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1. GIỚI THIỆU CÔNG TY  
Công ty Cổ phần Logistic Việt Trung là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics được thành lập từ 
năm 2011, với các lĩnh vực hoạt động chính gồm:
- Dịch vụ kho bãi: Kho chứa hàng đông lạnh, hàng nông sản, bãi sang tải hàng hóa;
- Dịch vụ kết nối vận chuyển hàng hóa trong nước, nước ngoài;
- Dịch vụ cẩu, sang chuyển hàng hóa; XNK thông quan hàng hóa trong qua cửa khẩu;
- Dịch vụ lưu trú, ăn uống.

2. CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CÔNG TY
- Cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kho bãi tập kết giao nhận vận tải hàng hóa;
- Kho chứa hàng đông lạnh, hàng nông sản; 
- Khách sạn Việt Trung; khu văn phòng cho thuê;
- Khu trụ sở nhà điều hành;
- Tổng diện tích đất sử dụng: 55.965 m2, tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thành phố Lào Cai.

3. PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG:
-  Chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, hiếu khách

4. TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH:
- Phát triển và hoàn thiện các dịch vụ Logistic theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; đáp ứng đầy đủ, thường 
xuyên nhu cầu của các tổ chức tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại biên giới Việt Nam - 
Trung Quốc. 

Địa chỉ: Khu thương mại công nghiệp Kim Thành, phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0978.66.88.66   -   Email: chonongsanviettrung@gmail.com   -   Website: chonongsanviettrung.com
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Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt của toàn
ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam
nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19, đến nay, nhiều
người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao
động (NSDLĐ) đã được thụ hưởng chính
sách hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp
(BHTN) và các chính sách hỗ trợ khác.

Theo đó, tính đến hết ngày 31/7/2021, kết quả việc triển khai các chính
sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ trong cả nước của ngành BHXH Việt Nam
đạt được nhiều kết quả: Thực hiện xong việc gửi thông báo điều chỉnh
mức đóng 0% vào quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ,
BNN) cho 375 nghìn đơn vị sử dụng lao động, tương ứng 11,238 triệu lao
động với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm vào quỹ BHTNLĐ, BNN
(từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) khoảng 4.322 tỷ đồng;  tiếp nhận hồ sơ
và giải quyết cho 120 đơn vị với 9.533 lao động tạm dừng đóng quỹ hưu trí
và tử tuất với số tiền 61,53 tỷ đồng tại 25 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội,
TP.Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Thuận, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai,
Đồng Tháp, Gia Lai, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Khánh Hòa, Lai
Châu, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Nghệ An, Phú yên, Quảng Ngãi, Quảng
Ninh, Sơn La, Thừa Thiên - Huế, Tiền Giang, Trà Vinh; xác nhận danh
sách cho 175.804 lao động của 10.858 đơn vị sử dụng lao động để hưởng
các chính sách tại 55 tỉnh, thành phố.

BHXH các tỉnh, thành phố cũng đã ban hành quyết định và giải quyết
cho 116.160 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương;
7.959 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người; 16.764 lao
động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để vay vốn trả lương
ngừng việc; 25.877 NLĐ được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục
hồi sản xuất (đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động); 9.044 NLĐ được
NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ
hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và
đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

Để đạt được những kết quả nêu trên, BHXH Việt Nam đã liên tục có
những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt trong toàn hệ thống nhằm triển khai
nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg. n
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BHXH kịp THời Hỗ Trợ 
người dân và doanH ngHiệp
Trong đại dịcH covid-19

7 tháng đầu năm, vốn FDI thực hiện
tăng 3,8% so với cùng kỳ

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính
đến 20/7/2021, vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước
ngoài ước đạt 10,5 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Về vốn đăng ký, tính đến 20/7/2021, tổng vốn đăng ký cấp
mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp
(GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 16,7 tỷ
USD, bằng 88,9% so với cùng kỳ năm 2020. Ngoài vốn đầu tư
đăng ký mới tăng so với cùng kỳ thì cả vốn điều chỉnh và góp
vốn, mua cổ phần đều giảm.

Cụ thể, 7 tháng đầu năm cả nước thu hút được 1.006 dự án
FDI mới, với tổng vốn đăng ký đạt 10,13 tỷ USD, giảm 37,9% về
số dự án và tăng 7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm
trước. Cùng với đó là 561 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, với
tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 4,54 tỷ USD, giảm 9,4% về số
dự án và giảm 3,7% về số vốn so với cùng kỳ năm 2020. Có
2.403 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài
trong 7 tháng đầu năm, với tổng vốn đạt 2,05 tỷ USD, giảm
46,1% về số lượt góp vốn, mua cổ phần và giảm 55,8% về số vốn
so với cùng kỳ năm ngoái.

Có 86 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam
trong 7 tháng đầu năm, trong đó, dẫn đầu là Singapore với tổng
vốn đầu tư 5,92 tỷ USD, chiếm gần 35,4% tổng vốn đầu tư vào
Việt Nam. Nhật Bản đứng thứ hai với 2,54 tỷ USD, chiếm gần
15,2%. Hàn Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần
2,2 tỷ USD, chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực
tại Việt Nam trong 7 tháng, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế
biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 7,9 tỷ USD,
chiếm 47,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Theo địa bàn đầu tư, Long
An dẫn đầu tiếp sau đó là TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Tính lũy kế đến ngày 20/07/2021, cả nước có 33.967 dự án
còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 399 tỷ USD. Vốn thực hiện
lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 242,2
tỷ USD, bằng 60,7% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

FdI disbursement Rises 3.8% YoY in
Jan-Jul

Foreign investors disbursed uS$10.5 billion in the year to
july 20, up 3.8% year on year, according to the Foreign
Investment Agency (FIA) under the Ministry of Planning and
Investment (MPI).

Foreign investors registered to invest uS$16.7 billion in
fresh projects, in existing projects and in share purchases as of
july 20, 2021, equal to 88.9% from a year earlier. All three
investment segments contracted in the period.

The country had 1,006 new FDI projects with a total
registered capital of uS$10.13 billion in the reporting period,
down 37.9% in projects but up 7% in value from a year-ago
period. Besides, 561 projects added uS$4.54 billion to their
registered capital, down 9.4% in and 3.7% in value year on
year. Foreign investors struck 2,403 share purchase deals
valued at uS$2.05 billion, down 46.1% in deals and 55.8% in
value year on year.

As many as 86 countries and territories invested in
Vietnam in the first seven months of the year. Singapore was
the biggest investor with uS$5.92 billion, accounting for
nearly 35.4% of the total foreign investment fund. japan was

the second biggest investor, with uS$2.54 billion, accounting
for nearly 15.2%, followed by South Korea, with nearly uS$2.2
billion, accounting for 13.1%.

Foreign investors invested in 18 industries in Vietnam in
the seven months. The processing and manufacturing
industry was the biggest recipient with over uS$7.9 billion,
accounting for 47.2% of the total fund. By locality, Long An
was the biggest recipient, followed by Ho Chi Minh City and
Binh Duong.

Accumulatively, by july 20, 2021, Vietnam had 33,967
valid FDI projects with uS$399 billion of investment capital.
Foreign investors disbursed uS$242.2 billion to date, equal to
60.7% of the total valid registered fund.

Thu Ha

Thành lập Tổ công tác đặc biệt của 
Thủ tướng tháo gỡ vướng mắc dự án đầu tư

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa quyết định thành lập
Tổ công tác đặc biệt về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành
và địa phương.

Tổ công tác do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh là tổ
trưởng, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Tổ công tác thúc
đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài được thành lập vào năm 2020.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp các khó
khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án
đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương; giải thích, hướng dẫn
thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư và các
quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển
khai dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật...

Các dự án thuộc phạm vi nhiệm vụ rà soát của Tổ công tác
gồm: dự án đầu tư công (bao gồm dự án ODA và vốn vay ưu
đãi của nhà tài trợ nước ngoài); dự án đầu tư kinh doanh (bao
gồm dự án đầu tư trong nước và dự án FDI); dự án đầu tư theo
phương thức đối tác công tư (PPP).

Prime minister’s Special Working Group
Set up to Facilitate Investment Projects

Prime Minister Pham Minh Chinh decided to establish a
special working group to facilitate the implementation of
investment projects carried out by central and local agencies.

The working group, led by Deputy Prime Minister Pham
Binh Minh, was established from the restructuring of the
Working Group for Foreign Investment Cooperation,
established in 2020.

The working group is responsible for assisting the Prime
Minister in directing and coordinating joint efforts to handle
obstacles arising in the implementation of the projects and
monitor the settlement process from central to local levels. It
will explain and guide consistent enforcement of investment
and related laws to remove obstacles and facilitate the
implementation of investment projects.

The working group will monitor public investment
projects (including projects funded by oDA and concessional
loans from foreign donors); business investment projects
(including domestic investment projects and FDI projects);
and public-private partnership investment projects.

Ha Linh
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With the urgent and drastic
determination of the social security
sector to launch support policies for
people and businesses affected by the
Covid-19 epidemic, many employees
and employers across the country
have received support policies on
social insurance, unemployment
insurance and other support policies.

Accordingly, by the end of july 31, 2021, support
policies for employees and employers throughout
achieved many impressive results: Completing the
delivery of notices on revised premium payment rate of
0% to occupational accident and disease insurance fund
to 375,000 employers with 11.238 million employees
whose reduced amount to the occupational accident and
disease insurance fund (from july 2021 to june 2022)
was VND4,322 billion; receiving and solving documents
for 120 employers with 9,533 employees whose
temporarily suspended payment to the retirement and
survivorship fund was VND61.53 billion in 25 provinces
and cities, including Hanoi, Ho Chi Minh City, An
Giang, Binh Thuan, Can Tho, Dak Lak, Dong Nai, Dong
Thap, Gia Lai, Hai Duong, Hai Phong, Hoa Binh, Khanh
Hoa, Lai Chau, Lang Son, Lam Dong, Nghe An, Phu
yen, Quang Ngai, Quang Ninh, Son La, Thua Thien -
Hue, Tien Giang and Tra Vinh; and confirming the list
of 175,804 employees belonging to 10,858 employers to
get support in 55 provinces and cities.

Social security agencies of provinces and cities also
settled benefits for 116,160 employees whose labor
contracts were suspended or who accepted unpaid
leave; 7,959 employees who stopped working to
receive aid of VND1 million each; 16,764 employees
who stopped working as a result of the Covid-19
pandemic; 25,877 employees who were requested by

their employers to borrow money to pay
wages to restore production (for employers
whose operations were suspended); and
9,044 employees requested by their
employers to borrow a loan to pay wages
to restore production (for employers
whose business is transport, aviation,
tourism, accommodation services and
manpower export).

To achieve the above results, VSS has
continuously given timely and drastic
systemwide instructions to seriously and
effectively implement Resolution 68/NQ-CP
and Decision 23/ 2021/QD-TTg.n

Timely SupporTing  people
and BuSineSSeS affecTed
By  covid-19 pandemic



Public investment is among the three
important economic growth drivers
(investment, export and domestic
consumption), especially in the context of
the increasingly complicated Covid-19
pandemic. However, the actual results are
below expectations.
Thu ha

Slow disbursement, adverse economic impact
According to the latest report from the Ministry of Finance,

the disbursement rate of public investment funds planned for
2021 in the first seven months of 2021 reached 36.71% of the
full-year plan assigned by the Prime Minister. This progress
was 40.67% lower than the same period in 2020. While 11
ministries and 20 localities reported a high disbursement rate,
for example Thai Binh (71.04%), Vietnam Bank for Social
Policies (67.27%), Hung yen (65.64%) and Ha Nam (64.36%),
the rest had low disbursement rates, with 34 out of 50 central
agencies and 15 out of 63 localities fulfilling below 25%.

Some key national projects had slow disbursement
progress, including the land acquisition, compensation,
support and resettlement project for Long Thanh International
Airport; some traffic sections on Eastern North - South
Expressway or three projects converted under Resolution
117/2020/QH14 (Mai Son - National Highway 45 section; Vinh
Hao - Phan Thiet section and Phan Thiet - Dau Giay section).

According to experts, while the economy is heavily affected

by the Covid-19 pandemic, public investment is considered
one of the most expected economic growth drivers for the time
being. This spearhead is effective, not only creating jobs and
income for businesses, industries, localities and workers, but
also improving economic infrastructure and promoting
growth. Therefore, the slow disbursement will cause many
consequences, with the biggest impact on economic growth.

In addition, public investment is often the source of large
projects and important infrastructure. As a result, slow public
investment disbursement will give rise to delayed funding of
reciprocal capital for private and foreign investors, thus
affecting social capital mobilization, harming the national
reputation and weakening confidence of investors and donors. 

Urgent and decisive
According to the General Statistics office (GSo), in 2021 -

2025, if the public investment disbursement increases by 1% each
year from the preceding year, GDP will expand by 0.058%. Besides,
its direct impact and ripple effect are stronger than the previous
period when spending VND1 for public investment will lead to
VND1.61 of non-state investment (including the private sector and
the FDI sector), higher than the previous value of VND1.42.

Currently, central agencies are making moves to boost
public investment. Recently issued Resolution 63/NQ-CP
also clearly focused on solutions to difficulties in
institutions and policies, aiming to bring the public
disbursement rate to 95 - 100% of the assigned plan in
2021. By the end of the third quarter of 2021, disbursement
will reach at least 60% of the plan.

Minister of Planning and Investment Nguyen Chi Dung
recently asked central and local agencies to focus on implementing
solutions to speed up site clearance, removing difficulties and
obstacles relating to land and resources, urging and speeding up
construction progress, carrying out acceptance tests, and making
payment records as soon as the volume is available.

The Ministry of Transport issued an "ultimatum" which
urgently requests concerned parties to complete and submit
documents to competent agencies for approval by December
2021. Besides, investors must ensure disbursement of at least
90% of the plan until the end of the year. The Ministry of
Construction issued Directive 01/CT-BXD on accelerating
implementation and disbursement of public investment plans
in 2021 with the goal of completing 100% of the budget plan.

Notably, the first session of the 15th National Assembly,
july 28, passed a resolution on medium-term public
investment plans for 2021 - 2025. The resolution clearly
outlined focused investment to quickly complete and
operate projects, promote practical efficiency, investment in
national target programs, important national projects and
key influential projects. This is one motivation for
ministries, branches and localities to quickly overcome
difficulties and obstacles in order to complete the
disbursement plan this year and beyond.n
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Driving Force in H2, 2021
Đầu tư công là yếu tố quan trọng của “cỗ
xe tam mã” (đầu tư, xuất khẩu và tiêu
dùng nội địa) để thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế, nhất là trong bối cảnh đại dịch
Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức
tạp. Tuy nhiên kết quả thực tế đang dưới
mức kỳ vọng. 
Thu hà

Chậm giải ngân, kinh tế chịu tác động tiêu cực
Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn

đầu tư công kế hoạch năm 2021 trong 7 tháng đầu năm 2021
đạt 36,71% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ này
thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 là 40,67%. Ngoài 11 bộ và
20 địa phương có tỉ lệ giải ngân cao như Thái Bình (71,04%),
Ngân hàng Chính sách xã hội (67,27%), Hưng yên (65,64%),
Hà Nam (64,36%),… còn lại hầu hết các bộ, cơ quan trung
ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp, 34/50 bộ và
15/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 25%.

Một số dự án trọng điểm của cả nước, tiến độ giải ngân
hiện vẫn đang còn chậm như dự án thu hồi đất, bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; một
số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông
hay 3 dự án được chuyển đổi theo Nghị quyết số
117/2020/QH14 (đoạn Mai Sơn - QL45; đoạn Vĩnh Hảo -
Phan Thiết; đoạn Phan Thiết - Dầu Giây)...

Theo các chuyên gia, trong điều kiện nền kinh tế bị ảnh
hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, đầu tư công được coi là
một trong những động lực tăng trưởng kinh tế được kỳ vọng
lớn nhất hiện nay. “Mũi giáp công” này phát huy hiệu quả,
không chỉ tạo việc làm, thu nhập cho doanh nghiệp, ngành,
địa phương, người lao động, mà còn góp phần hoàn thiện hạ
tầng kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng. Vì vậy việc chậm giải ngân
dòng vốn này, sẽ gây ra nhiều hệ quả, trong đó tác động lớn
nhất là ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế. 

