông Cửu

Long (ĐBSCL) tương tự Cần Thơ nên có điểm mạnh vị trí
trung tâm của mình đồng thời là vùng vệ tinh của đô thị lớn
Cần Thơ và là địa phương liên kết các tỉnh Sóc Trăng, Bạc
Liêu, Kiên Giang, giáp sân bay quốc tế Cần Thơ và cảng
trung tâm Trần Đề, Sóc Trăng.

Với vùng ĐBSCL rộng lớn, đặc biệt là 07 tỉnh phía dưới sông
Hậu, việc xác lập và phát huy vai trò đô thị trung tâm Cần Thơ
đã được Bộ Chính trị xác định rõ tại Nghị quyết số 59-NQ/TW
ngày 05/8/2020 về xây dựng và phát triển TP.Cần Thơ đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vậy trung tâm động lực Cần Thơ
sẽ tác động lan toả trực tiếp đến địa bàn nào? Xét về vị trí địa -
kinh tế hẳn sẽ là TP.Vị Thanh, thủ phủ tỉnh Hậu Giang.

Từ tầm nhìn đó, chúng tôi mạnh dạn đề xuất đầu tư xây
dựng tuyến đường sắt kết nối giữa Cần Thơ và Vị Thanh.
Vị Thanh là “Cần Thơ mới” với quỹ đất tốt và nguồn lực
toàn diện để phát triển kinh tế. Sân bay Cần Thơ rộng
ngang với sân bay Tân Sơn Nhất, có thể tiếp nhận các loại
máy bay lớn nhất thế giới, nên tương lai sẽ mở nhiều
chuyến bay quốc tế. Từ đây sẽ hình thành và thúc đẩy cộng
đồng dân cư thị trấn, các cụm công nghiệp phát triển mạnh
dọc theo tuyến đường sắt tại các ga nối tiếp nhau. Với quỹ
đất rộng lớn sẽ rất thuận tiện để phát triển các cụm công
nghiệp, thị trấn hợp lý và chi phí “rẻ” hơn rất nhiều so với
đường sắt Hồ Chí Minh -Biên Hòa -Vũng Tàu.

Nếu phát triển tuyến đường sắt nối TP.Vị Thanh đến sân
bay quốc tế Cần Thơ còn giúp phát triển kinh tế rất mạnh bao
gồm du lịch, công nghiệp và đô thị. Khi du khách đáp máy bay
xuống sân bay Cần Thơ, du khách sẽ đón tàu hỏa đi về TP.Vị

Thanh với thời gian di chuyển khoảng 40 phút có thể
dừng đỗ ở các khu công nghiệp, du lịch, đô thị, nhìn
ngắm hai bên là những vườn trái cây, ao cá, đồng lúa, du
khách sẽ có cảm giác thư giãn, thoải mái đến một Hậu
Giang đầy nghĩa tình với “2 nhanh” và “3 tốt”.

Hơn thế với khoảng cách 60km, khi hình thành
tuyến đường sắt thì việc giao thông thuận tiện, chỉ trên
dưới 60 phút di chuyển. Cùng với việc hình thành
tuyến đường sắt nối sân bay Cần Thơ đến TP.Vị
Thanh, việc hình thành cảng trung tâm quốc tế Trần
Đề và cao tốc nối Châu Đốc, Cần Thơ và Trần Đề, đã
được Thủ tướng Chính phủ đồng ý phát triển và chờ
Quốc hội thông qua, sẽ tạo tăng trưởng về công nghiệp
và thương mại lớn tại Sóc Trăng và Hậu Giang. 

Như vậy, việc phát triển tuyến đường sắt này
cùng với một loạt các khu đô thị và cụm công
nghiệp sẽ tạo nên sự phát triển mạnh mẽ cho cả
Cần Thơ và Vị Thanh có thể tranh thủ thời cơ để
trở thành một Tân Tây Đô sầm uất và hiện đại bổ
trợ cho Tây Đô - Cần Thơ hiện hữu.

Với mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác có
tiềm lực tài chính, kinh nghiệm đầu tư hàng đầu tại
Nhật Bản, Công ty TNHH Pacific Group xin chia sẻ
một số ý tưởng gợi mở phát triển, đồng thời sẵn
sàng tạo cầu nối, xúc tiến để biến những ý tưởng

trên trở thành hiện thực, góp phần đưa Hậu Giang trở
thành Tân Tây Đô trong tương lai gần.

Xin chia sẻ thêm rằng để thu hút nguồn lực đầu tư phát
triển, công tác xúc tiến đầu tư có ý nghĩa hết sức quan trọng,
thường xuyên, dài hạn và kiên nhẫn. Một hội nghị đầu tư có
thể hút ngay nhà đầu tư vào hoặc chưa vào nhưng các nhà
đầu tư đã nhận biết thế mạnh địa phương. Tổ chức hội nghị
đầu tư cần đa dạng, đôi khi cần tổ chức tại thành phố lớn
như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh hoặc thị trường trọng điểm
mà tỉnh hướng tới (Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc hay
Hong Kong, Trung Quốc) chứ không nhất thiết chỉ tổ chức
tại quê nhà. Bởi khi hạ tầng kết nối chưa đồng bộ, việc nhà
đầu tư di chuyển trên đường hơn 5 giờ để đến địa điểm kêu
gọi đầu tư sẽ tạo cảm giác mệt mỏi, ảnh hưởng tâm lý.n

Năm 1960, Tập đoàn Tokyu được phép phát triển tuyến đường sắt từ
Trung tâm Tokyo đến thị trấn mới Shibuya. 1,5 thập kỷ sau đó, nhờ
kết nối đường sắt, quận Shibuya trở thành một thành phố thương
mại rất sầm uất của Tokyo. Trong ảnh: Một góc Shibuya hiện nay
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Lung ngọc Hoàng được biết đến là một trong số ít vùng
đất hoang sơ còn sót lại sau hành trình mở đất tại vùng Đồng
bằng sông Cửu Long (ĐbsCL), ông có thể chia sẻ rõ hơn về giá
trị nổi bật của khu bảo tồn này?