Ngoài ra, vốn đầu tư công thường là nguồn lực của các dự
án lớn, những hạ tầng quan trọng nên việc giải ngân chậ ̣m
cũng sẽ kéo lùi các dòng vốn đối ứng khác của tư nhân, của
nước ngoài, ảnh hưởng huy động vốn xã hội nhưng đồng thời
ảnh hưởng đến uy tín quốc gia, giảm niềm tin của các nhà đầu
tư và nhà tài trợ. 

Khẩn trương và quyết liệt
Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, trong giai đoạn 2021

- 2025, nếu giải ngân vốn đầu tư công mỗi năm tăng thêm 1%
so với năm trước thì GDP sẽ tăng thêm 0,058%. Bên cạnh tác
động trực tiếp, hiệu ứng lan tỏa còn mạnh mẽ hơn giai đoạn
trước khi việc giải ngân 1 đồng vốn đầu tư công sẽ kéo theo
1,61 đồng vốn đầu tư khối ngoài nhà nước (bao gồm khối tư

nhân và khối FDI), cao hơn giai đoạn trước là 1,42 đồng.
Hiện tại, Chính phủ và các bộ, ngành đang có những động

thái đẩy mạnh đầu tư công. Nghị quyết số 63/NQ-CP của
Chính phủ mới ban hành cũng nêu rõ định hướng tập trung
tháo gỡ các khó khăn, khúc mắc về thể chế, chính sách; phấn
đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021
đạt 95 - 100% kế hoạch được giao. Trong đó, đến hết quý
III/2021, giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng mới đây
đã yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung
thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng,
tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai,
tài nguyên; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện
nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng.

Bộ Giao thông Vận tải đã ra “tối hậu thư” yêu cầu khẩn
trương hoàn thiện hồ sơ cấp thẩm quyền phê duyệt tất cả các tỉnh
chậm nhất vào tháng 12/2021. Đồng thời, các chủ đầu tư phải
đảm bảo giải ngân tối thiểu 90% kế hoạch cho đến cuối năm. Bộ
Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BXD về việc đẩy nhanh
tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm
2021 với mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Đáng chú ý, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV phiên
ngày 28/7 vừa qua đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Nghị quyết nêu rõ về
định hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện
đại, sớm hoàn thành đưa các công trình đi vào sử dụng, phát
huy hiệu quả thực tế; tập trung đầu tư cho các chương trình
mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng
điểm, có sức lan tỏa cao… Đây là một trong những động lực
để các bộ, ngành, địa phương khắc phục nhanh khó khăn,
vướng mắc, để hoàn thành kế hoạch giải ngân đề ra trong năm
nay và những năm tiếp theo.n
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đang được nghiên cứu, lập quy hoạch và triển khai như: Dự án
Cảng hàng không Sa Pa cấp 4C, công suất 3 triệu khách/năm; dự
án đường nối Cao tốc Hà Nội – Lào Cai với Sa Pa; dự án nâng cấp
quốc lộ 279 nối Lào Cai với Lai Châu, Hà Giang; đường sắt cao tốc
Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; trung tâm logistics tại Khu kinh tế
cửa khẩu và các dự án phát triển đô thị, du lịch tại thành phố Lào
Cai, thị xã Sa Pa, y Tý...

Thứ ba, là kết quả tích cực trong quá trình phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh: Tốc độ tăng trưởng GRDP luôn duy trì trên
10%; thu nhập GRDP bình quân vươn lên ngang bằng với mức
bình quân chung của cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích
cực; thu ngân sách luôn tăng cao qua các năm trong đó thu nội
địa chiếm khoảng 70%; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình
quân gần 20%/năm; du lịch tăng trên 20%/năm; bước đầu xây
dựng các vùng sản xuất nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ
cao mang lại hiệu quả kinh tế; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm bình
quân giảm 5,17%; số lượng các xã hoàn thành xây dựng nông
thôn mới vượt kế hoạch đề ra; cải cách hành chính, môi trường
đầu tư kinh doanh luôn đứng trong top đầu so với các
tỉnh/thành phố trong cả nước thể hiện qua các chỉ số PCI, ICT
Index, PAPI; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân
không ngừng được cải thiện.

Những vấn đề trên tạo động lực phát triển không chỉ cho riêng
Lào Cai mà cho cả vùng Tây Bắc, tạo liên kết vùng ngày càng chặt
chẽ và mở rộng.

Chỉ số PCI tỉnh Lào Cai năm 2020 tăng
09 bậc so với năm 2019; đồng thời tỉnh
đặt mục tiêu PCI năm 2021 đạt trên
72 điểm và nằm trong nhóm các
tỉnh, thành phố có chất lượng điều
hành “Tốt”. Ông đánh giá như
thế nào về kết quả năm 2020 và
mục tiêu đề ra trong năm 2021
cũng như Lào Cai đang nỗ lực
ra sao nhằm gia tăng điểm số,
cải thiện thứ hạng trong
những năm tới?

Theo dữ liệu của VCCI đánh
giá PCI của Lào Cai trong vòng 15
năm qua, Lào Cai từng đứng thứ nhất
(năm 2011) và nhiều lần trong top 5,
top 10 toàn quốc, nhưng cũng có giai
đoạn giảm mạnh chỉ xếp thứ 17 (năm 2013)
và thứ 25 (năm 2019). Tuy nhiên, nếu xét
trong phạm vi hẹp hơn, Lào Cai năm nào cũng dẫn
đầu khu vực Tây Bắc và đứng nhất nhì khu vực miền núi phía
Bắc trong bảng xếp hạng PCI. 

Năm 2020, bên cạnh việc tập trung phòng, chống dịch Covid-
19, tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội,
trong đó công tác phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường
đầu tư, sản xuất kinh doanh của Lào Cai được đặc biệt quan tâm,
việc thăng hạng 9 bậc trên bảng tổng sắp xếp PCI là kết quả nỗ lực
của cấp ủy, chính quyền Lào Cai suốt một năm qua với nhiều giải
pháp đồng bộ và sáng tạo như: Giãn nợ, giảm lãi vay, miễn giảm
nhiều loại thuế phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh mời
gọi thu hút đầu tư; tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt doanh
nghiệp, kích cầu du lịch, các hội nghị, hội chợ kết nối giao thương.

Đảm bảo môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn và lành
mạnh; duy trì an toàn trật tự, an toàn xã hội để các doanh
nghiệp thuận lợi trong tổ chức sản xuất, kinh doanh; xây dựng
cơ chế đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ và tạo điều kiện để

doanh nghiệp đối thoại thường xuyên với cấp lãnh đạo cao nhất
của tỉnh để có thể giải quyết những khó khăn, rào cản một cách
nhanh chóng, kịp thời. Tới đây tỉnh Lào Cai sẽ sớm đưa vào
phần mềm tiếp nhận thông tin, kiến nghị của doanh nghiệp,
nhằm hỗ trợ cũng như tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh
nghiệp. Phấn đấu giai đoạn 2021 – 2025 tiếp tục duy trì Chỉ số
PCI của tỉnh trong Top 10 cả nước, tiếp tục duy trì triển khai

thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực điều hành cấp
huyện và sở ngành DDCI.  

Nhằm tiếp tục xây dựng hình ảnh
một Lào Cai năng động, đổi mới, ông

có chuyển tải thông điệp hoặc cam
kết nào của chính quyền tỉnh tới các
đối tác, nhà đầu tư?

Tỉnh Lào Cai luôn ủng hộ mạnh
mẽ các doanh nghiệp đến đầu tư,
kinh doanh, luôn đặt quyền lợi của
nhà đầu tư lên hàng đầu, khuyến

khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp
có công nghệ tiên tiến, quy mô san̉

xuât́ lơń, giải quyết việc làm, nâng cao
thu nhập, đóng góp tích cực vào ngân

sách của tỉnh. 
Trong thời gian tới, song song với việc

phát triển và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng, tỉnh
sẽ tập trung mời gọi các nhà đầu tư chiến lược

trong nước và nước ngoài để tối ưu hóa những lợi thế
của tỉnh, biến thương mại, du lịch thực sự trở thành mũi nhọn

trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bên cạnh đó, với lợi thế về khoáng sản, cửa khẩu, tỉnh Lào

Cai đang tiếp tục quy hoạch mở rộng khu kinh tế cửa khẩu và
các khu công nghiệp đủ sức để đón tiếp các nhà đầu tư quốc tế
trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng. 

Ngoài ra, nông, lâm, thủy sản cũng là những lĩnh vực được
ưu tiên mời gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư quy mô lớn để
cùng khai thác hiệu quả, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường.
Tỉnh Lào Cai cam kết tuân thủ các qui định hiện hành và dành
mức ưu đãi cao nhất cho các cá nhân, tổ chức đến đầu tư kinh
doanh, luôn trân trọng chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài
nước đã, đang và sẽ đến đầu tư, kinh doanh tại Lào Cai. 

Sự thành công, thịnh vượng, phát đạt của các doanh nghiệp
chính là sự phát triển của Lào Cai!

Trân trọng cảm ơn ông!
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Tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, thế
mạnh; giới thiệu cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư
của tỉnh. Vậy ông có thể điểm qua những tiềm năng, lợi
thế so sánh và ưu đãi nổi bật của tỉnh hiện nay?

Lào Cai có lợi thế về vị trí địa lý, chính trị, đóng vai trò
trung tâm trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai -
Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, là cầu nối, cửa ngõ không
chỉ của Việt Nam mà cả các nước ASEAN với thị trường tỉnh
Vân Nam và miền Tây Nam Trung Quốc; có hệ thống hạ tầng
giao thông liên vùng, liên quốc tế gồm: Đường bộ cao tốc,
đường sắt, đường thủy và tương lai gần có đường hàng
không; Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai với tổng diện tích gần
16 nghìn ha có cơ sở hạ tầng, dịch vụ tương đối đầy đủ và là
một trong 9 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm được Chính

phủ đầu tư; khu du lịch quốc gia Sa Pa với bản sắc văn hóa
phong phú, cảnh quan hùng vĩ, thời tiết mát mẻ quanh năm;
thế mạnh trong phát triển công nghiệp do có nhiều loại
khoáng sản với trữ lượng lớn như apatit, sắt, đồng… cùng với
hệ thống các nhà máy luyện kim, sản xuất phân bón, hóa chất
quy mô lớn, hiện đại.

Lào Cai đặt ra các mục tiêu là: Xây dựng thành phố Lào
Cai trở thành đô thị loại I, Sa Pa trở thành khu du lịch tầm cỡ
quốc tế, là thành phố trong mây, Khu Kinh tế cửa khẩu Lào
Cai trở thành trung tâm logistics của cả nước và Lào Cai trở
thành tỉnh phát triển của khu vực Trung du miền núi phía
Bắc theo định hướng của Trung ương, Chính phủ. Trong thời
gian qua, được sự quan tâm của Chính phủ và đặc biệt là sự
chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lào Cai đã
thực hiện và đạt được một số tiền đề quan trọng để phát triển
trong thời gian tới, cụ thể:

Thứ nhất, về quy hoạch, chiến lược phát triển: Năm 2016,
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát
triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa; phê duyệt mở rộng Khu kinh
tế cửa khẩu Lào Cai lên gấp 2 lần, từ gần 8 nghìn ha lên 16
nghìn ha. Năm 2017, phê duyệt công nhận Khu du lịch quốc
gia Sa Pa. Năm 2018, phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng
Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến năm 2040 tầm nhìn đến
năm 2050. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ
trương xây dựng thành phố Lào Cai trở thành trung tâm trung
chuyển hàng hóa trên tuyến hành lang kinh tế, là trung tâm
kinh tế, thương mại, đối ngoại và hợp tác quốc tế; xây dựng thị
xã Sa Pa và đô thị Sa Pa là đô thị du lịch tầm cỡ quốc gia và
quốc tế. Hiện nay, tất cả các quy hoạch, chiến lược phát triển
này đang được Lào Cai xây dựng kế hoạch, dự án chi tiết triển
khai một cách đồng bộ.

Thứ hai, về đầu tư cơ sở hạ tầng: Hàng loạt các dự án lớn
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lào cai

Tạo động lực phát triển kinh tế
vùng Tây Bắc

POTENTIAL - LAO CAI PROVINCE

Với nhiều tiềm năng và lợi thế sẵn có cùng sự nỗ
lực của các cấp chính quyền trong việc cải thiện môi
trường kinh doanh, tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều
thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã
hội, không chỉ là tiền đề để Lào Cai tăng tốc trong
giai đoạn tiếp theo mà còn tạo động lực phát triển
kinh tế vùng Tây Bắc. Để tìm hiểu thêm thông tin,
phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Trịnh Xuân
Trường, Chủ tịch uBND tỉnh Lào Cai. 
Ngô Khuyến thực hiện. 

Tỉnh Lào Cai áp
dụng cơ chế chính sách ưu

đãi, hỗ trợ đầu tư theo
nguyên tắc nhà đầu tư
được hưởng mức ưu đãi
cao nhất về quyền lợi và
thực hiện nghĩa vụ ở mức

thấp nhất trong khung
quy định.



The 2020 Provincial Competitiveness
Index (PCI) of Lao Cai province climbed 9
places over 2019. Lao Cai province also
set a target of getting over 72 PCI
points in 2021 to be among good
performers in the country. How do
you think about the performance
in 2020 and the prospects in
2021? How will Lao Cai strive to
increase its PCI score and
rankings in the coming years?

According to PCI data released
by the Vietnam Chamber of
Commerce and Industry (VCCI) in the
past 15 years, Lao Cai once ranked first
(in 2011) and stood among Top 5 and Top
10 many times, but it also lost standing for
some times, as to No. 17 in 2013 and No. 25 in
2019. However, on a narrower scale, Lao Cai always
leads the Northwest region and usually ranks first and
second in PCI rankings in this mountainous region.

In 2020, in addition to its focus on Covid-19 epidemic control, Lao
Cai province introduced many solutions for socioeconomic
development, of which its top priorities were placed on business
development and investment climate improvement. Thus, its 9-place
climbing on the PCI standing proved the endeavor of the Party and the
government of Lao Cai province in the past year with a lot of creative
and consistent solutions such as debt rescheduling, interest rate cut, tax
and fee reduction and exemption, accelerated administrative reform,
stronger investment attraction, and effective business meetings.

The province will ensure a safe and healthy investment and
business environment; maintain social safety and order for
businesses, enabling them to expand business operations; develop
business support schemes and facilitate them to have regular
dialogues with top leaders to seek solutions to their emerging
problems in a quickest manner. Lao Cai province will soon launch
software to receive information and recommendations of

businesses, in order to support them and solve
their difficulties timely. In 2021 - 2025, Lao

Cai will strive to have its PCI rankings
stand in the Top 10 in the country and

apply District and Department
Competitiveness Index (DDCI) to
provincial agencies and districts.

In order to develop the
image of a dynamic and
innovative Lao Cai, what

messages or commitments
would you like to deliver to

partners and investors?
Lao Cai province always strongly

supports enterprises to make investment
and do business in the locality, always places

the interests of investors atop, especially those
that use advanced technology, generate a lot of jobs,

pay high salaries and pay a lot of taxes.
In the coming time, in addition to infrastructure development

and modernization, the province will invite domestic and foreign
strategic investors to optimize local advantages and turn trade and
tourism into leading economic sectors.

Furthermore, being strong in minerals and border economy, Lao
Cai province is expanding border gate economic zone and industrial
zones to welcome international industrial, processing,
manufacturing and energy investors.

Additionally, agriculture, forestry and fishery are also priorities
for large investors seeking effective, sustainable and environment-
friendly business in the province. Lao Cai is committed to complying
with current regulations and offering highest incentives to investors
and always respectfully welcomes domestic and foreign investors
seeking to do business in the locality. 

The success, prosperity and growth of enterprises is the very
development of Lao Cai!

Thank you very much!

www.vccinews.com  13

With abundant potential and available
advantages, plus the ongoing efforts of all tiers
of authorities to improve the business
environment, Lao Cai province has obtained
many important achievements in
socioeconomic development, thus not only
laying the groundwork for accelerated
development in the next period but also
creating a driving force for Northwest
economic development. To find out more
information, our reporter has an exclusive
interview with Mr. Trinh Xuan Truong,
Chairman of Lao Cai Provincial People's
Committee. Ngo Khuyen reports.

Lao Cai province is promoting its potential, strengths and
introducing its incentive mechanisms and policies to attract
investment. Could you please briefly describe local potential,
comparative advantages and remarkable incentives?

Lao Cai province has an advantageous geographical
location and an important political position, plays a central
role on the Kunming - Lao Cai - Hanoi - Hai Phong - Quang
Ninh Economic Corridor, and acts as a bridge and gateway for
not only Vietnam but also ASEAN countries to reach Chinese
yunnan and southwestern markets. The province has a good
regional and international transport infrastructure system

comprised of expressways, railways, waterways
and future airways. Lao Cai Border Gate
Economic Zone, covering nearly 16,000 ha,
has relatively complete infrastructure and
services, and is one of nine key border gate
economic zones invested by the Government.
Sa Pa National Tourist Area is featured with
unique cultural identity, a majestic landscape,
pleasant weather all year round. Lao Cai has

numerous strengths for industrial development as it is rich in
many mineral types with large reserves such as apatite, iron
and copper. It is also home to many large-scale modern
metallurgical, fertilizer and chemical production plants.

Aiming to build Lao Cai City into a first-class urban area, Sa Pa
into a world-class tourist destination and a city in the clouds, Lao Cai
Border Gate Economic Zone into a national logistics center and Lao
Cai province into a developed province of the Northern Midlands
and Mountains region, with the support of the Government and
particularly the close direction of the Prime Minister, Lao Cai
province has carried out and achieved important prerequisites for
future development as below.

First, on development planning and strategy: In 2016, the Prime
Minister approved the development master plan for Sa Pa National
Tourist Area. In 2017, he ratified the recognition of Sa Pa National
Tourist Area. In 2018, he endorsed the construction master plan for
Lao Cai Border Gate Economic Zone to 2040, with a vision to 2050.
At the same time, the Prime Minister approved the policy on
building Lao Cai City into a freight transshipment hub along the
economic corridor, a center of economy, trade, foreign affairs and
international cooperation; and building Sa Pa Town and Sa Pa
urban Center into a national and international tourist destination.
Currently, all these development plans and strategies are being
developed in detail by Lao Cai and synchronously implemented.

Second, on infrastructure investment: A series of large projects
are being studied, planned and executed, including 4C-grade Sa Pa
Airport capable of serving 3 million passengers a year, a road linking
Hanoi - Lao Cai Expressway to Sa Pa Town, upgraded National
Highway 279 linking Lao Cai to Lai Chau and Ha Giang; Lao Cai -
Hanoi - Hai Phong high-speed railway, a logistics center in Lao Cai
Border Gate Economic Zone, and urban and tourism development
projects in Lao Cai City, Sa Pa Town and y Ty.

Third, positive socioeconomic development results: The
province’s GRDP growth is always above 10%; the regional
average income has risen to the national average; the economic
structure has changed positively; budget revenue has kept
rising over the years, with domestic budget revenue accounting
for 70%; import and export value grew by an average of nearly
20% a year; tourism revenue has kept expanding by over 20% a
year; high-tech agriculture and forestry has been expanded; the
average poverty rate has kept falling by 5.17%; the number of
communes qualifying as new rural areas  has exceeded the set
plan. The performance of administrative reform and business
climate improvement is always ranked high relative to other
provinces and cities in the country, with its PCI Index, ICT
Index and PAPI Index ranked relatively high. The material and
cultural life of the people has been continuously raised.

The above achievements have created a driving force for
development of not only Lao Cai but also the Northwest region and
expanded the regional connectivity.
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Motivating Northwest
Economic Growth

POTENTIAL - LAO CAI PROVINCE

Lao Cai province
offers the highest

investment incentives in the
framework to investors who

need to fulfil their least
obligations in the

regulatory framework.



Trong đó, quan trọng nhất là việc chuyển đổi triệt để và thực chất
phong cách làm việc từ “quản lý” sang “phục vụ” người dân, doanh
nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm cho công cuộc phát
triển của địa phương, giúp doanh nghiệp chính là giúp mình.

Định hướng phát triển và thu hút đầu tư của tỉnh Lào Cai
trong giai đoạn 2021-2025 có điểm mới, khác biệt nào, thưa ông?

Cơ hội để nhà đầu tư đến với Lào Cai khai thác tiềm năng,
lợi thế, thúc đẩy kinh tế - xã hội Lào Cai phát triển là rất lớn,
nhất là những ngành, lĩnh vực có lợi thế như phát triển công
nghiệp chế tạo, chế biến, du lịch, các ngành dịch vụ, nông
nghiệp chất lượng cao... Theo đó, tỉnh Lào Cai xác định định
hướng thu hút đầu tư vào 3 lĩnh vực trọng tâm như sau:

Một là lĩnh vực công nghiệp: Định hướng thu hút phát triển công
nghiệp chuyển dần từ chiều rộng sang chiều sâu từ nay đến năm 2025.
Sau năm 2025 tập trung chuyển mạnh sang chiều sâu theo hướng
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sử dụng ít tài nguyên, năng
lượng, thân thiện môi trường. Lựa chọn một số ngành công nghiệp
nền tảng để ưu tiên phát triển trên cơ sở các nguyên tắc: Dựa trên kết
quả phân tích khách quan về tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh của
địa phương; là ngành có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và
chuỗi giá trị toàn cầu; sử dụng tiết kiệm đất, áp dụng công nghệ sạch,
thân thiện môi trường; có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao và đóng
góp lớn cho xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước. Ưu tiên thu hút các
dự án công nghiệp chế tạo hậu luyện kim, công nghiệp phục vụ nông
nghiệp và nông thôn; công nghiệp chế biến thực phẩm; công nghiệp
dệt, may mặc, da giày các khâu  tạo giá trị gia tăng cao gắn với các quy
trình sản xuất thông minh, tự động hoá; một số ngành công nghiệp sử
dụng nhiều lao động mà Lào Cai có lợi thế. Thực hiện nhất quán chủ
trương chỉ xem xét chấp thuận các dự án đầu tư sản xuất vào các khu,
cụm công nghiệp theo quy hoạch. Ngoài khu, cụm công nghiệp chỉ
xem xét chấp thuận đối với các dự án lớn có tác động lớn đến phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện
khó khăn (Mường Khương, Si Ma Cai), các dự án có tính chất đặc thù
không thể sản xuất trong khu, cụm công nghiệp (các dự án sản xuất
vật liệu xây dựng; dự án khai thác, chế biến khoáng sản). 

Hai là đối với lĩnh vực dịch vụ: Phát triển dịch vụ - đô thị mạnh
mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, hình thành một số khu du lịch quốc gia;
khu dịch vụ tổng hợp cấp tỉnh. Dựa trên lợi thế về vị trí địa lý, tiềm
năng thế mạnh của tỉnh để phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia
tăng cao đồng thời phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tập trung vào các sản phẩm dịch vụ du lịch với các sản phẩm du lịch
nghỉ dưỡng, sinh thái, tâm linh và các dịch vụ đi kèm như khách sạn,
nhà hàng, vui chơi, giải trí, thể thao; dịch vụ logistics, dịch vụ tài chính
- ngân hàng và dịch vụ bưu chính viễn thông.

Ba là lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: Phát triển nông
nghiệp theo các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp để làm cơ sở
tập trung, tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh
vực nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, nâng cao
giá trị sản xuất nông nghiệp theo chiều sâu. Thu hút đầu tư vào các địa
bàn có địa hình phù hợp, khu chăn nuôi tập trung, không đầu tư xây
dựng các trang trại, mô hình tại các khu đô thị, khu vực có mật độ dân
cư cao, không đảm bảo về khoảng cách và xử lý môi trường.

Chỉ số Gia nhập thị trường năm 2020 tăng 1,29 điểm
so với năm 2019; xếp 28/63 và thấp hơn nhiều các năm
trước. Theo ông, đâu là nguyên nhân và giải pháp để cải
thiện chỉ số này những năm tới?

Mặc dù năm 2020 xếp hạng PCI của Lào Cai tăng 9 bậc, từ 25/63
lên 16/63, tuy nhiên điểm số đạt 65,25 điểm (giảm 0,31 điểm so năm
2019 do xu thế chung chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 các tỉnh
đều giảm điểm) thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt chất lượng điều
hành kinh tế “Khá”. Điểm sáng của PCI Lào Cai năm 2020 là đã có
05 chỉ số thành phần tăng điểm và 07 chỉ số cải thiện thứ hạng. Đối
với Chỉ số thành phần “Chi phí gia nhập thị trường” năm 2019, Lào
Cai đạt 6,56 điểm, năm 2020 đạt 7,85 điểm. Mục tiêu của tỉnh Lào
Cai là chỉ số này năm 2021 đạt 7,9 điểm trở lên. Sở Kế hoạch và Đầu
tư đã tham mưu uBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan
thường trực của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp làm đầu mối tổng hợp
thông tin, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh
nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển và
đóng góp cho địa phương trong giai đoạn tới. Tiếp tục thực hiện rút
ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký
kinh doanh, đầu tư so với quy định. Tiếp tục thực hiện đánh giá Chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI), gắn kết quả
DDCI với công tác tham mưu về thi đua, khen thưởng, tạo sự cạnh
tranh giúp nâng cao năng lực điều hành.

Đồng thời, Sở tham mưu uBND tỉnh giao thủ trưởng các cơ
quan, địa phương chủ động giải quyết thủ tục hành chính chuyên
ngành thuộc lĩnh vực phụ trách sau đăng ký thành lập doanh nghiệp
để rút ngắn thời gian chính thức đi vào hoạt động cho doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn ông!
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Ông đánh giá như thế nào về công tác xúc tiến, thu hút đầu tư
của tỉnh Lào Cai những năm gần đây?

Giai đoạn 2016-2020, đối với đầu tư trong nước, tỉnh Lào Cai đã chấp
thuận mới 190 dự án với tổng vốn đầu tư tại thời điểm chấp thuận là
31.353 tỷ đồng (trong đó có 16 dự án mới với tổng vốn đầu tư tại thời điểm
chấp thuận là 2.315 tỷ đồng trong khu công nghiệp, khu kinh tế). 

Đối với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính đến tháng
7/2021, tỉnh Lào Cai có 23 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt
571,45 triệu uSD. Các dự án FDI trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung trên các
lĩnh vực công nghiệp khai thác, chế biến, du lịch - dịch vụ; các dự án thuộc
lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản chiếm tỷ lệ thấp, quy mô nhỏ; các dự án
tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp, thị xã Sa Pa, huyện Văn Bàn – là
các địa phương có nhiều lợi thế phát triển công nghiệp, du lịch. 

Các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư khi đi vào hoạt động đều đảm bảo hiệu quả kinh
doanh; giải quyết việc làm cho người lao động; góp phần hoàn thiện hệ
thống cung cấp dịch vụ thương mại trên địa bàn. 

Nhiều dự án có quy mô sử dụng đất lớn cũng đã góp một phần
trong việc chuyển đổi nghề nghiệp, sắp xếp dân cư cho người dân trong
khu vực giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Để chuẩn bị cho sự bứt phá về thu hút đầu tư, hành trình tăng
tốc phát triển những năm tới, Lào Cai đã chủ động với tâm thế và
điều kiện ra sao, thưa ông?

Thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp là chủ trương
xuyên suốt, vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp có tính cấp bách đặc biệt quan
trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
đã đề ra nhằm thu hút nguồn lực đầu tư phát triển, một trong những yếu tố
quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu uBND tỉnh tập trung triển khai
những giải pháp cải thiện mạnh mẽ hướng đến môi trường đầu tư thân thiện, an
toàn, công khai, minh bạch; xây dựng các chính sách, điều kiện thuận lợi cho
hoạt động của các doanh nghiệp; khuyến khích và hỗ trợ tối đa cho các doanh
nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh
vực thu hút đầu tư của tỉnh để huy động tối đa nguồn vốn trong và ngoài nước
cho đầu tư phát triển, phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
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Tiếp tục cải cách để thu hút 
nguồn lực đầu tư phát triển 

POTENTIAL - LAO CAI PROVINCE

Thực hiện cải cách hành chính,
cải thiện môi trường đầu tư -

kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh và tạo thuận lợi cho

doanh nghiệp là chủ trương
xuyên suốt của tỉnh Lào Cai;

lấy người dân, doanh nghiệp là
trung tâm cho công cuộc phát

triển của địa phương. Đây là
chia sẻ của ông Phan Trung

Bá, Giám đốc Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Lào Cai trong cuộc

trao đổi với phóng viên
Vietnam Business Forum. 

Trần Trang thực hiện.



shifted to depth to improve productivity, quality, resource
efficiency, energy conservation and friendly environment. The
province will select some core industries for prioritized
development on the following principles: Based on objective
analysis into remarkable potential and competitive advantages,
selected industries will capably join global production networks
and value chains; use land economically and apply
environmentally friendly technologies; capably create high added
value and make great contributions to export growth and budget
revenue growth. Priority will be given to post-metallurgical
manufacturing, agriculture and rural areas, food processing,
textile and garment, and footwear industries that create high
added value and promote smart and automated production
processes and labor-intensive industries. Manufacturing
investment projects are located in industrial zones as planned.
outside industrial zones, only projects that produce great impacts
on the province's socioeconomic development are considered for
approval, beside projects invested in poor localities (Muong
Khuong and Si Ma Cai districts) and projects that cannot be
located inside industrial zones.

Service: The province will concentrate on urban service
development by forming national tourist zones and provincial
service areas. Based on its advantageous geographical location,
Lao Cai will unlock its potential strengths for high value-added
service development and for socioeconomic development
requirements at the same time. The locality will focus on
tourism products and services like ecological resorts, spiritual
tourism products and supporting services such as hotel,
restaurant, entertainment, sports, logistics, finance - banking
and post - telecom.

Agriculture, forestry and fishery: The province will
accumulate land for specialized agricultural production to
attract smart agricultural investors seeking to increase added
value. Lao Cai will draw investment funds for terrain-based
crop farming and livestock farming, given priority given to
high-tech farming and environmental distancing.

The market Entry Index rose by 1.29 points in
2020, ranking No. 28 out of 63 provinces and cities - a
much lower standing than previous years. Would you
mind explaining this standing and solutions to it in
the coming years?

In 2020, the Provincial Competitiveness Index (PCI) of
Lao Cai province climbed nine places to No. 16 from No.
25 out of 63 provinces and cities, but the overall score
slipped 0.31 points to 65.25 points. During the Covid-19
epidemic, all well-performing provinces dropped their
score in economic administration. optimistically, the PCI
Index of Lao Cai had five rising component indices and
seven climbing index rankings. Regarding component
indices, the “Market Entry” Cost Index scored 6.56 points
in 2019 and 7.85 points in 2020. Lao Cai province aimed to
raise this index to 7.9 points or more in 2021. The
Department of Planning and Investment advised the
Provincial People's Committee to assign it - a standing unit
of the Business Support Group - to act as a lead agency for
collecting and integrating information, pressing on
business support, enabling enterprises to develop their
business operations and contribute to local development in
the coming period. The department continued to reduce
the time for handling administrative procedures
concerning business and investment registration and
continued to assess the District and Department
Competitiveness Index (DDCI), aligning DDCI results
with its consultations on emulation, commendation and
competition to boost management capacity.

At the same time, the department advised the
Provincial People's Committee to assign agency leaders
and local authorities to actively handle specialized
administrative procedures with respect to business
establishment registration and revised business registration
to reduce the time for official business operation.

Thank you very much!
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What are your opinions about Lao Cai province’s
investment promotion and attraction in recent years?

In 2016 - 2020, Lao Cai province approved 190 new
domestic investment projects with a total registered value of
VND31,353 billion (uS$1.3 billion), including 16 new projects
with VND2,315 billion in economic and industrial zones.

The province had 23 valid foreign direct investment (FDI)
projects with a total registered value of uS$571.45 million as of
july 2021, which are mainly engaged in mining, processing,
tourism and service. Agriculture accounted for a low share and
a small scale. They are largely located in industrial zones, Sa Pa
town and Van Ban district, where advantages for industrial and
tourism development are available.

Licensed projects are working very well and generating good
jobs for workers. They contribute to perfecting the trade service
system in the locality.

Many large-scale land-intensive
projects have also played a part in
changing occupations and arranging
affected people.

How has Lao Cai province prepared
for great progress in investment
attraction and development
acceleration in the coming years?

Carrying out administrative reforms,
improving the business and investment
environment, enhancing competitiveness,
and facilitating business development is a
crosscutting policy, an important task and
an urgent solution stated in the Resolution
of the 16th Provincial Party Congress
(2020 - 2025 term) in a bid to attract
development investment resources, a
decisive factor for successful
implementation of socioeconomic
development goals.