Nằm cách trung tâm TP.Cần Thơ 40km, Lung Ngọc Hoàng
là vùng đất trũng ngập nước rộng 2.805,37ha tại huyện Phụng
Hiệp. Theo sách “Địa chí Cần Thơ” (năm 2003), trên 120 năm
trước đã có người đến đây khai khẩn. Trước năm 1945 có một số
địa chủ thuê người làm ruộng và khai thác cá. Lung Ngọc Hoàng
trở thành căn cứ cách mạng suốt hai thời kỳ kháng chiến chống
Pháp và Mỹ; sau năm 1975 được giao cho Lâm trường Phương
Ninh trồng tràm, khai thác thủy sản và bảo vệ môi trường. Năm
2002, Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng được thành lập có nhiệm
vụ bảo tồn các giá trị tài nguyên thiên nhiên, sinh cảnh, động
thực vật, văn hoá đặc trưng nơi đây.

Tại Lung Ngọc Hoàng đang tồn tại 976 loài động thực vật,
gồm 352 loài thực vật bậc cao, 57 loài nấm, 59 loài động vật đáy,
62 loài nhện, 100 loài côn trùng, 13 loài thân mềm, 173 loài tảo,
75 loài cá, 72 loài chim, 8 loài lưỡng cư, 31 loài bò sát và 14 loài
thú. Trong đó có nhiều loại động thực vật quý hiếm ghi trong
sách đỏ Việt Nam và thế giới như: Cà Na (Elaeocarpus
hygrophilus Kurz), Lúa ma (Oryza rufipogon Griff),…

Qua hai thập niên thành lập (năm 2002), ban đã nỗ lực thế
nào nhằm bảo tồn, bảo vệ, khai thác hợp lý và phát huy các giá
trị về tài nguyên thiên nhiên, sinh cảnh, động thực vật, văn hoá
đặc trưng của Lung ngọc Hoàng, thưa ông?

Những năm qua, Lung Ngọc Hoàng được sự quan tâm bảo vệ
của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, trước hết là sự quan tâm chỉ
đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và dành nguồn lực đáng kể

cho Lung Ngọc Hoàng. Cùng với thành lập, duy trì bộ máy
chuyên trách trực thuộc, UBND tỉnh cũng bố trí nguồn lực đầu tư
cho việc nghiên cứu, bảo tồn và phát triển một số công trình, nổi
bật như: Nạo vét hệ thống kênh và xây dựng tháp canh lửa kiên cố
bằng bê tông cốt thép phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy
(PCCC) và bảo vệ rừng, đồng thời mua sắm máy móc, thiết bị
công suất lớn để cứu chữa khi có sự cố cháy rừng. Bên cạnh đó là
sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị: Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Phòng Cảnh sát PCCC
(Công an tỉnh), huyện Phụng Hiệp cùng các xã.

Với vai trò quản lý trực tiếp, Ban đã đẩy mạnh giáo dục tập thể
cán bộ viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt
nhiệm vụ, nhất là việc thường xuyên tuần tra, trực quan sát 24/24
bảo đảm phát hiện kịp thời sự cố. Ban cũng phối hợp với các đoàn
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KHu BẢo tồn tHiên nHiên lung ngọc Hoàng 

Tạo điểm nhấn mới để du lịch bứt phá

TOURISM

Tỉnh Hậu Giang đã ban hành Đề án du lịch
sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN)
Lung Ngọc Hoàng với mục tiêu: Bảo tồn tài
nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học; tạo
dựng các điểm đến hấp dẫn làm cơ sở đưa
khu bảo tồn này trở thành trung tâm du lịch
lớn của tỉnh và là khu du lịch quốc gia giai
đoạn đến năm 2030, qua đó tạo sự bứt phá
cho ngành du lịch. Ông Lư Xuân Hội, Giám
đốc Ban quản lý Khu BTTN Lung Ngọc
Hoàng cho biết: Với quyết tâm, nỗ lực cao
nhất, Ban quản lý đang, sẽ phối hợp tích cực
với các ngành, người dân và nhà đầu tư
nhằm triển khai có hiệu quả Đề án.



thể, tổ chức quần chúng, thường xuyên giáo dục
ý thức bảo vệ, PCCC rừng mùa khô; đặc biệt đã
xây dựng 14 Tổ nhân dân tự quản và 5 Tổ
PCCC rừng. Ban còn xây dựng thỏa ước bảo vệ
rừng và PCCC rừng giữa khu bảo tồn với các xã
tiếp giáp và Hạt kiểm lâm Phụng Hiệp nên từ
năm 2011 đến nay không xảy ra vụ cháy rừng.

Ngoài ra, Ban thường xuyên kiểm tra độ
mặn, khảo sát mực nước tại các khoảnh rừng;
điều tra, đánh giá thực trạng đa dạng sinh học,
sự biến động của một số loài thực vật và đề xuất
bổ sung loài mới trong Sách đỏ Việt Nam.
Cùng với quản lý tốt phòng trưng bày (90 mẫu
thực vật, 81 mẫu động vật), Ban cũng đã làm
việc với các cơ quan, tổ chức như: Cục bảo tồn,
WWF, Ủy ban sông Mê Kông, Viện sinh thái
Miền Nam,… và các cơ quan truyền thông để
ghi nhận các loài động, thực vật hiện hữu và
giới thiệu quảng bá Lung Ngọc Hoàng nhằm
kêu gọi đầu tư du lịch sinh thái.

việc ban hành Đề án du lịch sinh thái
Khu bttn Lung ngọc Hoàng có ý nghĩa
thế nào với Lung ngọc Hoàng và sự phát
triển du lịch Hậu Giang?

Ngày 7/6/2021, UBND tỉnh Hậu Giang đã
ban hành Quyết định số 1015/QĐ-UBND phê
duyệt Đề án du lịch sinh thái Khu BTTN Lung
Ngọc Hoàng với mục tiêu: Bảo tồn tài nguyên
thiên nhiên, đa dạng sinh học gắn với việc khai
thác tiềm năng môi trường sinh thái tự nhiên của rừng đặc dụng
một cách hợp lý để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái và giáo dục
môi trường, tạo dựng các điểm đến hấp dẫn đưa Lung Ngọc Hoàng
trở thành trung tâm du lịch lớn của tỉnh, là khu du lịch quốc gia giai
đoạn đến năm 2030.