The Department of Planning and
Investment advised the Provincial People's
Committee to focus on drastic
improvement solutions to create a
friendly, safe, clear and transparent
investment environment; formulate
policies and conditions for business
operation; provide maximum
encouragement and support for startups
and innovation companies to mobilize
domestic and foreign investment fund for
development and serve rapid and
sustainable growth goals.

Wherein, the most important is the
radical and substantive transformation of

the working style from “administration” to
"service" delivered to people and businesses, who are placed at
the center of local development.

does Lao Cai province have any changes in
development direction and investment attraction in the
2021-2025 period?

The opportunity for investors to come to Lao Cai to tap
local potential and advantages, and boost socioeconomic
development is huge, especially in locally advantageous
industries and fields like industrial processing, manufacturing,
tourism, service and agriculture. Accordingly, Lao Cai
province is resolved to attract investment funds in the
following three key areas:

Industry: The industry will be developed from extensively to
intensively from now to 2025. After 2025, focus will be strongly
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Advancing Reforms to Attract
Investment Resources for Development

POTENTIAL - LAO CAI PROVINCE

Carrying out administrative reforms, improving the
business and investment environment, enhancing
competitiveness, and facilitating business development is
a crosscutting policy of Lao Cai province which places
people and businesses at the heart of local development,
said Mr. Phan Trung Ba, Director of Lao Cai
Department of Planning and Investment, in an interview
granted to Vietnam Business Forum’s reporter. 
Tran trang reports.



According to data released by the Lao Cai Department
of Industry and Trade, the province’s industrial
production valued VND18,764.2 billion in the first
six months of 2021, equaling 46.4% of the assigned
plan and 43.4% of the self-revised plan. of the sum,

the mining industry generated VND1,400.4 billion, up 3.2% year on
year; the processing and manufacturing industry made
VND14,446.4 billion, up 15%; and the electricity and water industry
reached VND2,917.4 billion VND, up 2.9%.
The value of handicraft production amounted
to VND1,765 billion in the six-month period
ending june, reaching 53.3% of the plan and
rising 21.4% from a year earlier.

Notably, due to difficulties caused by the
Covid-19 epidemic, the mining output of ores
(except for iron ores) increased over the same
period of 2020. Selling prices of copper, steel
and fertilizer products stayed high while some
new products were created like red
phosphorus, textile and garment. No
epidemic contagions were recorded in
manufacturing facilities. At the same time,
with six hydroelectric plants in operation,
commercial electricity output increased from
a year ago and ensured safe and uninterrupted
power supply for production and daily life,
thus actively contributing to the overall
industrial growth.

Trade and service expanded, with total retail revenue of
consumer goods and services rising 41.2% year on year to
VND13,344.2 billion in the first six months of 2021, equal to 46.3%
of the full-year plan. The province's import and export sector
boosted official cross-border trade to reduce risks, still took a trade
surplus of regular products and attracted more exporters of
agricultural products (mango, dragon fruit, banana and
watermelon), traditional strengths of Vietnam. Merchandise export

value reached uS$2,079.2 million in the first six months of 2021,
meeting 45.2% of the yearly plan and rising by 41.9% over the same
period of 2020.

From now until the end of the year, to fulfill the assigned target,
the industry and trade sector of Lao Cai province will keep a close
watch on market developments to react promptly. At the same time,
the sector will actively grasp the operational situations of local
enterprises to introduce workable solutions or propose relevant

bodies to deal with difficulties faced by
enterprises.

In addition, the sector will focus on
speeding up the progress of ongoing
industrial projects, resolutely withdrawing
slow-moving projects to give the
investment opportunity for better
investors. It will encourage and facilitate
projects to make new products such as
high-quality DAP, red phosphorus,
chemicals (Duc Giang Chemicals Group),
packaging and bronze cables to create new
high added value.

At the same time, the sector will
coordinate with Chinese agencies to
immediately implement solutions
(allowing the transportation of machinery,
equipment and fuels to construction sites,
with strict epidemic supervision imposed
on drivers) to import such things via Lao

Cai International Border Gate to ensure project progress and time
and reduce its costs.

Moreover, it will put forth solutions allowing the entry of
experts and technicians for projects in the province. on the other
hand, businesses also need to actively have qualified personnel to
replace foreign experts. They must apply epidemic control measures
to ensure disease safety at factories, enterprises, commercial facilities
and border gates to achieve all targets.n
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Endeavor to Address Difficulties
and Maintain Growth Momentum

Theo thống kê của Sở Công
Thương Lào Cai, giá trị sản
xuất công nghiệp 6 tháng đầu
năm 2021 đạt 18.764,2 tỷ đồng,
bằng 46,4% kế hoạch được

giao và 43,4% kế hoạch phấn đấu. Trong đó,
công nghiệp khai thác đạt 1.400,4 tỷ đồng,
tăng 3,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt
14.446,4 tỷ đồng, tăng 15%; công nghiệp
điện, nước đạt 2917,4 tỷ đồng, tăng 2,9%.
Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp 6 tháng
đầu năm đạt 1.765 tỷ đồng (giá so sánh
2010), đạt 53,3% kế hoạch, tăng 21,4%... 

Đáng chú ý, trước những khó khăn của
dịch bệnh Covid-19, sản lượng các loại
quặng khai thác đều tăng so với cùng kỳ
2020 (trừ quặng sắt); giá bán các sản phẩm
đồng, thép, phân bón tiếp tục duy trì ở mức
cao; có thêm một số sản phẩm mới như
phốt pho đỏ, dệt may…; dịch bệnh chưa xảy
ra tại các cơ sở sản xuất... Đồng thời, với việc

6 nhà máy thủy điện được đưa vào vận
hành nên sản lượng điện thương phẩm
tăng so với cùng kỳ năm 2020, cung ứng
điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ
tốt cho sản xuất, sinh hoạt trên toàn tỉnh,
góp phần tích cực vào sự tăng trưởng
chung của ngành.

Hoạt động thương mại - dịch vụ có
dấu hiệu sôi động hơn với tổng mức lưu
chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch
vụ tiêu dùng xã hội 6 tháng đầu năm 2021
đạt 13.344,2 tỷ đồng, bằng 46,3% kế hoạch,
tăng 41,2% so với cùng kỳ 2020. Lĩnh vực
xuất nhập khẩu của tỉnh đã cơ bản chuyển
sang hình thức chính ngạch và thực hiện
tại cửa khẩu quốc tế giảm bớt rủi ro, vẫn
duy trì xuất siêu với cơ cấu mặt hàng ít
thay đổi và thu hút xuất khẩu một số nông
sản (xoài, thanh long, chuối, dưa hấu…) là
thế mạnh của Việt Nam. Kim ngạch xuất
khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2021 đạt
2.079,2 triệu uSD, đạt 45,2% kế hoạch,
tăng 41,9% so với cùng kỳ. 

Từ nay đến cuối năm, để hoàn
thành được mục tiêu được giao, ngành
Công Thương Lào Cai sẽ tiếp tục bám
sát diễn biến thị trường để có phản ứng,
xử lý kịp thời. Đồng thời chủ động nắm
bắt tình hình hoạt động của các doanh
nghiệp để định hướng, điều chỉnh các
sai sót, kịp thời hỗ trợ hoặc đề xuất các
cấp, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho doanh nghiệp duy trì
năng lực sản xuất. 

Bên cạnh đó, tập trung đôn đốc đẩy
nhanh tiến độ các dự án công nghiệp đang
triển khai, kiên quyết thu hồi các dự án
chậm tiến độ do lỗi chủ quan của nhà đầu
tư để giao cho đơn vị khác đủ năng lực
nhằm phát huy hiệu quả của dự án. Quan
tâm động viên khuyến khích tạo điều kiện
thuận lợi nhất cho các dự án sản xuất sản
phẩm mới như: DAP chất lượng cao, phốt
pho đỏ, các sản phẩm hóa chất của Công
ty hóa chất Đức Giang, bao bì, dây cáp
đồng... để tạo ra giá trị mới gia tăng cao.
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ngànH công THương

Nỗ lực vượt khó, duy trì đà tăng trưởng

POTENTIAL - LAO CAI PROVINCE

Năm 2021, ngành
Công Thương Lào

Cai được giao chỉ tiêu
giá trị sản xuất công

nghiệp 40.400 tỷ đồng, tổng
mức lưu chuyển hàng hóa
38.800 tỷ đồng, giá trị xuất
- nhập khẩu hàng
hóa 4,6 tỷ USD.

In 2021, the
industry and trade

sector of Lao Cai
province was assigned

the goal of industrial
production value of
VND40,400 billion
(US$1.7 billion),
and import and
export value of
US$4.6 billion.

Thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là
đại dịch Covid-19 lây lan nhanh, kéo dài ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế. Trong
bối cảnh đó, với quyết tâm thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch vừa tập trung
phát triển kinh tế”, ngành Công Thương Lào Cai vẫn duy trì được đà phát triển với
những kết quả quan trọng.

The world and the region have experienced complicated developments, especially the fast-
spreading and prolonged Covid-19 pandemic that has caused heavy impacts on the
economy. In that context, resolved to realize the dual goal of "fighting against the epidemic
and focusing on economic development", the industry and trade sector of Lao Cai province
has managed to maintain its development momentum with important outcomes.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan phía Trung
Quốc triển khai ngay các giải pháp (cho phép vận chuyển máy
móc thiết bị, nguyên nhiên liệu đến công trình trong đó có sự
giám sát chặt chẽ về phòng chống dịch bệnh đối với lái xe) để tổ
chức thực hiện nhập khẩu cho máy móc, thiết bị, vật tư, nhiên
liệu bằng đường bộ qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai đảm bảo tiến
độ thời gian, giảm chi phí. 

Ngoài ra, đề xuất giải pháp cho phép nhập cảnh chuyên gia,
lao động kỹ thuật phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh. Mặt khác
các doanh nghiệp cũng cần chủ động làm chủ công nghệ để thay
thế chuyên gia nước ngoài. Hướng dẫn, đôn đốc triển khai, kiểm
tra giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh tại các nhà
máy, xí nghiệp, cơ sở kinh doanh thương mại, khu vực cửa
khẩu… bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng đề ra.n
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Digital transformation has produced a far-
reaching impact, covering all industries and
socioeconomic aspects. It helps increase
labor productivity and change innovation-
based operating and business models to
enhance the country's competitiveness.

Grasping this trend, Lao Cai has utilized its
existing advantages to build fundamental
infrastructure foundations for information
technology development and application to
facilitate digital transformation for better

administrative reforms and better service-based administration,
narrow the digital gap between urban and rural areas, and create
a driving force for local socioeconomic development.

Mr. Vu Hung Dung, Director of the Lao Cai Department of
Information and Communications, said that carrying out the
national digital transformation program, the department drafted
and submitted to the Provincial People’s Committee to issue
Decision 1634/QD-uBND dated May 17, 2021 to approve the
Lao Cai Provincial Digital Transformation Program to 2025,
with an eye to 2030.

Accordingly, Lao Cai province’s viewpoints on digital
transformation are: (1) People and businesses are the center of
digital transformation, stemmed from its purpose of bringing
values to people and businesses. Right from the onset of digital
transformation, people, authorities, experts and businesses will
join hands and solve the needs of people, businesses and the
government. (2) Perception plays a decisive role in digital
transformation. Each Party cadre, public employee, citizen and
enterprise needs to feel, see, and be aware of the significance and
importance of digital transformation before taking specific

actions, with the most important being exemplary conducts of
Party agencies, authorities and mass organizations. (3) Digital
culture changes the way each agency and public employee works
and changes the way each enterprise and household works;
change the life of every citizen. Codes of conduct and ethical
standards for people will be established in the digital
environment. (4) Governmental agencies play a leading role and
put forth emerging matters for people, authorities, experts and
businesses to solve together from the beginning.

Digital transformation of Lao Cai province is based on the
following pillars: Digital government, digital economy and
digital society, so as to improve the effect of administration,
accelerate administrative reform in the entire political system,
enhance competitiveness and service for people and society,
boost public satisfaction and quality of people’s life, and create
motivation for social progress and economic growth. Lao Cai
province is determined to be among Top 20 provinces and cities
of digital transformation by 2025.

on digital government development, Lao Cai strives for
100% of administrative work to be implemented on unified
digital platform; 100% of documents to be electronically
exchanged and digitally signed by governmental agencies, except
for confidential documents as prescribed by law; and 95% of
provincial work records, 80% of district work records and 60% of
commune work records to be processed in the online
environment.

on digital economy development, Lao Cai strives to have a
leading share of digital economy among northern mountainous
provinces. 90% of enterprises will apply information technology
to business. 70% will provide services to access and participate in
electronic transactions in the electronic environment.

on digital society development, Lao Cai will have fiber optic
broadband infrastructure covering over 80% of households and
100% of communes and universalize 4G/5G services and
smartphones. over 40% of population will have electronic
payment accounts; 50% will have access to e-government
services and smart city services using smart mobile devices. The
province will stand among Top 10 provinces and cities in
cybersecurity.

To achieve the above goals, Lao Cai province will focus on
five groups of tasks and solutions including: Developing the
foundation for digital transformation; building digital
government; developing digital economy; developing digital
society; and accelerating digital transformation in some key
areas, he added.

At the same time, Lao Cai province will pay attention to
digital transformation in key areas and priority localities:
education and training, health, culture and tourism, agriculture
and disaster prevention, natural resources and environment,
construction and transport, security and order. It will develop
the border gate economic zone into a smart model, expand
cross-border trade with digital connectivity; pilot inclusive
digital transformation in some communes, build a pilot model of
smart rural residential groups.n

Digitally Leveraging Socioeconomic
Development

Chuyển đổi số (CĐS) tác động sâu rộng,
bao trùm lên tất cả các ngành, các lĩnh vực
kinh tế - xã hội, góp phần tăng năng suất
lao động, chuyển đổi mô hình hoạt động,
kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo,
từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của
quốc gia. 

Nắm bắt được xu hướng này, Lào Cai tận dụng
những lợi thế sẵn có xây dựng các nền tảng cơ
bản về hạ tầng, phát triển và ứng dụng công
nghệ thông tin (CNTT) để thực hiện CĐS nhằm
tạo ra thay đổi trong hoạt động cải cách thủ tục

hành chính, hướng đến Chính quyền phục vụ ngày càng tốt hơn
cho người dân, thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông
thôn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai –
ông Vũ Hùng Dũng cho biết: Thực hiện Chương trình CĐS
quốc gia, Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai đã dự thảo và
trình uBND tỉnh ban hành Quyết định số 1634/QĐ-uBND
ngày 17/5/2021 phê duyệt Chương trình CĐS tỉnh Lào Cai đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, quan điểm CĐS của tỉnh Lào Cai là: (1) Người
dân và doanh nghiệp là trung tâm của CĐS, xuất phát từ nhu
cầu và mang lại giá trị cho người dân, DN. Ngay từ giai đoạn
đầu của công cuộc CĐS, người dân, chính quyền, nhà chuyên
gia và DN sẽ cùng tham gia và chung tay giải quyết các nhu cầu
của người dân, của DN, của chính quyền. (2) Nhận thức đóng
vai trò quyết định trong CĐS. Mỗi cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức, mỗi người dân, DN cần cảm nhận, thấy rõ,
nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của CĐS trước khi có

hành động cụ thể, trong đó quan trọng nhất là nêu gương của
các cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể, nêu gương của
cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. (3) Văn hóa số làm
thay đổi cách thức làm việc của mỗi cơ quan, cán bộ, công
chức, viên chức nhà nước; thay đổi quy trình sản xuất của mỗi
DN, hộ gia đình; thay đổi sinh hoạt của mỗi người dân. Hình
thành nên các quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức của con
người trong môi trường số. (4) Các cơ quan nhà nước giữ vai
trò dẫn dắt, đưa ra "bài toán" ngay từ đầu để người dân, chính
quyền, chuyên gia và DN cùng thống nhất giải pháp thực hiện. 

CĐS của tỉnh Lào Cai thực hiện dựa trên các trụ cột:
Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, nhằm nâng cao hiệu
lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính
trong toàn hệ thống chính trị, nâng cao năng lực cạnh tranh,
phục vụ người dân, xã hội, nâng cao sự hài lòng, chất lượng
cuộc sống cho người dân, tạo động lực, thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế - xã hội. Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Lào Cai nằm
trong danh sách 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu về CĐS.

Về phát triển Chính quyền số, Lào Cai phấn đấu 100% hoạt
động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà
nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống
nhất; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước  được
thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên
dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật; 95% hồ sơ
công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ
sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng…

Ở mục tiêu phát triển kinh tế số, Lào Cai phấn đấu tỷ
trọng kinh tế số của tỉnh thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu của
vùng trung du, miền núi phía Bắc. 90% DN (DN, hợp tác xã,
hộ kinh doanh) ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất
kinh doanh. 70% DN cung cấp dịch vụ tiếp cận và tham gia
vào các hoạt động giao dịch điện tử trên môi trường mạng…

Đối với phát triển xã hội số, Lào Cai sẽ có hạ tầng băng
rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã; phổ cập
dịch vụ 4G/5G và điện thoại di động thông minh; tỷ lệ dân số
có tài khoản thanh toán điện tử trên 40%; 50% người dân tiếp
cận với các dịch vụ Chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông
minh thông qua thiết bị di động thông minh; nằm trong danh
sách 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng…

Ông Vũ Hùng Dũng cho biết thêm: Để thực hiện các mục
tiêu trên, tỉnh Lào Cai tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ và giải
pháp gồm: Phát triển nền tảng cho CĐS; xây dựng Chính
quyền số; phát triển kinh tế số; phát triển xã hội số; CĐS một
số lĩnh vực trọng điểm.

Đồng thời, tỉnh Lào Cai quan tâm CĐS trong các lĩnh
vực trọng điểm, địa bàn ưu tiên, đó là: CĐS trong các cơ
quan khối Đảng; trong các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, y
tế, Văn hóa và Du lịch, Nông nghiệp và phòng chống thiên
tai, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng - Giao thông vận
tải, An ninh trật tự; phát triển khu Kinh tế cửa khẩu thành
mô hình mẫu thông minh, mở rộng giao thương qua kết nối
số; thí điểm CĐS toàn diện tại một số địa phương cấp xã,
xây dựng mô hình thí điểm tổ dân phố và nông thôn mới
thông minh trên địa bàn tỉnh…n

Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội
từ chuyển đổi số 

Ông Vũ Hùng Dũng,
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai



pháp luật về môi trường, giám sát ô nhiễm tại các nhà máy, DN
cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thẩm
định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được
thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; bên cạnh đó, tăng cường
quản lý tốt tài nguyên khoáng sản..

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại,
tố cáo, cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực,
ngày càng được tăng cường và chuyên sâu. 

Ông có thể cho biết một số cam kết của ngành TN&mT
trong việc cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ dN?

Sở TN&MT tỉnh Lào Cai xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng
tâm: Tạo thuận lợi nhất trong việc tiếp cận đất đai, duy trì tính
ổn định trong việc sử dụng đất, vận dụng linh hoạt (trên cơ sở
đúng luật) chính sách đền bù GPMB; đẩy mạnh cải cách TTHC;
củng cố ổn định bộ máy tổ chức của ngành, chủ động phối kết
hợp giữa các cấp, các ngành hỗ trợ tối đa cho DN... Do đó, phải
tiếp tục thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, thực hiện các
biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ phận một cửa;
hoàn thiện cơ chế chính sách về đất đai theo đúng quy định của
pháp luật.

Thứ hai: Tăng cường công tác tuyên truyền để phổ biến
chính sách pháp luật về đất đai đến người dân; Đánh giá mức
độ hài lòng đối với các hoạt động của cơ quan nhà nước; Tham
mưu cho uBND tỉnh ban hành các quy định về quản lý đất đai

thuộc thẩm quyền của uBND tỉnh cho phù hợp với tình hình
thực tế.

Thứ ba: Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của
ngành TN&MT; thực hiện thí điểm đề án đưa công chức địa
chính xã, phường về Phòng TN&MT - đây là nội dung quan
trọng trong đề án số 10 của Tỉnh ủy Lào Cai đối với hoạt động
của ngành.

Thứ tư: Thực hiện tốt việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng
đất, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; thực hiện
công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp sau
khi được phê duyệt nhằm tăng cường tính minh bạch

Thứ năm: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học trong
công tác quản lý đất đai tại các đơn vị của Sở TN&MT.

Thứ sáu: Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cấp, các
ngành trong việc hỗ trợ các DN thực hiện công tác GPMB; duy
trì nâng cao hoạt động của Hội đồng xác định giá đất của tỉnh
để kịp thời tham mưu cho uBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn
vướng mắc, hoàn thiện cơ chế chính sách trong công tác xác
định giá đất để phục vụ cho việc giao đất, cho thuê đất, bồi
thường, GPMB, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có
sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án các khu
đô thị mới. 

Thứ bảy: Duy trì việc tổ chức các cuộc hội nghị hội thảo, đối
thoại với người dân và DN, chủ động nắm bắt các khó khăn
vướng mắc của người dân và DN trong quản lý, sử dụng đất.

Trân trọng cảm ơn ông!
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Năm 2021, tỉnh Lào Cai phấn đấu
chỉ số PCI đạt trên 72 điểm, nằm
trong nhóm các tỉnh, thành phố có
chất lượng điều hành “tốt”; đối với chỉ
số thành phần “Tiếp cận đất đai”,
mục tiêu đạt 7,3 điểm trở lên. Để
hoàn thành mục tiêu này, Sở TN&mT
sẽ tập trung vào các giải pháp nào,
thưa ông?

Để duy trì và nâng cao chỉ số tiếp cận
đất đai góp phần nâng cao chỉ số năng
lực cạnh tranh của tỉnh (PCI), trong thời
gian tới Sở TN&MT sẽ tập trung thực
hiện quyết liệt một số giải pháp cụ thể
như sau:

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất (GCNQSDĐ): Tập trung rà
soát lại các quy định của Luật Đất đai,
các thông tư và văn bản chỉ đạo của Tỉnh
ủy, uBND tỉnh, trình đề xuất ủy quyền
cho Sở TN&MT cấp GCNQSDĐ, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất lần đầu cho tổ chức, cơ sở tôn giáo,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài,
DN có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện
dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức
năng ngoại giao sau khi đã được uBND
tỉnh phê duyệt, quyết định giao đất, cho
thuê đất, công nhận kết quả trúng đấu
giá quyền sử dụng đất (trừ dự án nhà ở
thương mại, dự án khu đô thị).

Việc ủy quyền sẽ cắt giảm quy trình,
thời gian giải quyết thủ tục cấp
GCNQSDĐ cho tổ chức từ 14 ngày
xuống còn 10 ngày làm việc (giảm 4
ngày). Nếu được uBND tỉnh ủy quyền
cho Sở TN&MT ký GCNQSDĐ sẽ rút
ngắn về trình tự thời gian giải quyết
TTHC cho tổ chức và DN khoảng 20%
so với quy trình thủ tục hiện nay mà vẫn
đảm bảo theo quy định pháp luật (Khoản
1, Điều 105 Luật Đất đai 2013)

Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn,
hỗ trợ DN sử dụng dịch vụ công trực
tuyến trên Cổng dịch vụ công và sử dụng
dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải
quyết TTHC qua bưu chính công ích.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông, Cục Thuế tỉnh, VNPT Lào Cai triển khai việc luân
chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trên phần mềm một
cửa điện tử (VNPT – Igate) và triển khai thực hiện thanh toán
trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 01/06/2021,
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN và đẩy nhanh thời gian
thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp GCNQSĐ cho DN.

Về công tác GPMB, sớm bàn giao mặt
bằng cho dự án: Sở TN&MT đã chủ động
phối hợp với sở, ban ngành, uBND các
huyện, thị xã, thành phố rà soát các quy
định bồi thường GPMB thuộc thẩm
quyền uBND tỉnh để tham mưu cho
uBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp
điều kiện thực tế của địa phương, thuận
lợi cho quá trình triển khai thực hiện
đồng thời đảm bảo quy định pháp luật và
quyền lợi người dân bị thu hồi đất.

Tiếp tục rà soát tham mưu cho
uBND tỉnh cải cách TTHC, đẩy mạnh
phân cấp, phân quyền cho uBND các
huyện, thị xã, thành phố để uBND các
huyện chủ động trong các khâu thực hiện
bồi thường GPMB.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với
uBND các huyện, thị xã, thành phố giải
quyết các khó khăn vướng mắc trong
công tác GPMB, tăng cường cán bộ phụ
trách thực hiện công tác thu hồi đất, xác
định giá đất, ban hành văn bản hướng
dẫn uBND các huyện, thị xã, thành phố
thực hiện công tác GPMB đảm bảo theo
quy định và thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà
nước về tài nguyên khoáng sản, bảo vệ
môi trường (BVmT), ngành đã thực
hiện những biện pháp nào phù hợp với
điều kiện thực tế của từng địa phương?

Để quản lý hiệu quả, đồng bộ lĩnh vực
TN&MT, Sở TN&M đã chủ động tham
mưu HĐND, uBND tỉnh ban hành các
văn bản chỉ đạo, điều hành bảo đảm đúng
quy định của pháp luật, phù hợp với tình
hình thực tiễn.

Tính đến hết năm 2020, cấp
GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh đạt 90%
trên diện tích cấp giấy (tính cả việc cấp
giấy theo dự án tổng thể), đạt 100% so với
kế hoạch (KH), hoàn thành mục tiêu
Nghị quyết.

Ngoài ra, về công tác giao đất, cho
thuê đất, thu hồi, chuyển mục đích sử
dụng đất năm 2020, Sở đã tham mưu
trình uBND tỉnh giao đất cho 10 tổ chức,

đạt 200% so với KH; cho 53 tổ chức thuê đất, đạt 132% so với
KH; thu hồi đất của 57 tổ chức, đạt 356% so với KH; chuyển
mục đích sử dụng đất cho 11 tổ chức, đạt 91,7% so với KH. 

Lĩnh vực BVMT luôn được ngành TN&MT của tỉnh đặc
biệt quan tâm. Ngành thường xuyên kiểm tra việc chấp hành
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In 2021, Lao Cai province has striven to bring the PCI
Index to over 72 points, to stand among the good
performers in the country. The Component Index - Access
to Land - is expected to reach 7.3 points or higher. To
accomplish this goal, what solutions will the department of
Natural Resources and Environment focus on?

To maintain and raise the Access to Land Index and help
improve the overall Provincial Competitiveness Index (PCI) of
Lao Cai province, in the coming time, the Department of Natural
Resources and Environment will focus firmly on the following
specific solutions:

Regarding the issuance of land use right certificates (LuRCs):
Reviewing the Land Law, circulars and instructive documents of
the Provincial Party Committee and the Provincial People's
Committee and seeking authorization to the Department of

Natural Resources and Environment to issue LuRCs and house
ownership right certificates to organizations, religious facilities,
overseas Vietnamese, foreign-invested companies carrying out
investment projects and foreign diplomatic agencies after being
approved of LuRCs by the Provincial People’s Committee.

The authorization will reduce the procedures and the time of
issuing LuRCs for organizations from 14 to 10 working days. If
the Provincial People's Committee authorizes the Department of
Natural Resources and Environment to sign LuRCs, it will
reduce the time of handling administrative procedures for
organizations and enterprises by about 20% as compared to the
time limit (Clause 1, Article 105 of the Land Law 2013)

Actively informing, guiding and supporting enterprises to use
online public services on the Public Service Portal and using the
service of receiving records and returning results of

Efforts to Raise Land Access Index

Tạo thuận lợi nhất trong
việc tiếp cận đất đai, duy trì
tính ổn định trong việc sử
dụng đất, vận dụng linh
hoạt (trên cơ sở đúng luật)
chính sách đền bù giải
phóng mặt bằng (GPMB);
đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính (TTHC); hỗ trợ
tối đa doanh nghiệp
(DN)… là những nhiệm vụ
trọng tâm được ngành Tài
nguyên và Môi trường
(TN&MT) tỉnh Lào Cai xác
định trong giai đoạn tới.
Vietnam Business Forum
đã có cuộc phỏng vấn ông
Hồ Cao Khải, Giám đốc Sở
TN&MT tỉnh Lào Cai. duy
Bình thực hiện.

Facilitating access to land, maintaining land-use stability, flexibly applying
compensation policies on site clearance; accelerating administrative procedure reform;
and providing maximum support for enterprises are key tasks of the natural resources
and environment sector of Lao Cai province in the coming period. Vietnam Business
Forum has an interview with Mr. Ho Cao Khai, Director of Department of Lao Cai
Natural Resources and Environment. duy Binh reports.
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administrative settlement via public post.
Collaborating with the Department of Information and

Communications, the Department of Taxation and VNPT Lao
Cai to transfer financial documents on the electronic single-
window software (VNPT - Igate) and carry out online payment
on the National Public Service Portal from june 1, 2021 to create
favorable conditions for businesses and speed up the time to
fulfill their financial obligations for LuRCs granted to enterprises.

Regarding site clearance and early handover of the site to
licensed projects: The Department of Natural Resources and
Environment has actively coordinated with relevant agencies and
local authorities to review regulations on land compensation
under the authority of the Provincial People's Committee to
advise the latter to amend and supplement regulations to match
local conditions, facilitate implementation process, and ensure
the legitimate rights and interests of people whose land is taken.

The department has kept reviewing and advising the
Provincial People's Committee to reform administrative
procedures, accelerate decentralization of powers to local
authorities for them to take more active actions concerning land
compensation and site clearance.

The department has actively and closely worked with local
governments to solve problems in land clearance, increase
officials in charge of recovering land, pricing land, and
promulgating documents directing local governments to carry
out site clearance in line with the law and local conditions.

To strengthen State administration of mineral resources
and environmental protection, what measures has the sector
taken to match local conditions?

To effectively and consistently manage natural resources and
environment, the department has actively advised the Provincial
People’s Council and the Provincial People’s Committee to issue
instructive documents in line with the law and local situations.

By the end of 2020, LuRCs in the province reached 90% of
the applicable area (including certificates for overall projects),
reaching 100% of the plan.

Additionally, regarding land allocation, land lease, land
revocation and land repurposing, in 2020, the department
consulted the Provincial People's Committee to allocate land to

10 organizations, fulfilling 200% of the
plan. The department granted land lease
certificates to 53 organizations, reaching
132% of the plan; reclaimed land from 57
organizations, fulfilling 356% of the plan;
and changed the land-use purpose for 11
organizations, or 91.7% of the plan.

Environmental protection is always a
top concern of the natural resources and
environment sector. The department
regularly inspects compliance with land
regulations and monitors pollution at
factories and enterprises in the province.
It also strictly appraises and approves
environmental impact assessment (EIA)
reports.

The department also conducts
inspections, receives people, settles
complaints and denunciations, and
reforms administrative procedures. It has
very positive results in these effects.

Could you please tell us about commitments of the
natural resources and environment sector to boosting the
investment environment and business support?

The Lao Cai Department of Natural Resources and
Environment is determined to achieve following key objectives
and tasks: Facilitating access to land, maintaining land-use
stability, flexibly applying compensation policies on site
clearance; accelerating administrative procedure reform; and
providing maximum support for enterprises. Therefore, the
following issues must continue to be well implemented:

First, speeding up administrative procedure reform, carrying
out measures to inspect and supervise single-window services,
and improving the land policy mechanism in line with the law.

Second, strengthening information about land policies and
laws to the masses; assessing public satisfaction with services
delivered by State agencies; advising the Provincial People's
Committee to issue regulations on land management within its
jurisdiction.

Third, further strengthening the organizational structure of
the natural resources and environment sector; bringing
commune-level cadastral officials to district-level bodies on a
pilot basis - this is an important content in Project No. 10 of the
Lao Cai Provincial Party Committee.

Fourth, adjusting land-use planning, planning annual land
use at the district level; publicizing master plans on land use at all
levels to enhance transparency

Fifth, fostering information technology application to land
management at the department’s units.

Sixth, compiling regulations on coordination of all levels and
sectors in business support to carry out land clearance;
maintaining and improving operations of the Lao Cai Land
Pricing Council to promptly advise the Provincial People's
Committee to remove difficulties and obstacles, perfecting land
pricing mechanisms and policies to serve land allocation, land
lease, land compensation, site clearance, land auction.

Finally, further opening conferences, seminars and dialogues
with people and businesses, actively grasping difficulties relating
to land management and use faced by people and businesses.

Thank you very much!
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Sau 30 năm tái lập (10/1991 - 10/2021),
tỉnh Lào Cai đã có được những kết quả hết
sức ấn tượng về tăng trưởng kinh tế, thu
ngân sách nhà nước, xóa đói giảm nghèo,
thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp…
Để có được kết quả này có đóng góp
không nhỏ của việc tập trung đổi mới,
hiện đại hóa quy trình công tác quản lý,
điều hành nguồn ngân sách nhà nước
(NSNN) trên địa bàn. Ông Ngô Đức Ảnh,
Giám đốc Sở Tài chính Lào Cai đã chia sẻ
với phóng viên về vấn đề này. Ngọc Tùng
thực hiện.