Đề án được phê duyệt sẽ tạo tiền đề để các tổ chức, cá
nhân có nhu cầu thuê môi trường rừng Lung Ngọc Hoàng lập
dự án đầu tư du lịch sinh thái kết hợp bảo vệ, phát triển rừng
và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên phù hợp; chú trọng giáo dục
ý thức bảo vệ môi trường; thực hiện chính sách chia sẻ lợi ích,
gắn với phát triển du lịch sinh thái, tạo việc làm, chuyển đổi
ngành nghề cho người dân vùng đệm.

Đề án nêu rõ các sản phẩm du lịch được phát triển, gồm: Sản
phẩm theo hướng truyền thống (Du lịch sinh thái, khám phá thiên
nhiên gắn với hệ động thực vật; Du lịch vui chơi giải trí; Du lịch gắn
với bản sắc địa phương; Ẩm thực,…) và các sản phẩm độc đáo (Du
lịch “con đường Tràm”; Du lịch trải nghiệm, khám phá “thuần
thiên nhiên”; Du lịch nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường;..)

Đề án chỉ ra 03 Phân khu chức năng chính: Phân khu Bảo vệ
nghiêm ngặt (1.015,94ha); Phân khu Phục hồi sinh thái
(937,11ha); Phân khu Hành chính dịch vụ (8,75ha). Các tuyến du
lịch nội khu gồm: (1) Trung tâm Điều hành đón tiếp - Hệ sinh
thái đất ngập nước - Điểm du lịch sinh thái Lung Sen - Lung Lớn -
Mô hình canh tác nông nghiệp; (2) Trung tâm Điều hành đón tiếp
- Hệ sinh thái rừng tràm - Điểm nuôi động vật bán hoang dã -
Điểm giáo dục môi trường - Điểm du lịch sinh thái Lung Sen -
Lung Lớn; (3) Trung tâm Điều hành đón tiếp - Hệ sinh thái rừng
tràm - Điểm câu cá - Khu vui chơi giải trí - Khu lâm viên - Mô
hình canh tác nông nghiệp và (4) Khu nghỉ dưỡng sinh thái.

Đề án được triển khai sẽ là cơ sở vững chắc khai thác hiệu
quả tiềm năng, tận dụng tốt các cơ hội phát triển; đưa du lịch

trở thành ngành đóng góp tích cực vào sự
phát triển của tỉnh; giúp đa dạng hóa,
chuyển đổi cơ cấu kinh tế, bảo vệ, phát
triển rừng, BTTN, đa dạng sinh học và bảo
vệ môi trường. 

nhằm triển khai hiệu quả Đề án,
ban đã, đang nỗ lực ra sao và theo ông
đâu là “nút thắt” cần tháo gỡ trong giai
đoạn hiện nay?

Để thúc đẩy hoạt động du lịch tại Lung
Ngọc Hoàng, hiện tỉnh Hậu Giang đang xúc
tiển đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông
kết nối các khu du lịch trong tỉnh. Về đường

bộ sẽ ưu tiên xây dựng đường từ tỉnh lộ 927 đến Khu BTTN và tổ
chức giao thông đường thủy từ TP.Ngã Bảy đến phân khu hành
chính Khu BTTN. Ban cũng đề xuất tỉnh và các ngành chức năng
sớm đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu như: Nhà Trung tâm điều
hành du lịch sinh thái; phòng họp lớn; khu nhà khách công vụ...
trang bị phương tiện phục vụ du khách; cử cán bộ, nhân viên
tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về dịch vụ du lịch. 

Điều đáng mừng là ngày 09/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quyết định số 326/QĐ-TTg về Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử
dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế
hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. Trong đó tỉnh Hậu
Giang được cho phép chuyển một phần đất rừng đặc dụng sang đất
rừng sản xuất. Triển khai chủ trương trên, Ban đang phối hợp rà
soát các diện tích đất rừng chuyển sang phù hợp.

Trong thời gian tới, Ban sẽ tích cực hợp tác với các đối tác, nhà
đầu tư; tư vấn và chia sẻ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho nhà đầu tư. Tuy vậy, Ban cũng khuyến cáo nhà đầu tư khi triển
khai dự án cần đặc biệt quan tâm đến tiến độ các dự án nhằm phát
huy hiệu quả của Lung Ngọc Hoàng.

trân trọng cảm ơn ông!
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Ông Stiermann Martin, chuyên gia người Đức đã
có hơn 40 năm làm du lịch sinh thái: Lung Ngọc Hoàng
có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, không khí trong
lành, yên tĩnh, là một trong những khu bảo tồn vùng
ngập nước hàng đầu tại ĐBSCL hiện nay. Nếu biết
khơi dậy các tiềm năng thiên nhiên sẵn có, Lung Ngọc
Hoàng sẽ là điểm nhấn lý tưởng cho các tour du lịch
sinh thái hấp dẫn trong thời gian tới.

Ông Đồng Văn Thanh,
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu
Giang: Tỉnh ưu tiên kêu gọi
đầu tư phát triển kết cấu hạ
tầng bao gồm cơ sở hạ tầng
phục vụ nghỉ ngơi, ăn uống,
vui chơi giải trí, điểm dừng
chân trong khu bảo tồn để
tạo điều kiện thuận lợi phát
triển du lịch sinh thái.



Lung ngoc Hoang is known as one of a few unspoiled
lands in the mekong Delta. Could you please tell more
about outstanding value of this nature reserve?

Lung Ngoc Hoang, 40 km from Can Tho City, is a
2,805.37-ha wetland in Phung Hiep district. According to
"Can Tho Geography Book" (2003), more than 120 years ago,
this place was reclaimed. Before 1945, some landowners hired
people to farm and fish. Lung Ngoc Hoang became a
revolutionary base during the two resistance wars against

France and America. After 1975, it was managed by Phuong
Ninh Forest Enterprise that grew melaleuca, caught aquatic
products and protected the environment. In 2002, Lung Ngoc
Hoang Nature Reserve was established with the task of
preserving natural values, habitats, flora and fauna, and
typically indigenous culture.

Lung Ngoc Hoang is home to 976 species of flora and
fauna, including 352 species of higher plants, 57 species of
fungi, 59 species of benthic animals, 62 species of spiders, 100
species of insects, 13 species of mollusks, 173 species of algae,
75 species of fish, 72 species of birds, eight species of
amphibians, 31 species of reptiles and 14 species of mammals.
Many are rare species recorded in the Red Book of Vietnam
and the world such as Ca Na (Elaeocarpus hygrophilus Kurz)
and wild rice (Oryza rufipogon Griff).

after two decades of operation (in 2002), how has the
board worked to conserve, protect, rationally utilize and
promote natural values, habitats, flora and fauna, and
special culture of Lung ngoc Hoang?

Over the years, Lung Ngoc Hoang has been cared and
protected. The first and foremost is the direct attention and
direction of the Provincial Party Committee and the Provincial
People's Committee considerably devoted resources to Lung
Ngoc Hoang. In addition to establishment and maintenance of
an affiliated specialized apparatus, the Provincial People's
Committee arranged investment resources for research,
conservation and development of some outstanding projects
like dredging canals and building a solidified fire watchtower
made of reinforced concrete for fire prevention and forest
protection and purchasing machinery and equipment for
search and rescue in case of forest fires. Besides, there is the
active coordination of the Department of Agriculture and
Rural Development, Forest Protection Department, Fire Police,
Phung Hiep district and related communes.

The Board has stepped up educating its employees to
uphold the sense of responsibility and fulfill their duties,
especially regular patrolling and observation to deal with
emerging incidents promptly. The agency has also cooperated
with mass organizations to regularly educate forest protection
and fire prevention in the dry season. In particular, it built 14
public self-management teams and five forest fire protection
teams. The board also established a collective agreement on
forest protection and forest fire prevention with surrounding
communes and Phung Hiep Forest Protection Agency. Thus,
no forest fires have been seen since 2011.

In addition, the board regularly checks salinity and water
level in the forest; investigates and evaluates the status of
biodiversity and plant changes and proposes adding new
endangered species to the Red Book of Vietnam. While

118 vietnam business forum JUNE 15 - 30, 2022

lung ngoc Hoang nature reserve

New Drives for Breakthrough 
Tourism Development 

TOURISM

Hau Giang province launched the
Ecotourism Project of Lung Ngoc Hoang
Nature Reserve with the aim of conserving
natural resources and biodiversity;
building charismatic destinations to lay
the groundwork for becoming a major
tourist center of the province and a
national tourist site of the nation by 2030,
thus creating breakthroughs for the
tourism industry. Mr. Lu Xuan Hoi,
Director of the Management Board of
Lung Ngoc Hoang Nature Reserve, said,
with its determination and best efforts, the
board is actively coordinating with
relevant bodies, people and investors to
effectively carry out this project.



effectively managing the showroom (90
plant samples and 81 animal samples), it
has also worked with related bodies such as
Nature and Biodiversity Conservation
Agency, World Wildlife Fund (WWF),
Mekong River Commission, Southern
Institute of Ecology and media agencies to
record existing flora and fauna species and
introduce Lung Ngoc Hoang to call for
ecotourism investors.

How is the Lung ngoc Hoang
ecotourism Project meant to Lung ngoc
Hoang nature reserve and tourism
development of Hau Giang province?

On June 7, 2021, the Hau Giang
Provincial People’s Committee issued
Decision No. 1015/QD-UBND approving
the Ecotourism Project of Lung Ngoc
Hoang Nature Reserve with the aim of
conserving natural resources and
biodiversity together with unlocking
natural ecological potential of the special-
use forest in a reasonable way to provide
eco-tourism and environmental education
services, create attractive destinations, and
making Lung Ngoc Hoang a major tourism
center of the province and a national tourist
area of the country by 2030.

The approved project will create a
premise for organizations and individuals
seeking to lease Lung Ngoc Hoang forest
environment to set up their ecological tourism investment
projects in combination with rational forest protection and
development and natural resource conservation; focus on
educating environmental protection; implement benefit
sharing policy linked to ecotourism development; and create
jobs for people in the buffer zone.

The project clearly states that developed tourism products
include traditional products (ecotourism, natural discovery,
entertainment tourism, village tour and cuisine discovery) and
unique products (Melaleuca Road, pure nature experience and
discovery, scientific research and environmental education.)

The project will have three main working zones: Strictly
protected zone (1,015.94 ha), ecological restoration zone
(937.11 ha), and administrative and service subdivision (8.75
ha). Internal tourist routes include (1) Welcome Operations
Center - Wetland Ecosystem - Lotus Pond - Giant Pond
Ecotourism Site - Agricultural Farms, (2) Welcome
Operations Center - Melaleuca Forest Ecosystem - Wild
Animal Breeding Site - Environmental Education Site - Lotus
Pond - Giant Pond Ecotourism Site, (3) Welcome Operations
Center - Melaleuca Forest Ecosystem - Fishing Site -
Amusement Park - Forest Park - Agricultural Farms, and (4)
Ecological resort Site.

The project will be a solid basis for effectively tapping
potential and grasping development opportunities, making
tourism an active part of local development; help diversify and
transform economic structure; protect and develop forests,
nature conservation, biodiversity and environment protection.

How has the board worked to
effectively implement the project? What
are "bottlenecks" that need to be
removed now?

To promote tourism at Lung Ngoc Hoang,
Hau Giang province is calling investment
capital for transport infrastructure
construction to reach tourist areas in the
province. It will give priority to building roads
from Provincial Road 927 to the Nature
Reserve and building waterway traffic from
Nga Bay City to the Administrative
Subdivision of the Nature Reserve. The board
also proposed that the province and relevant

bodies will soon invest in essential infrastructure such as
Ecotourism Operation Center, large meeting rooms, and public
service houses equipped with tourist service facilities; appoint
employees to provide professional training in tourism services.