Để xây dựng một Lào Cai phát triển toàn diện như
ngày hôm nay, tỉnh đã có những giải pháp nào nhằm tạo
nguồn thu và tăng thu ngân sách phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội trên địa bàn, thưa ông?

Những ngày đầu tái lập, Lào Cai là tỉnh vùng cao biên
giới có điều kiện kinh tế - xã hội vô cùng khó khăn. Kết cấu
hạ tầng bị tàn phá do chiến tranh, chậm được khôi phục và
xuống cấp nghiêm trọng. Tỷ lệ hộ đói, nghèo rất cao; trình

độ dân trí thấp và các điều kiện về giáo dục, y tế còn nhiều
bất cập; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội có nhiều
yếu tố gây mất ổn định…

Trong khi đó, các nguồn lực để phát triển (tài nguyên,
con người, lợi thế mới,… ) của tỉnh còn ở dạng tiềm năng.
Từ đó, thu ngân sách địa phương hàng năm trên địa bàn chỉ
đáp ứng từ 20-25% nhu cầu chi,… Vốn đầu tư từ ngân sách
của tỉnh hạn hẹp, từ các doanh nghiệp và trong dân khó
khăn, chủ yếu dựa vào nguồn Trung ương trợ cấp.

Để tạo nguồn thu và tăng thu ngân sách, quán triệt chủ
trương, định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và uBND
tỉnh, ngành Tài chính đã tham mưu, thực hiện các giải pháp
huy động tối đa các nguồn vốn trong toàn xã hội, các nguồn
thu trên địa bàn vào ngân sách tỉnh; xây dựng chính sách ưu
đãi, khuyến khích đầu tư, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng,
tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư trong nhân dân,
trong nước và ngoài nước; khai thác và sử dụng có hiệu quả
các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất…

Từ những nỗ lực đó, đến năm 2020, thu NSNN trên địa
bàn đạt 9.182 tỷ đồng, gấp 1.020 lần năm 1991 (gần 9 tỷ
đồng). Tốc độ tăng thu NSNN trên địa bàn giai đoạn 1991-
2020 bình quân 35,4%/năm, giai đoạn 1991-2000 đạt
68%/năm, giai đoạn 2011-2020 đạt 13,2%/năm.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của ngành
Tài chính có vai trò ra sao đối với những kết quả trên,
thưa ông?

Những năm qua, công tác CCHC, ứng dụng công nghệ
thông tin quản lý nghiệp vụ của các đơn vị trong hệ thống
ngành tài chính (Tài chính - Thuế - Hải quan - Kho bạc Nhà
nước) của tỉnh Lào Cai được quan tâm, chú trọng. Qua đó,
đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trong công tác quản lý tài
chính - ngân sách.

Theo đó, đến nay Sở Tài chính đã thực hiện việc cắt
giảm 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính
(TTHC) theo quyết định của uBND tỉnh; trình uBND
tỉnh công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý. Sở
thường xuyên rà soát các TTHC cung cấp dịch vụ công
mức độ 3, 4 và cập nhật công khai trên hệ thống dịch vụ
công của tỉnh, Cổng TTĐT của cơ quan, tạo điều kiện cho
các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, tìm hiểu, rút ngắn thời
gian giải quyết các TTHC.

Công chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
tại Bộ phận một cửa ngày càng nêu cao tinh thần phục vụ
người dân, doanh nghiệp. Mặt khác, các tổ chức, cá nhân
có thể đánh giá chất lượng phục vụ của công chức Bộ phận
một cửa bằng phiếu đánh giá hoặc thiết bị đo đạc sự hài
lòng. Kết quả được chuyển về Văn phòng uBND tỉnh tổng
hợp, đánh giá.

Những kết quả trong công tác CCHC của ngành Tài
chính đã góp phần đưa tỉnh Lào Cai nằm trong nhóm 16

Nâng cao hiệu quả quản lý, 
điều hành ngân sách
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tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đạt
điểm trung bình cao về Chỉ số hiệu quả quản
trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) với
tổng điểm là 42,96 điểm; xếp thứ 14/63 trên
bảng xếp hạng chỉ số CCHC (Par index) năm
2020 với 85,55 điểm.

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh
đã có giải pháp nào nhằm nâng cao hiệu quả
quản lý, điều hành NSNN; sử dụng có hiệu
quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã
hội, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cũng
như tháo gỡ khó khăn cho người dân và
doanh nghiệp?

Từ năm 2020 đến nay, các ngành, các cấp
của tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, thực hiện các
giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh
doanh, tiêu thụ sản phẩm… Trong đó, ngoài
các chính sách do Trung ương ban hành,
ngành Tài chính tỉnh đã tham mưu HĐND
tỉnh ban hành một số nghị quyết tạo điều kiện
để các doanh nghiệp sớm ổn định và khôi phục
hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi
dịch Covid-19 được khống chế, tạo cơ sở để
tăng thu cho NSNN.

Mặt khác, tăng cường quản lý thu; chống thất
thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế;
xử lý nợ đọng thuế; thường xuyên rà soát, nắm
chắc các nguồn thu, đối tượng thu nộp ngân
sách trên địa bàn quản lý; triển khai quyết liệt
các biện pháp chống chuyển giá, trốn thuế; kiểm
tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế
của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu
đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN; đôn đốc
thu với số thuế được gia hạn đến hạn phải nộp
vào NSNN…

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra thuế,
kiểm tra sau thông quan, tập trung vào các
doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, có
độ rủi ro cao; phát hiện và xử lý kịp thời các
trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế,
trốn thuế, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh
tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật của cơ
quan thuế, hải quan.

Kho bạc Nhà nước kiểm soát chặt chẽ việc
chi tiêu, đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy
định, nhất là các khoản chi đầu tư xây dựng cơ
bản, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi mua
sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền…; triển
khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN
trên địa bàn và các hoạt động nghiệp vụ; tăng
cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát
chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.
Chấp hành nghiêm túc việc quản lý tài chính
theo chế độ quy định. Tổ chức tốt công tác hạch
toán kế toán theo quy định hiện hành; thông tin
báo cáo kịp thời, đúng thời gian quy định...

Trân trọng cảm ơn ông!
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Trải qua chặng đường 30 năm kể từ ngày
tái lập tỉnh, tập thể cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động Sở Tư pháp
tỉnh Lào Cai luôn phát huy tinh thần chủ
động, sáng tạo và trách nhiệm, hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị về công tác
tư pháp tại địa phương.
Ngọc TùNg

Vượt khó vươn lên
Năm 1991, tỉnh Lào Cai được tái lập, theo đó Sở Tư pháp

tỉnh Lào Cai được thành lập. Thời gian đầu đi vào hoạt
động, đội ngũ cán bộ Sở chỉ có 12 người; cán bộ tư pháp các
huyện, thị xã có hơn 30 người. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ, trong giai đoạn 2000 - 2020, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tập
trung nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực. 

Đến năm 2020, cán bộ Sở đã có 30 người và 3 đơn vị trực
thuộc (Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Trung tâm Trợ
giúp pháp lý, Phòng Công chứng) với trên 40 người. Hệ
thống cán bộ tư pháp của 9 huyện, thành phố, thị xã có trên
40 người, phần lớn có trình độ đại học và trên đại học

ngànH Tư pHáp lào cai 

Nêu cao tinh thần   chủ động, sáng tạo và trách nhiệm

chuyên ngành luật. Từ năm 2000 đến nay, tất cả các xã,
phường, thị trấn trong tỉnh đã có từ 1 đến 2 cán bộ tư pháp
chuyên trách, trình độ từ trung cấp đến đại học.

Đối với công tác xây dựng Đảng, từ 4 đảng viên với quy
mô Chi bộ khi mới thành lập, đến năm 2000, Sở Tư pháp
đã có 27 đảng viên và được nâng cấp thành Đảng bộ. Đến
năm 2020, Đảng bộ Sở có 43 đảng viên, sinh hoạt ở 5 chi
bộ trực thuộc.

Với sự nỗ lực và đóng góp trong 30 năm qua, nhiều tập
thể, cá nhân của ngành Tư pháp Lào Cai đã được trao tặng
những phần thưởng cao quý, như: Huân chương Lao động
hạng Hai và hạng Ba của Nhà nước; Cờ thi đua xuất sắc của
Chính phủ; Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tư pháp; Chiến sĩ thi
đua ngành Tư pháp, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Tập thể lao
động xuất sắc... 

Xây dựng chính quyền nề nếp, kỷ cương
Ông Lê Ngọc Quỳnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

cho biết: 30 năm qua, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã có nhiều
đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà. Trong đó, nổi bật là
công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
(QPPL). Hàng năm, ngoài việc soạn thảo trình uBND tỉnh
ban hành các văn bản về quản lý công tác tư pháp, Sở trực tiếp
soạn thảo hoặc phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn của
uBND tỉnh soạn thảo, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn
bản QPPL.

Hoạt động thẩm định ngày càng được chú trọng và nâng
cao về chất lượng, nội dung thẩm định, góp phần quan trọng
vào nâng cao chất lượng, tính thống nhất, tính khả thi của văn
bản QPPL; đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà
nước bằng pháp luật trong sự nghiệp đổi mới, cải cách tư

pháp, cải cách hành chính. Hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản
QPPL được tăng cường, bám sát Nghị định 135/2003/NĐ-CP
của Chính phủ. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được
thực hiện thường xuyên và nền nếp; việc tuyên truyền được
thực hiện theo chiến dịch, thời điểm phục vụ cho việc triển
khai những văn bản pháp luật cụ thể. Ngành Tư pháp tích cực
tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; hướng dẫn xây dựng
và quản lý tủ sách pháp luật ở uBND cấp xã, các cơ quan,
doanh nghiệp, nhà trường... nhằm phục vụ việc tìm hiểu, áp
dụng và chấp hành pháp luật của nhân dân.

Công tác quản lý hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp từng
bước chuyên nghiệp, hiện đại. Năng lực hoạt động của đội ngũ
luật sư trên địa bàn tỉnh được nâng lên, việc tham gia bào
chữa, bảo vệ quyền lợi không chỉ bó hẹp trong địa bàn tỉnh mà
còn mở rộng đến một số địa phương trong toàn quốc.

Hoạt động của đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, luật sư đã
góp phần giúp công tác điều tra, truy tố và xét xử các vụ án
được khách quan, chính xác, đổi mới, thực hiện đúng tinh
thần cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng tại các
phiên tòa. Công tác trợ giúp pháp lý giúp cho người nghèo,
người dân tộc thiểu số và những người yếu thế trong xã hội
được tiếp cận với dịch vụ pháp lý không thu phí, bảo đảm
công bằng xã hội...

Nhìn lại chặng đường 30 năm qua, ngành Tư pháp Lào Cai
đã có sự lớn mạnh rõ rệt. Giám đốc Lê Ngọc Quỳnh chia sẻ:
“Với việc phát huy những thành tựu đó, tin rằng trong thời
gian tới, các mặt hoạt động của ngành sẽ tiếp tục được đổi
mới, sáng tạo và phát triển mạnh cả về bề rộng lẫn chiều sâu.
Qua đó, bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của nhân dân,
do nhân dân, vì nhân dân”.n

Văn phòng Luật sư (VPLS) Ngọc Bảo
thành lập năm 2010, là một trong những tổ
chức hành nghề luật sư đầu tiên tại Lào
Cai. Hiện nay, văn phòng có 01 trụ sở
chính và 02 chi nhánh, tham gia hoạt động
tố tụng tại tòa án các cấp và ngoài tố tụng
như: soạn thảo các loại văn bản, hợp đồng
mua bán - giao dịch dân sự, tư vấn pháp
luật doanh nghiệp, đàm phán hợp đồng
thương mại,… Theo Luật sư Nguyễn Văn

Đoạt, Trưởng VPLS Ngọc Bảo, thời gian
qua, Lào Cai đã thu hút nhiều nhà đầu tư.
Do đó, trong thời gian tới, văn phòng sẽ
tiếp tục nâng cao năng lực, nghiên cứu, hợp
tác, đào tạo chuyên sâu nhằm thực hiện
dịch vụ hỗ trợ pháp lý một cách toàn diện
hơn, giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư tránh
rủi ro pháp lý trong quá trình đầu tư và
sản xuất, kinh doanh.

F
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chuẩn đạt 84,75%; tỷ lệ đảng viên đạt 50,03%.
Có thể nói, kết quả đạt được giúp Ngành

giáo dục tự tin bước vào giai đoạn mới với
phương hướng: Nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện, thực chất, duy trì vững chắc
và nâng cao hiệu quả phổ cập giáo dục; phát
triển mạnh giáo dục dân tộc, chuẩn hóa giáo
dục vùng cao, từng bước đột phát về chất
lượng thông qua 3 giải pháp đột phá: Đẩy
mạnh ứng dụng CNTT; Dạy và học ngoại
ngữ - Hội nhập quốc tế về giáo dục; Phát
triển trường chuẩn quốc gia, trường chất
lượng cao, phát hiện bồi dưỡng học sinh
giỏi, học sinh năng khiếu. Toàn Ngành
quyết tâm thực hiện thành công hướng đi
trên với các nhiệm vụ cụ thể:

Một là, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực
hiện hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW, Kết
luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban
Bí thư, Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính
phủ, Chương trình hành động 153-CTr/Tu
của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện; chất lượng hệ thống
trường dân tộc nội trú, dân tộc bán trú, xây
dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia (năm
2025 có 68% trường chuẩn quốc gia); 100%
trường có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia,
xây dựng trường trung học phổ thông
chuyên, trường quốc tế,… nhằm tạo đột phá
về chất lượng giáo dục và nhân lực.

Hai là, sắp xếp hệ thống trường, lớp
nhằm giảm số trường; xóa, gộp điểm
trường, giảm lớp, giảm học sinh ở điểm
trường lẻ, tăng số học sinh trường chính,
tăng số học sinh/lớp để tập trung đầu tư;
gắn sắp xếp trường, lớp với tinh giản
biên chế toàn Ngành. 

Ba là, đổi mới chương trình giáo dục
phổ thông, sách giáo khoa từ năm 2020-
2021; đổi mới nội dung, hình thức,
phương pháp dạy, kiểm tra, đánh giá

theo hướng phát triển toàn diện phẩm
chất và năng lực người học.

Bốn là, duy trì và nâng cao chất lượng
phổ cập giáo dục ở 100% xã, phường, thị
trấn; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện phổ
cập mẫu giáo trẻ em 4 tuổi; nâng cao chất
lượng hoạt động của các trung tâm học tập
cộng đồng; thực hiện tốt phân luồng sau
trung học cơ sở và hướng nghiệp cho học
sinh trung học phổ thông.

Năm là, đẩy mạnh ứng dụng CNTT
trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, dạy và
học; từng bước thực hiện chuyển đổi số
trong giáo dục; đổi mới nội dung, phương
pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá một cách
sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

Sáu là, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất,
trang thiết bị giáo dục, nhất là huy động
nguồn lực xã hội để tăng cường cơ sở vật
chất trường, lớp, phòng học bộ môn, hạ
tầng CNTT; đảm bảo đủ thiết bị dạy học và
từng bước xây dựng trường học hiện đại,
chất lượng cao, trường học thông minh,
trường quốc tế.