Optimistically, on March 9, 2022, the Prime Minister issued
Decision No. 326/QD-TTg on allocation of land use in 2021 -
2030, with a vision to 2050 and five-year national land use plan
in 2021-2025. Accordingly, Hau Giang province is allowed to
convert a part of special-use forest land to production forest
land. To carry out this policy, the board is working to review
suitable forest land areas for transformation.

In the coming time, the agency will actively cooperate
with partners and investors; and facilitate investors with its
available expertise, advice and information. However, it also
recommended that investors, when implementing their
projects, pay special attention to project progress for better
effectiveness of Lung Ngoc Hoang.

thank you very much!
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Mr. Stiermann Martin, a German expert with more
than 40 years of experience in ecological tourism, said,
Lung Ngoc Hoang has a beautiful natural landscape, fresh
air, and tranquility, and is one of leading wetland
conservation areas in the Mekong Delta today. By arousing
available natural potential, Lung Ngoc Hoang will be an
ideal ecological tourism destination in the near future.

Mr. Dong Van Thanh,
Chairman of Hau Giang
Provincial People's Committee,
said, the province prioritizes
calling for infrastructure
development investment,
including infrastructure of
accommodation, food and
drink and entertainment in the
protected area to enable
ecotourism development.
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ngành Du lịch đang cụ thể chủ trương “năm doanh
nghiệp” của tỉnh ra sao trong năm 2022?

Trước hết, Sở sẽ tập trung xây dựng quy trình sửa đổi
Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của
HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát
triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 -
2024 nhằm khuyến khích, tạo động lực để doanh nghiệp,
người dân đầu tư tích cực phát triển du lịch.

Ngành cũng tiếp tục phát động mở rộng thị trường,
kích cầu du lịch với thông điệp “Du lịch Việt Nam an
toàn, hấp dẫn”, “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và
hưởng ứng chiến dịch quảng bá du lịch “Live fully in Viet
Nam” của Tổng cục Du lịch phát động; đẩy  mạnh xúc
tiến  du  lịch  qua  nhiều  hình  thức, đặc biệt chú trọng
xúc tiến du lịch qua các hình thức online: website, mạng
xã hội zalo, facebook... 

Ngành còn tập trung xây dựng 02 sản phẩm: Du lịch trên
tàu tuyến kênh xáng Xà No và Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung
Ngọc Hoàng kết nối với các điểm tham quan trên địa bàn
huyện Phụng Hiệp, đồng thời tổ chức thành công giải
Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon”
tỉnh Hậu Giang và Lễ hội bánh dân gian năm
2022; phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư
nhằm thu hút du khách và kêu gọi đầu tư vào
các dự án trọng điểm du lịch.

một vài chia sẻ của bà về tiềm năng, lợi
thế phát triển du lịch Hậu Giang?

Về lợi thế: Không chỉ có lợi thế có nhiều
tuyến giao thông thuỷ - bộ quan trọng như:
Quốc lộ 1, Quốc lộ 61, Quốc lộ 61B, Quốc lộ
61C, Quốc lộ Nam Sông Hậu, Quản Lộ -
Phụng Hiệp, Sông Hậu, kênh xáng Xà No…

Hậu Giang còn nằm tiếp giáp TP.Cần Thơ nên có thể tận
dụng được hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ,
cảng Cái Cui… để đẩy mạnh phát triển du lịch. 

Về tiềm năng, Hậu Giang có thể phát triển một số loại
hình:

Du lịch tự nhiên: Hậu Giang có hệ thống sông ngòi,
kênh rạch dày đặc. Nổi bật là sông Hậu, kênh xáng Xà No,
kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp và cảnh quan sinh thái ven
kênh, sông thích hợp cho phát triển du lịch sinh thái sông
nước; cảnh quan sinh thái gắn với khu bảo tồn thiên nhiên
Lung Ngọc Hoàng; cảnh quan sinh thái nông nghiệp với
những vườn cây trái, đồng ruộng rộng lớn gắn du lịch sinh
thái với nông nghiệp, miệt vườn.

Du lịch nhân văn: Nổi bật là giá trị văn hóa lịch sử cách
mạng với 16 di tích lịch sử - văn hóa (01 cấp đặc biệt, 08
cấp quốc gia, 07 cấp tỉnh) như: di tích Chiến thắng
Chương Thiện, Đền thờ Bác Hồ, Khu trù mật Vị Thanh -
Hỏa Lựu, Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ; một số công trình văn
hóa tôn giáo (Thiền viện Trúc Lâm, Quan Đế miếu, nhà
thờ Vị Hưng,..); lễ hội văn hóa (Lễ dâng hoa, dâng hương
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Đưa du lịch trở thành trụ cột kinh tế 

TOURISM

Từ một “vùng trũng” nhưng bằng quyết tâm, sự nỗ lực
không ngừng nên trong mấy năm gần đây hoạt động

du lịch Hậu Giang dần có nhiều khởi sắc. Để thúc
đẩy đưa du lịch trở thành một trong 4 trụ cột kinh
tế theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày
26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
ngành Du lịch đang tham mưu, thực hiện nhiều
giải pháp nhằm khắc phục những “điểm nghẽn”
phát triển. “Du lịch Hậu Giang muốn phát triển
rất cần sự vào cuộc đồng bộ từ các cấp, ngành,

địa phương và người dân, đặc biệt là sự tham gia
của nhà đầu tư lớn có năng lực và kinh nghiệm”.

Bà nguyễn thị Lý - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang cho biết.
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tại Đền thờ Bác Hồ; lễ hội của đồng bào Khmer, Hoa);
làng nghề truyền thống (nghề đan đát, nghề trồng trầu,..)
và ẩm thực với đặc sản từ sản phẩm nông nghiệp. 

Du lịch đã được chọn là một trong 4 trụ cột để đầu
tư, định hướng phát triển, bằng nghị quyết số 04-
nQ/tu Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị
và du lịch trong giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp
theo. bà có thể chia sẻ về mục tiêu chiến lược của du
lịch Hậu Giang trong thời gian tới?

(1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ
chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, Kế
hoạch số 213/KH-UBND, Chương trình phát triển du lịch
và những văn bản cụ thể trong phát triển du lịch của tỉnh.
Trong đó, đẩy mạnh liên kết truyền thông, thực hiện
chuyển đổi số để quảng bá du lịch, Đề án tạo dựng hình
ảnh Hậu Giang được giới thiệu rộng rãi đến du khách, bạn
bè trong nước và quốc tế. 

(2) Giải pháp xuyên suốt và lâu dài: Các cấp, các ngành
phải đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch, về vị
trí, vai trò của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế,
xã hội của tỉnh; tăng cường nhận thức về trách nhiệm
trong công tác phát triển du lịch của cả hệ t  hống chính trị
và toàn xã hội, cùng đồng hành thực hiện Nghị quyết, Kế
hoạch, Chương trình của UBND tỉnh về phát triển du lịch.

(3) Thực hiện quy trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số
26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy
định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa
bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024 phù hợp với
điều kiện của địa phương; trình HĐND tỉnh xem xét,
quyết định.

(4) Xây dựng 02 sản phẩm du lịch đặc trưng theo định
hướng của Nghị quyết số 04-NQ/TU, gồm: Khai thác tàu
du lịch trên tuyến kênh xáng Xà No, sản phẩm này đã đưa
vào khai thác, tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt
động. Khai thác Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc
Hoàng gắn với các di tích lịch sử trên địa bàn huyện
Phụng Hiệp và chợ nổi Ngã Bảy.

(5) Kêu gọi và hỗ trợ các tổ
chức, cá nhân kinh doanh du lịch
cùng xây dựng điểm đến có chất
lượng, đa dạng, mang đặc trưng;
chú trọng phát triển du lịch văn
hóa, sinh thái, nông nghiệp, cộng
đồng, ... gắn với xây dựng nông
thôn mới. Phấn đấu mỗi huyện,
thị xã, thành phố phát triển được
ít nhất 01 điểm tham quan du 
lịch mới. 

(6) Tháo gỡ khó khăn cho nhà
đầu tư trong thực hiện các dự án
du lịch (Khu du lịch sinh thái Việt
Úc - Hậu Giang, dự án Chợ Du lịch
Xà No và Tổ hợp khách sạn 4 sao);
các dự án khu dân cư thương mại
dịch vụ, nhà hàng, khách sạn,... để
sớm hoàn thành đưa vào khai thác
để phát triển du lịch.

(7) Sửa chữa, tôn tạo các di tích
lịch sử - văn hóa và phát triển du
lịch tại các khu di tích đã được

công nhận. Đồng thời, có kế hoạch bảo tồn và phát huy
các giá trị di sản văn hóa của loại hình nghệ thuật Đờn ca
tài tử, nghệ thuật hát Aday của đồng bào Khmer, ... để đưa
vào các tour du lịch phục vụ du khách. 

(8) Kêu gọi đầu tư phát triển du lịch tại Khu Bảo tồn
thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, hướng đến trở thành địa
điểm tiềm năng phát triển Khu du lịch Quốc gia sau năm
2025 và xúc tiến đầu tư mời gọi các dự án du lịch trên địa
bàn thành phố Vị Thanh, Ngã Bảy.

(9) Đẩy mạnh thực hiện chương trình Mỗi xã một sản
phẩm (OCOP). Trong đó, khuyến khích các tổ chức, cá
nhân đầu tư, phát triển các loại hình dịch vụ du lịch cộng
đồng và điểm du lịch nông thôn gắn với thực hiện chương
trình OCOP, nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng
và điểm du lịch; phát triển các sản phẩm OCOP thành sản
phẩm phục vụ khách tham quan, du lịch.

(10) Triển khai có hiệu quả Chương trình liên kết, hợp
tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh,
thành Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 - 2025
theo Quy chế phối hợp đã được ký kết giữa các tỉnh,
thành.

(11) Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án giao
thông gắn kết với các điểm, dự án, quy hoạch du lịch như:
Quốc lộ 61B, Quốc lộ 1 đoạn đi qua tỉnh Hậu Giang,
đường tỉnh 926B, 927C; dự án Bến tàu du lịch Xà No để
tạo thuận lợi cho phát triển du lịch của tỉnh.

bà có thông điệp gì muốn chuyển tải tới doanh
nghiệp, nhà đầu tư?

Trong thời gian tới, ngành tiếp tục tạo điều kiện để các
nhà khoa học, nhà đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan
quản lý gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu về cơ chế, chính sách,
môi trường đầu tư và tìm giải pháp thu hút đầu tư phát
triển du lịch trên địa bàn tỉnh và thiết lập quan hệ liên kết,
hợp tác.

trân trọng cảm ơn bà!

Thu hoạch khóm (dứa) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Lý Anh Lâm
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TOURISM

What is the tourism industry doing to specifically
implement the province's policy on "Year of enterprises"
in 2022?

First of all, the Department will focus on developing the
process of amending Resolution 26/2019/NQ-HDND dated
December 6th, 2019 of the Provincial People's Council
stipulating policies to support investment and development of
tourism in Hau Giang province in the period of 2020 - 2024 to
encourage and create motivation for businesses and people to
actively invest in tourism development.

The industry will also continue to launch market
expansion, stimulating tourism demand with the message
"Vietnamese tourism is safe and attractive", "Vietnamese
people travel in Vietnam" and responding to the tourism
promotion campaign "Live fully in Vietnam” launched by
the Vietnam National Administration of Tourism;
promoting tourism through many forms, especially
focusing on tourism promotion through online forms such
as: website, zalo, facebook.

The industry will also focus on building two products,

including: Cruise service at
Xang Xa No Canal and Lung
Ngoc Hoang Nature Reserve
connecting with attractions
in Phung Hiep district, and
at the same time successfully
organizing the international
Marathon of "Mekong Delta
Marathon" in Hau Giang
province and The Folk Cake
Festival in 2022; coordinating
in organizing The
Investment Promotion
Conference to attract tourists
and call for investment in key
tourism projects.

Can you share about
the potential and

advantages of developing Hau Giang tourism?
In terms of advantages: In addition to the advantage of

having many important waterway - land routes such as:
National Highway 1, National Highway 61, National Highway
61B, National Highway 61C, Southern Hau River National
Highway, Quan Lo - Phung Hiep, Hau River and Xang Xa No
Canal, Hau Giang is also adjacent to Can Tho city, so it can
take advantage of the infrastructure of Can Tho international
airport and Cai Cui Port to promote tourism development. 