Bảy là, đào tạo, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng
để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo,
cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Tám là, phát triển các cơ sở giáo dục
ngoài công lập; chuyển các trường mầm non
công lập ra ngoài công lập ở những nơi có
khả năng xã hội hóa cao; hội nhập và hợp tác
quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Là một tỉnh miền núi còn nhiều khó
khăn, nhưng giáo dục Lào Cai đã nỗ lực để
đứng tốp đầu trong 15 tỉnh trung du và miền
núi phía Bắc. Một số chỉ số giáo dục đã bứt
phá ở tốp đầu của cả nước và một số nước
trong khu vực. Đó là thành quả của sự quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc sát sao của
hệ thống chính trị, sự tin tưởng của nhân
dân và sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giáo
viên nhân viên toàn ngành.n

Để thực hiện “Đổi
mới căn bản, toàn diện
giáo dục...” theo Nghị

quyết số 29-NQ/TW,
Chương trình hành động số
153-CT/TU của Tỉnh ủy và
yêu cầu phát triển, ngành
Giáo dục và Đào tạo đã tham
mưu Tỉnh ủy Lào Cai ban
hành Đề án số 06-ĐA/TU
ngày 11/12/2020 “Đổi mới,
phát triển, nâng cao chất
lượng Giáo dục toàn diện -
Nguồn nhân lực - Khoa học
công nghệ tỉnh Lào Cai giai
đoạn 2020-2025” (gọi tắt là Đề
án 06) với mục tiêu: Nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện,
thực chất; duy trì vững chắc,
chất lượng, hiệu quả phổ cập
giáo dục; đẩy mạnh phân
luồng học sinh; phát triển giáo
dục dân tộc, chuẩn hóa giáo
dục vùng cao; tạo đột phá về
ứng dụng CNTT và giáo dục
STEM; nâng cao chất lượng
dạy và học ngoại ngữ - hội
nhập quốc tế; xây dựng trường
chuẩn quốc gia; phát hiện, bồi
dưỡng học sinh giỏi, học sinh
năng khiếu. Nâng cao dân trí,
đào tạo nhân lực có chất lượng
đáp ứng yêu cầu của cuộc
Cách mạng công nghiệp lần
thứ 4; phấn đấu đến năm
2025, giáo dục vùng cao Lào
Cai là một trong các tỉnh đứng
đầu cả nước; tin học - ngoại
ngữ đạt mức trung bình cả
nước, đến năm 2030 dẫn
đầu khu vực các tỉnh
miền núi phía Bắc.

DươNg Bích NguyệT
giám đốc Sở giáo dục và đào Tạo 

Năm 2021 dần đi qua, Ngành Giáo dục và Đào
tạo tỉnh Lào Cai cũng bước qua chặng đường
30 năm nỗ lực vượt khó để xây dựng nền tảng
vững chắc về phát triển sự nghiệp giáo dục và
đào tạo, khẳng định chất lượng bền vững, tạo
đà cho sự bứt phá và phát triển mạnh mẽ trong
chặng đường mới.

Xuyên suốt 30 năm, bằng cách làm sáng tạo, phù hợp
từng giai đoạn là yếu tố quyết định sự nghiệp “trồng
người” ngày càng phát triển. Hiện quy mô giáo dục
mầm non, phổ thông tại Lào Cai khá lớn, với 612 cơ
sở giáo dục; trên 1.400 điểm trường, trong đó có 2/3

cơ sở giáo dục, học sinh, giáo viên ở vùng cao; 17.539 cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên; trên 232 ngàn học sinh (70% học sinh là người
dân tộc thiểu số). Ngoài ra, còn có Phân hiệu Đại học Thái Nguyên
tại Lào Cai; trường Cao đẳng Lào Cai; một số cơ sở giáo dục nghề
nghiệp, 152 trung tâm học tập cộng đồng… đáp ứng nhu cầu học
tập của người dân. Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo,
vào cuộc sát sao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của
nhân dân và quyết tâm, cố gắng của các thế hệ nhà giáo, học sinh. 

Kết quả đó trước hết thể hiện ở sự đổi thay rõ rệt về diện mạo
của trường học. Mạng lưới trường, lớp được quy hoạch hợp lý, phù
hợp quy mô nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao hiệu
quả đầu tư trên cơ sở đáp ứng nhu cầu học tập và được sự đồng
thuận của nhân dân. Toàn tỉnh đã sáp nhập 145 trường, giảm 76
trường; sáp nhập 232 điểm trường lẻ mầm non với tiểu học; xóa 92
điểm trường; đưa 19.380 học sinh ở điểm trường lẻ về trường chính.
Hệ thống giáo dục đại học, dạy nghề dần ổn định, đáp ứng nhu cầu
vừa học văn hóa, nghề gắn với phân luồng học sinh. Hiện các trường

học tại Lào Cai cơ bản đều khang trang, sạch đẹp, văn minh, kỷ
cương, an toàn và thân thiện.

Xác định rõ đặc thù giáo dục vùng cao, biên giới, tỉnh Lào Cai đã
tập trung đầu tư, phát triển mạnh công tác giáo dục dân tộc. Hệ
thống trường phổ thông dân tộc nội trú (09 trường), trường phổ
thông dân tộc bán trú (136 trường) đã khẳng định vai trò nòng cốt
tạo nên chất lượng giáo dục toàn diện, trung tâm tạo nguồn cán bộ
và nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Việc duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
phân luồng, hướng nghiệp cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Hiện tỷ lệ
đi nhà trẻ đạt 30%, mẫu giáo 96,2% (riêng 5 tuổi 99,9%); trẻ 6-10 tuổi
99,8% (6 tuổi đạt 99,9%); 11-14 tuổi 99%; học sinh tiểu học lên lớp 6
đạt 98,2%. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở 100% xã,
phường, thị trấn; trên 70% học sinh tốt nghiệp THCS học lên THPT,
14% học nghề. Nhờ chú trọng công tác hướng nghiệp nên tỷ lệ học
sinh học đại học giảm từ 29% năm 2015 xuống 20% năm 2020, số học
nghề tăng đảm bảo cân đối nguồn nhân lực và thị trường lao động.

Chất lượng giáo dục chuyển biến tích cực, toàn diện, đồng bộ từ
vùng thấp đến vùng cao. Trường học đạt chuẩn Quốc gia tiếp tục
tăng (390 trường, đạt 64,7%); Chú trọng giáo dục toàn diện, rèn kỹ
năng sống, lý tưởng, hoài bão cho học sinh, gắn giáo dục hội nhập
với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nhiều mô
hình cụ thể hóa phương châm học đi đôi với hành được vận dụng
sáng tạo vừa tăng cường thực hành, trải nghiệm, giáo dục kĩ năng
sống vừa nâng cao chất lượng toàn diện, đổi mới quản lý và phương
pháp giáo dục. Công tác bồi dưỡng, phát hiện học sinh giỏi, học sinh
năng khiếu và nghiên cứu khoa học được quan tâm và đạt kết quả
cao: Trong 5 năm từ 2016-2020, Lào Cai có 209 học sinh đoạt giải
trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT (02 giải Nhất môn Địa lý
và Ngữ Văn). Thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia có 19
học sinh đoạt giải, tiếp tục khẳng định là tỉnh trong top đầu (01 giải
Ba thi Quốc tế tại Mỹ). Trên các sân chơi trí tuệ khác, các học sinh
cũng khẳng định được nhiều kết quả tốt, qua đó tạo được sự quan
tâm của xã hội, được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao và lựa
chọn chỉ đạo điểm thực hiện đổi mới giáo dục, đào tạo.

Phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ luôn được chú trọng,
hàng năm được bổ sung về số lượng và bồi dưỡng chính trị, chuyên
môn, đề cao chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp. Do vậy,
nhà giáo vùng cao Lào Cai luôn không ngại khó, ngại khổ và dám
nghĩ, dám làm, dám đổi mới để đạt được thành công. Hiện tại toàn
ngành có 17.539 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cấp học;
100% có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên, trong đó đạt trình độ trên

Giáo dục Lào Cai xây dựng nền tảng
vững chắc, tạo đột phá về chất lượng
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Trong giai đoạn 2020-2025, Lào Cai tập
trung phát triển nguồn nhân lực cả về
năng lực, thể lực và phẩm chất; đào tạo
gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu
lao động. Vietnam Business Forum đã có
cuộc phỏng vấn bà Đinh Thị Hưng, Giám
đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
tỉnh Lào Cai. duy Bình thực hiện.

Bà có thể cho biết công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết
việc làm trên địa bàn tỉnh Lào Cai thời gian qua đã có những
chuyển biến như thế nào?

Những năm qua, chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề gắn với giải
quyết việc làm của tỉnh Lào Cai có những chuyển biến tích cực, đáp
ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của
doanh nghiệp (DN) và thị trường lao động. Giai đoạn 2011- 2020 đã
có 145.719 lượt người được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề;
trong đó các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh đã
đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 79.000 người.

Các cơ sở GDNN bước đầu đã chủ động gắn kết với DN, với thị
trường lao động thông qua việc ký kết hợp tác; thực hiện tuyển sinh, tổ
chức đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên
sau tốt nghiệp. Tỷ lệ lao động học nghề có việc làm sau khi ra trường
luôn đạt trên 80%, đối với nghề trọng điểm đạt trên 90%.

Cơ cấu ngành nghề đào tạo đã bám sát định hướng phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh, nổi bật đã chuyển hướng mạnh đào tạo từ cung
sang cầu thị trường lao động. Do đó, chất lượng lao động ngày càng
được nâng cao, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65% năm

2020 (tăng 10% so với năm 2015, góp phần tăng năng suất lao động
của tỉnh. Chỉ số đào tạo lao động của Lào Cai tăng từ 5,84 điểm (năm
2015) lên 6,89 điểm (năm 2020); cải thiện thứ bậc cạnh tranh của tỉnh
Lào Cai và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần chuyển
dịch cơ cấu lao động nhanh sang khu vực năng suất lao động cao hơn.
Tỷ trọng lao động nông, lâm và thuỷ sản trong tổng số lao động giảm
từ 62,6% năm 2015 xuống 58,4% năm 2020. Tỷ trọng lao động ngành
công nghiệp và xây dựng tăng từ 17,8% năm 2015 tăng lên 18,2% năm
2020; tỷ trọng lao động ngành dịch vụ tăng từ 19,5% năm 2015 lên
23,3% năm 2020. 

Để đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động hiện nay,
mạng lưới cơ sở GdNN trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư, phát
triển ra sao?

Mạng lưới cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm
đầu tư, phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề cho người lao
động. Lào Cai đã thực hiện sáp nhập các trường cao đẳng, trung cấp
công lập trên địa bàn tỉnh vào Trường Cao đẳng Lào Cai; hợp nhất các
trung tâm GDNN và trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp
huyện thành trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thị xã, thành phố.
Đến nay trên địa bàn tỉnh có 17 cơ sở hoạt động GDNN, giảm 04 cơ
sở so với năm 2010. Có 12/17 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đăng
ký hoạt động GDNN, với tổng quy mô được cấp phép tuyển sinh 110
mã nghề, với trên 9.000 học sinh/năm, trong đó có Trường Cao đẳng
Lào Cai được đầu tư phát triển 07 nghề trọng điểm theo 03 cấp độ
(Quốc tế, ASEAN, Quốc gia). Các cơ sở GDNN cơ bản đã được đầu tư
xây dựng các hạng mục chính, mua sắm trang thiết bị để phục vụ công
tác đào tạo; chương trình, giáo trình đào tạo được ban hành mới, sửa
đổi, bổ sung. 

Để Lào Cai trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư, Lào
Cai cần phải thực hiện các giải pháp trọng tâm nào trong công
tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực? 

Để góp phần đưa Lào Cai trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà
đầu tư, Lào Cai đưa ra 6 giải pháp trọng tâm trong công tác đào tạo
phát triển nguồn nhân lực, cụ thể như sau:

(1) Xây dựng Chiến lược phát triển GDNN, lao động, việc làm
tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

(2) Đẩy mạnh công tác dự báo cung cầu thị trường lao động, tập
trung nghiên cứu nhu cầu lao động của các DN trước yêu cầu đổi mới
và hội nhập kinh tế quốc tế để định hướng đào tạo đối với các cơ sở
GDNN trên địa bàn tỉnh. 

(3) Xây dựng hệ thống mạng lưới thông tin thị trường lao động,
phát triển sàn giao dịch việc làm, kết nối thông tin thị trường lao động. 

(4) Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hướng nghiệp, phân
luồng từ cấp THCS, để học sinh hiểu và có ý thức lựa chọn hướng đi
phù hợp sau khi học xong THCS. 

(5) Tăng cường liên kết các cơ sở GDNN và DN sử dụng lao động,
triển khai đào tạo theo hình thức đặt hàng. 

(6) Nghiên cứu tham mưu xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách
hỗ trợ đào tạo lao động cho các DN vào tỉnh đầu tư có tư cam kết sử
dụng lao động địa phương, khuyến khích DN tham gia đào tạo lao
động… để nâng cao chỉ số thành phần “Đào tạo lao động”.

Trân trọng cảm ơn bà!
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Phát triển nguồn nhân lực gắn với
chuyển dịch cơ cấu kinh tế

POTENTIAL - LAO CAI PROVINCE

Cải cách hành chính (CCHC) được coi là
nhiệm vụ trọng tâm và được sự quan tâm vào
cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai, nhờ
đó công tác này đã thu được những kết quả tích
cực, góp phần nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh.
Xung quanh nội dung này, phóng viên Vietnam
Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông
Nguyễn Văn minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.
Ngọc Tùng thực hiện.

Năm 2020, Lào Cai xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng Chỉ số
CCHC (Par Index) với 85,55 điểm (tăng 1 bậc so với năm 2019).
Ông có thể chia sẻ về những giải pháp thực hiện công tác CCHC
của tỉnh để có kết quả trên?

Năm 2020, sau khi Bộ Nội vụ công bố Chỉ số Par Index của các bộ,
ngành Trung ương; uBND các tỉnh, thành phố năm 2019, uBND
tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-uBND ngày
11/6/2020 về duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh Lào
Cai năm 2020. Kế hoạch nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của
từng nhóm chỉ số nội dung như: Công tác chỉ đạo điều hành; Xây
dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành
chính (TTHC); Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC); Cải cách tài
chính công; hiện đại hóa nền hành chính và Tác động của CCHC đến
người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Trên cơ sở các nhóm chỉ số nội dung, uBND tỉnh giao nhiệm vụ
cụ thể cho từng ngành phải chịu trách nhiệm chính và phải có giải
pháp cụ thể để thực hiện đảm bảo duy trì từng tiêu chí thành phần. 

Với những nỗ lực đó, năm 2020 tỉnh Lào
Cai có 4/8 nội dung được tăng điểm so với
năm 2019; 1/8 nội dung giữ điểm so với năm
2019; 3/8 nội dung giảm điểm (các nội dung
này là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -
19 như đóng góp của DN vào ngân sách của
địa phương; tỷ lệ khách du lịch không đạt so
với kế hoạch giao của HĐND tỉnh; công tác

chỉ đạo điều hành về CCHC…). Điểm Chỉ số CCHC của Lào
Cai đạt 85,55 điểm, tăng 2,5 điểm so với năm 2019, xếp thứ
14/63 tỉnh, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2019.

Với quyết tâm chuyển mạnh sang tư duy hành chính phục
vụ, công tác cải cách TTHC của các cấp, các ngành, chính quyền
trên địa bàn tỉnh sau 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể
CCHC tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2020 có những kết quả đáng
chú ý nào, thưa ông?

Sau 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Lào Cai
giai đoạn 2011 – 2020, tỉnh Lào Cai đã tập trung cải cách mạnh mẽ
quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp (DN), TTHC
nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước nhằm cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh. 

Tháng 11/2020, tỉnh Lào Cai đã đưa Trung tâm Phục vụ hành
chính công vào giải quyết TTHC cấp tỉnh. Đây là quyết tâm cao của cả
hệ thống chính trị tỉnh, bước đầu đã khẳng định được tính hiệu quả,
linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Trong quá trình hoạt
động, tỉnh đã tổ chức thu thập ý kiến đánh giá, góp ý của tổ chức, cá
nhân đến giao dịch và thực hiện TTHC tại Trung tâm thông qua
nhiều kênh và theo dõi ý kiến góp ý của người dân, DN để từng bước
nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết TTHC; phối hợp với Bưu
điện tỉnh, uBND các địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả việc
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính
công ích. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng có
hiệu quả các dịch vụ công mức độ 3, 4 để góp phần đẩy mạnh CCHC,
xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh,
chuyên nghiệp, từng bước hiện đại... 

Là cơ quan tham mưu về công tác CCHC, Sở đã xây dựng Kế
hoạch và mục tiêu thực hiện CCHC trong giai đoạn 2020 - 2025
của Lào Cai như thế nào?