In terms of potential, Hau Giang can develop several
types of tourism:

Nature tourism: Hau Giang has a dense system of rivers
and canals. The prominent ones are Hau River, Xang Xa No
Canal, Quan Lo - Phung Hiep Canal and the ecological
landscape along canals and rivers suitable for river eco-
tourism development; the ecological landscape associated
with Lung Ngoc Hoang Nature Reserve; agro-ecological
landscape with orchards and large fields associated with eco-
tourism with agriculture and gardens.  

Humanistic tourism: It has outstanding cultural and

mAkIng tourISm An 
EConomIC pIllAr
From a "low-lying area" but with determination and relentless efforts, in recent years,
Hau Giang tourism has gradually prospered. In order to promote tourism to become one
of the four economic pillars in the spirit of Resolution 04-NQ/TU dated November 26th,
2021 of the Executive Committee of Provincial Party Committee, the Tourism Industry is
advising and implementing many solutions to overcome the "bottlenecks" of
development. "Hau Giang tourism wants to develop, it needs synchronous participation
from all levels, sectors, localities and people, especially the participation of large and
experienced investors", said Ms. nguyen thi Ly, Deputy Director of the Department of
Culture, Sports and Tourism of Hau Giang province.
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historical values of revolution with 16 historical-cultural
relics (1 at the special level, 8 at the national level, 7 at the
provincial level) such as: Chuong Thien Victory relic, Uncle
Ho Temple, Vi Thanh - Hoa Luu residential area, the
Provincial Party Committee Base in Can Tho; a number of
cultural and religious works (Truc Lam Zen Monastery,
Quan De Temple, Vi Hung Church); cultural festivals (The
flower and incense offering ceremony at Uncle Ho Temple;
festivals of Khmer and Chinese people); traditional craft
villages (knitting, betel farming) and cuisine with specialties
from agricultural products.

tourism has been selected as one of the four pillars for
investment, development orientation, by resolution 04-
nQ/tu on industrial, agricultural, urban and tourism
development in the period 2021-2025 and the following
years. Can you share about the strategic goals of Hau
Giang tourism in the near future?

(1) Promoting propaganda, dissemination and
implementation of Resolution 04-NQ/TU, Plan 213/KH-
UBND, Tourism development program and specific
documents in tourism development of the province; in which,
promoting communication links, implementing digital
transformation to promote tourism, the project on creating
Hau Giang's image has been widely introduced to domestic
and international tourists and friends.

(2) Cross-cutting and long-term solutions: All levels and
sectors must renew their awareness and thinking about
tourism development, the position and role of the tourism
industry in economic and social development of the province;
increase awareness of responsibility in tourism development
of both the political system and the whole society, accompany
the implementation of Resolutions, Plans and Programs of the
Provincial People's Committee on tourism development.

(3) Implementing the process of amending and
supplementing Resolution 26/2019/NQ-HDND dated
December 6th, 2019 of the Provincial People's Council
stipulating policies to support investment and development of
tourism in Hau Giang province in the period of 2020 - 2024
suitable to local conditions; submitting to the Provincial
People's Council for consideration and decision.

(4) Developing two typical tourism products according to
the orientation of Resolution 04-NQ/TU, including:
Exploiting tourist boat service on Xang Xa No Canal route,
this product has been put into operation and continues to
improve its operational efficiency.
Exploiting Lung Ngoc Hoang Nature
Reserve associated with historical sites in
Phung Hiep district and Nga Bay floating
market.

(5) Calling for and supporting
organizations and individuals doing tourism
business to jointly build high-quality,
diverse and typical destinations; focusing on
developing cultural, ecological, agricultural
and community tourism in association with
new rural area construction. Striving for
each district, town and city to develop at
least one new tourist attraction. 

(6) Removing difficulties for investors in

implementing tourism projects (Viet Uc - Hau Giang eco-
tourism area, Xa No Tourist Market project and 4-star hotel
complex); projects of residential, commercial and service
areas, restaurants and hotels so that they can be completed
soon and put into operation for tourism development.

(7) Repairing and embellishing historical - cultural relics
and developing tourism at the recognized relic sites. At the
same time, there is a plan to preserve and promote the
cultural heritage values of various art forms such as Don ca
tai tu, and the art of Aday folk singing of the Khmer ethnic
group, to be included in tours serving tourists.

(8) Calling for investment in tourism development at
Lung Ngoc Hoang Nature Reserve, aiming to become a
potential site for the development of the National Tourist
Area after 2025 and promoting investment to attract
tourism projects in Vi Thanh and Nga Bay cities.

(9) Promoting the implementation of the One Commune
One Product (OCOP) program. Specifically, it includes
encouraging organizations and individuals to invest in and
develop different types of community-based tourism services
and rural tourist spots in association with the implementation
of the OCOP program, a group of community-based tourism
products and services and tourist attractions; developing
OCOP products for visitors and tourism.

(10) Effectively implementing the Program on association
and cooperation in tourism development in Ho Chi Minh City
and 13 provinces and cities in the Mekong Delta in the period
of 2021 - 2025 according to the Coordination Regulation
signed between the provinces and cities.

(11) Speeding up the completion of traffic projects
associated with tourist destinations, projects and planning
such as: National Highway 61B, the National Highway 1
section passing through Hau Giang province, the provincial
roads of 926B, 927C; Xa No Tourist Wharf project to facilitate
tourism development of the province.

What message do you want to convey to businesses
and investors?

In the coming time, the Industry will continue to create
favorable conditions for scientists, investors, organizations,
enterprises and management agencies to meet, exchange, learn
about mechanisms, policies, investment environment and find
solutions to attract investment in tourism development in the
province, as well as establish linkages and cooperation.

thank you very much!



Trên mỗi vùng miền đất nước Việt Nam đều có nét đặc trưng; nếu như 
miền Bắc các di tích tạo điểm nhấn nghìn năm văn hiến; miền Trung 
dấu ấn bởi những bãi biển trải dài thì ĐBSCL lại hấp dẫn bởi sông 
nước trữ tình, sinh cảnh tươi đẹp. Trong sắc điệu chung của vùng 
miền, mỗi tỉnh có nét chấm phá riêng và Lung Ngọc Hoàng chính là 
điểm nhấn du lịch Hậu Giang.

Nằm tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, cách TP.Cần Thơ 40 km, 
Lung Ngọc Hoàng, một vùng đất trũng, ngập nước rộng 2.805,37 ha, 
như một chấm son trên bản đồ du lịch Hậu Giang và ĐBSCL. 

Tại Lung Ngọc Hoàng hiện có 976 loài động - thực vật, gồm: 352 loài 
thực vật bậc cao, 57 loài nấm, 59 loài động vật đáy, 62 loài nhện, 100 
loài côn trùng, 13 loài thân mềm, 173 loài tảo, 75 loài cá, 72 loài chim, 
8 loài lưỡng cư, 31 loài bò sát và 14 loài thú. Đặc biệt có nhiều loại 
động - thực vật quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới như: Cà 
Na (Elaeocarpus hygrophilus Kurz), Lúa ma (Oryza rufipogon Griff),…

Nhiều năm qua, tỉnh Hậu Giang đã có nhiều nỗ lực bảo tồn đa dạng 
sinh học độc đáo. Năm 2002, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên 
Lung Ngọc Hoàng được thành lập, đã thành công giữ “lá phổi xanh” 
vùng Tây Nam bộ.

Với Đề án du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng 
được tỉnh Hậu Giang phê duyệt và triển khai (Quyết định số 
1015/QĐ-UBND ngày 07/6/2022) và sự quan tâm của nhiều nhà đầu 
tư, Lung Ngọc Hoàng hứa hẹn trở thành Khu bảo tồn thiên nhiên đa 
dạng, điểm lý tưởng cho du lịch sinh thái của ĐBSCL.

“Lung”, “bưng” chỉ vùng đất ngập nước cây cối hoang sơ; Lung Ngọc 
Hoàng là “Vùng đất trũng ngập nước của ông Trời”. Tương truyền, xưa 
có nhiều đàn voi đi qua làm lún, sụt lở đất tạo thành lung, vũng, 
mương, bàu, lạch... ; có lần Ngọc Hoàng hạ trần du ngoạn tại đây nên 
gọi Lung Ngọc Hoàng!

QĐ

Hoàng Sa
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Trường Sa



Each region of Vietnam has its own distinctive characteristics. The North features relics of 
millenary civilization; the central region is marked by long beaches; and the Mekong Delta 
is attractive by lyrical rivers and beautiful habitats. In the regionally representative tones, 
each province has its own beauty and Lung Ngoc Hoang is a typical tourist destination of 
Hau Giang province.

Located in Phung Hiep district, Hau Giang province, 40 km from Can Tho City, Lung Ngoc 
Hoang, a low-lying wetland of 2,805.37 ha, is a beauty spot on the tourist map of Hau 
Giang and the Mekong Delta.

Lung Ngoc Hoang is home to 976 species of flora and fauna, including 352 species of higher 
plants, 57 species of fungi, 59 species of benthic animals, 62 species of spiders, 100 species 
of insects, 13 species of mollusks, 173 species of algae, 75 species of fish, 72 species of birds, 
eight species of amphibians, 31 species of reptiles and 14 species of mammals. Many are 
rare species recorded in the Red Book of Vietnam and the world such as Ca Na 
(Elaeocarpus hygrophilus Kurz) and wild rice (Oryza rufipogon Griff).

In the past years, Hau Giang province has made many efforts to preserve its unique 
biodiversity. In 2002, the Management Board of Lung Ngoc Hoang Nature Reserve was 
established, successfully keeping the "green lung" in the Southwest region.

With the Ecotourism Project of Lung Ngoc Hoang Nature Reserve approved and launched 
by Hau Giang province (according to Decision 1015/QD-UBND dated June 7, 2022) and the 
interest of many investors, Lung Ngoc Hoang is promised to become a diverse nature 
reserve, an ideal eco-tourism destination of the Mekong Delta.

LUNG NGOC HOANG

POPULAR ECOTOURISM ATTRACTION 
IN THE MEKONG DELTA

“Lung” is a wetland with wild trees. Lung Ngoc Hoang means “wetland of Jade Emperor God”. 
According to legend, in the past, there were many herds of elephants walking through, causing 
subsidence and landslides that formed swamps, puddles, ditches and creeks. Once, Jade Emperor 

God descended on this land and the name of Lung Ngoc Hoang came from this legend.



Địa chỉ: Km số 10 đường Nam Sông Hậu, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Hotline bộ phận kinh doanh/chăm sóc khách hàng: 0913.369.769 (Ms Phượng)

Email: voquocphuong@cuulongct.com

CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP ÐÔNG PHÚ
CỤM CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG ÐÔNG PHÚ 

(KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG PHÚ - DONG PHU INDUSTRIAL ZONE)

Tổng diện tích 120ha, tổng mức đầu tư hơn 1.070 tỉ đồng.

Cách KCN Sông Hậu 1km, CCN Phú Hữu A 6km, Cảng VIMC Hậu Giang 1km, Cảng Cái Cui (Cần Thơ) 2km, Cảng hàng không quốc tế 
Cần Thơ 15km… 

Chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (15 năm), thuế nhập khẩu; thời gian sử dụng đất đảm bảo 50 năm; nguồn lao động 
tại địa phương sẵn có và dồi dào… và nhiều hỗ trợ từ phía chủ đầu tư.

Tập trung thu hút lĩnh vực ưu tiên của tỉnh như: Sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống, may mặc; sản xuất sản phẩm từ 
khoáng, phi kim loại khác; sản xuất sản phẩm từ điện tử, máy vi tính; sản phẩm quang học…

Đã có chủ trương chuyển đổi thành KCN Đông Phú, với mô hình KCN kiểu mẫu, thiết kế thân thiện với cảnh quan môi trường và là một 
KCN sinh thái theo đúng nghĩa. 

ÐẤT RỒNG HỘI TỤ 