Kế hoạch số 82/KH-uBND của uBND tỉnh Lào Cai về triển
khai thực hiện Đề án “CCHC tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 -
2025 khối các cơ quan hành chính nhà nước” có đưa ra mục
tiêu là: “Đẩy mạnh CCHC đồng bộ trên địa bàn tỉnh, đổi mới
phương thức điều hành của chính quyền; xây dựng tổ chức bộ
máy, cơ chế hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả; quản lý
biên chế theo vị trí việc làm. Chú trọng xây dựng chuẩn hóa đội
ngũ CB-CC-VC. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ
CB-CC-VC có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời đảm bảo cân đối
tỷ lệ người địa phương, cán bộ nữ. Tăng cường bồi dưỡng theo
tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cho
CB-CC-VC. Đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định rõ
trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực thi nhiệm vụ,
công vụ. Đẩy mạnh cải cách tài chính công. Hiện đại hóa hành
chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản
lý, điều hành trong hệ thống chính trị, phục vụ người dân, DN;
thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị bảo
đảm thống nhất, kết nối liên thông và đồng bộ. 

Lào Cai phấn đấu Chỉ số CCHC (Par Index) của tỉnh nằm trong
nhóm 10 tỉnh dẫn đầu của cả nước. 

Trân trọng cảm ơn ông!

Cải cách hành chính là
nhiệm vụ trọng tâm
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Với sự vào cuộc sát sao của chính quyền,
người dân và doanh nghiệp (DN), tỉnh Lào
Cai đang tập trung triển khai các dự án trọng
điểm, tháo gỡ “điểm nghẽn” về hạ tầng nhằm
thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh và
đẩy mạnh thu hút đầu tư. Giám đốc Sở Giao
thông Vận tải - Xây dựng (GTVT-XD) tỉnh
Lào Cai Nguyễn Quốc Huy đã chia sẻ về vấn
đề này. Ngô Khuyến thực hiện.

Tỉnh Lào Cai đã triển khai mạnh mẽ các đề án về “Huy
động nguồn lực đầu tư phát triển”, “Phát triển đô thị, kết cấu
hạ tầng”. Ông có thể cho biết kết quả nổi bật đã đạt được trong
thực hiện các đề án này?

Trong giai đoạn 2011- 2020, tỉnh đã phát huy tối đa sức sáng
tạo, tạo đột phá mạnh mẽ trong huy động, sử dụng nguồn lực phát
triển kết cấu hạ tầng. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn đạt 26%,
mạng lưới 10 đô thị đáp ứng nhu cầu về chỗ ở và hạ tầng: thành phố
Lào Cai được công nhận là đô thị loại II, thị xã Sa Pa thành lập năm
2019; hệ thống xử lý nước thải, rác thải tại các đô thị, khu công
nghiệp, bệnh viện được đầu tư; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị
được phân loại, thu gom, xử lý đạt 95%, chất thải khu vực nông
thôn xử lý đạt 81%; 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước
thải tập trung... Hệ thống giao thông gồm nhiều loại hình đường bộ,
đường sắt, đường sông và tới đây là hàng không, kết nối liên hoàn
trong, ngoài tỉnh.

Về phát triển hạ tầng giao thông, Lào Cai đã hoàn thành nhiều
công trình như: Cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua thành phố Lào
Cai), đường tránh QL 4D qua thị xã Sa Pa, đường vận chuyển
quặng (Quý Xa - Tằng Loỏng)… qua đó, góp phần hoàn thiện liên
kết hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và
đánh thức tiềm năng thúc đẩy giao thương của tỉnh cũng như cả
khu vực Tây Bắc.

Hình ảnh một Lào Cai năng động còn lan toả qua việc đưa vào
hoạt động Quần thể du lịch cáp treo Fansipan với tổng vốn đầu tư
4.400 tỷ đồng. Hệ thống cáp treo 3 dây đầu tiên tại châu Á, cũng là
cáp 3 dây dài - cao - phức tạp nhất thế giới này giúp Lào Cai đón 18
triệu lượt du khách, tạo doanh thu 50.000 tỷ đồng trong 3 năm
2016-2020, giúp Sa Pa khẳng định vị thế điểm đến tầm cỡ quốc tế,
góp phần xây dựng “thương hiệu” của Lào Cai trong thu hút đầu tư.

Tiếp nối thành công đó, tỉnh đã đề xuất và được Thủ tướng
Chính phủ chấp thuận mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu với tổng diện
tích 15.929,8ha; công nhận Khu du lịch quốc gia Sa Pa và Cảng
hàng không Sa Pa được bổ sung quy hoạch, triển khai thủ tục đầu
tư để tương lai gần Lào Cai thêm hấp dẫn hơn với du khách cùng
nhà đầu tư.

Thực hiện khâu đột phá về kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện
đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần XVI,
nhiệm kỳ 2020-2025, ngành GTVT-Xd đang tham mưu, thực
hiện các đề án, kế hoạch nào?

Ngành đang tập trung triển khai Kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 84/KH-
uBND ngày 01/3/2021 và Kế hoạch số 90/KH-uBND ngày
02/3/2021 về triển khai thực hiện Đề án nâng cao, phát triển
các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2020 - 2025 với nội dung:

Về quy hoạch, phát triển đô thị: Tập trung triển khai quy
hoạch đảm bảo chiến lược, tầm nhìn dài hạn, có tính toán đến
các nguồn lực theo từng giai đoạn; tạo nền tảng cho việc kêu
gọi đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng. Ngành cũng đề
xuất các nội dung, giải pháp và kế hoạch triển khai kêu gọi đầu
tư phát triển, nâng cấp các đô thị, trong đó chú trọng đề xuất
nội dung: Phát triển thành phố Lào Cai là đô thị trung tâm
vùng Tây Bắc, đô thị giáp biên giới Việt - Trung, cầu nối quan
trọng của hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải
Phòng; Sa Pa là đô thị du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế có vai
trò hỗ trợ phát triển vùng phía tây Lào Cai, được công nhận là
Khu du lịch quốc gia và đô thị loại III trước năm 2025.

Về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông: Tập trung đầu tư tăng
khả năng liên kết vùng, các phương thức vận tải; ưu tiên đầu tư
một số công trình có tính lan toả, kết nối cao; cụ thể như các dự án
trọng điểm, dự án chào mừng 30 năm tái lập tỉnh: Cầu Làng Giàng,
nút giao Phố Lu, cầu Móng Sến…; tập trung hoàn thiện thủ tục
khởi công dự án: Cầu biên giới tại xã Bản Vược, Cầu Phú Thịnh;
Cảng hàng không Sa Pa… Ngành cũng phối hợp với các đơn vị của
Bộ Giao thông Vận tải, các bộ, ngành để tham mưu đề xuất giải
pháp thúc đẩy dự án: Xây dựng hoàn chỉnh đường cao tốc Nội Bài
- Lào Cai đoạn yên Bái - Lào Cai với quy mô 04 làn xe; Xây dựng
đường sắt kết nối ga Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc (tỉnh Vân Nam,
Trung Quốc); Hoàn thành quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu
chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng…

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh dồn sức đẩy nhanh dự án
Cảng hàng không Sa Pa nhằm“mở cửa bầu trời”, ngành
GTVT-Xd đang nỗ lực thực hiện quyết tâm này ra sao?

Ưu tiên phát triển hạ tầng, 
tạo động lực thu hút đầu tư

Sau 30 năm tái lập, tỉnh Lào Cai đã đạt
được những bước tiến quan trọng trong
lĩnh vực “tam nông”.
hươNg giaNg

Thành tựu lớn nhất của ngành nông nghiệp Lào Cai
là duy trì quá trình tăng trưởng sản xuất với tốc độ
nhanh trong thời gian dài, đóng vai trò quan trọng
trong ổn định kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn
tỉnh. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 9

- 10%/năm trong những năm đầu tái lập tỉnh. Đặc biệt, trong
giai đoạn 2011-2020 trước diễn biến bất lợi của suy giảm kinh tế
thế giới và sự bùng phát của các loại dịch bệnh, nhất là đại dịch
Covid-19, tăng trưởng kinh tế nông nghiệp vẫn duy trì tốc độ
trên 6%/năm. Cơ cấu nội ngành cũng có sự chuyển biến tích
cực theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, giảm tỷ trọng trồng
trọt. So với năm 1991 - 1992, tỷ trọng chăn nuôi tăng từ 19,2%
lên 52,49%; tỷ trọng trồng trọt giảm từ 80,8% xuống còn 47,51%
năm 2020. 

Thành tựu lớn thứ hai là đã đảm bảo an ninh lương thực.
Trước năm 1990, lương thực bình quân đầu người trên địa bàn
chỉ đạt khoảng 200kg/người/năm, tỷ lệ đói nghèo trên 70%. Sau
khi tách tỉnh, phong trào thâm canh, tăng vụ, đưa giống mới
vào sản xuất được quan tâm đẩy mạnh, năng suất các loại cây
trồng được tăng lên rõ rệt. Năng suất lúa từ 2 - 2,5 tấn/ha/vụ
những năm đầu 1990 đã tăng lên trên 6tấn/ha/vụ. Đặc biệt
ngành Nông nghiệp tỉnh đã có bước đột phá trong việc nghiên

cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất,
lai tạo sản xuất được bộ giống mang thương hiệu Lào Cai như:
LC 25, LC212, LC 270 đáp ứng trên 60% nhu cầu giống lúa lai
trên địa bàn tỉnh. Sản lượng lương thực từ 91.133 tấn năm 2010
lên 341.790 tấn (tăng 250.657 tấn), lương thực bình quân đầu
người tăng liên tục, đạt trên 450kg/người/năm 2020.

Thành tựu thứ ba là đã cơ bản xóa bỏ tình trạng sản xuất tự
cấp, tự túc. Cơ cấu cây trồng chuyển đổi theo hướng sản xuất
hàng hoá gắn với thị trường tiêu thụ. Các vùng sản xuất hàng
hóa: lúa, ngô, chè, chuối, dứa… dần được hình thành. Nhờ áp
dụng giống mới và kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất nên chất lượng
nông sản được nâng cao, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện
tích tăng nhanh, từ 6 triệu đồng/ha năm 1991 lên 80,1 triệu
đồng/ha năm 2020. Chăn nuôi và thủy sản đã áp dụng tiến bộ
kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch chăn nuôi theo hướng tăng
chất lượng, hình thành các vùng chăn nuôi tập trung, trang trại,
sử dụng giống tốt, đảm bảo an toàn dịch bệnh... Thuỷ sản từ
chỗ khai thác tự nhiên chuyển sang phát triển nuôi trồng thuỷ
sản đa dạng, hiệu quả cao như nuôi cá nước lạnh, rô phi đơn
tính, cá chép lai... Lâm nghiệp phát triển theo hướng xã hội hoá
và bền vững, gắn xây dựng vùng nguyên liệu với các cơ sở chế
biến nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập từ rừng. Diện
tích rừng được quản lý bảo vệ tốt, đặc biệt đã chuyển từ hoạt
động khai thác là chính sang bảo vệ rừng tự nhiên, tăng cường
giao khoán bảo vệ rừng, thực hiện chủ trương rừng có chủ nên
rừng tự nhiên được khôi phục nhanh. Tỷ lệ che phủ rừng từ
18,2% năm 1991 lên trên 56,07% năm 2020. Sản phẩm nông
nghiệp sản xuất ra đã cung cấp đủ cho nhu cầu thị trường trong
tỉnh, có nhiều sản phẩm tiêu thụ ngoài tỉnh và xuất khẩu.

Thành tựu thứ tư là nông nghiệp đã tạo nhiều việc làm, góp
phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân
nông thôn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh: từ trên 70% năm 1991
xuống còn 8,46% năm 2020. Kinh tế nông thôn phát triển theo
hướng đa dạng hoá ngành nghề, tăng tỷ trọng của công nghiệp
và dịch vụ, giảm sản xuất thuần nông, một số làng nghề truyền
thống được khôi phục. Đặc biệt trong triển khai Chương trình
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tập
hợp sức mạnh đoàn kết, huy động sự tham gia của cả hệ thống
chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Đến
hết năm 2020, toàn tỉnh có 54 xã đạt chuẩn NTM; bình quân số
tiêu chí đạt chuẩn/xã 15 tiêu chí. Thành phố Lào Cai và huyện
Bảo Thắng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.n

lĩnH vực Tam nông

Những thành tựu nổi bật 
qua 3 thập kỷ phát triển

Tập trung đầu tư, khai thác có hiệu quả
tiềm năng, lợi thế, tỉnh Lào Cai đã tạo
bước phát triển đột phá cho nông nghiệp,
nông thôn và nông dân. 

Thu hoạch dứa ở huyện Mường Khương

F
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POTENTIAL - LAO CAI PROVINCE

Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa có ý nghĩa quan trọng
đối với tỉnh Lào Cai, là dự án lớn với tổng kinh phí đầu tư 6.948 tỷ
đồng, được đề xuất trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh cắt
giảm đầu tư công nên gặp nhiều khó khăn. 

Song với quyết tâm “mở cửa bầu trời” của cả hệ thống chính trị
tỉnh, ngành GTVT-XD đã chỉ đạo các phòng, ban đơn vị nghiên cứu
tham mưu tỉnh phương án đầu tư theo đối tác công tư (trên cơ sở
tham khảo dự án sân bay Vân Đồn - Quảng Ninh). Dự án sẽ sử dụng
vốn ngân sách giải phóng mặt bằng, tái định cư và đầu tư công trình
phụ trợ với tổng kinh phí 2.730 tỷ đồng. Do việc bố trí kinh phí Trung
ương khó khăn, Sở đã tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,
uBND tỉnh cân đối từ ngân sách địa phương.

Đề xuất được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai chấp thuận
(Thông báo số 937 KL/Tu ngày 07/02/2020), HĐND tỉnh thông qua
(Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10/7/2020, Nghị quyết số 04/NQ-
HĐND ngày 09/4/2021) và được Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ,
ngành nhất trí. Trước mắt triển khai giai đoạn I dự án công suất 1,5
triệu khách/năm với kinh phí đầu tư 4.183 tỷ đồng và ngân sách tỉnh
bố trí 1.193 tỷ đồng.

Sở GTVT-XD hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt trong tháng 7/2021, phấn đấu khởi công dự án vào đúng dịp
chào mừng 30 năm tái lập tỉnh, để trong thời gian không xa “giấc mơ
hàng không” của nhân dân Lào Cai thành hiện thực.

Trong thời gian tới, Ngành GTVT-Xd sẽ đồng hành với các
doanh nghiệp, nhà đầu tư đã, đang và sẽ đến với Lào Cai ra sao?

Trong nhiều năm qua, Ngành GTVT-XD luôn quán triệt phương
châm “Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển”, sẵn sàng đồng
hành cùng doanh nghiệp trong mọi hoạt động.

Thời gian tới, Ngành tiếp tục thực hiện nguyên tắc “3 không”
(Không nói không - Không nói khó - Không nói có nhưng không
làm) và tinh thần “5 thật” (Nghĩ thật - Nói thật - Làm thật - Hiệu quả
thật - Doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi thật) theo chỉ đạo
của Chính phủ; cam kết tạo mọi thuận lợi, quyết liệt tháo gỡ khó khăn
vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng; cắt giảm tối đa
thời gian, chi phí trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính nhằm
góp phần xây dựng hệ thống “chính quyền phục vụ” vì người dân, vì
doanh nghiệp và vì Lào Cai phát triển.

Trân trọng cảm ơn ông!

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện xử lý
vi phạm, kiến nghị chấn chỉnh khắc
phục những bất cập, sơ hở trong quản lý,
thực hiện chính sách pháp luật. Công tác
giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra

được tăng cường, mang lại hiệu quả cao cho các kết luận
thanh tra.

Tăng cường phối hợp, giảm chồng chéo 
Căn cứ Quyết định số 87/2014/QĐ – uBND ngày

27/12/2014 về xây dựng phê duyệt kế hoạch hàng năm
của ngành Thanh tra Lào Cai; Quyết định số
16/2016/QĐ - uBND ngày 16/03/2016 do uBND tỉnh
Lào cai ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan trên
địa bàn tỉnh trong quá trình quản lý nhà nước đối với các
doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, theo đó, các sở,
ngành, uBND các huyện, thành phố, các cơ quan Trung
ương trên địa bàn đã chủ động phối hợp xây dựng kế
hoạch và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hàng
năm. Trong đó, Thanh tra tỉnh Lào Cai là cơ quan đầu
mối xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh
nghiệp, trình Chủ tịch uBND tỉnh phê duyệt trên cơ sở
tổng hợp yêu cầu công tác của các cơ quan đơn vị nhằm
xử lý chồng chéo, không để xảy ra tình trạng thanh tra,
kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp theo Chỉ
thị số 20/CT-Ttg ngày 17/05/2017 của Thủ tướng Chính
phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với
doanh nghiệp.

Ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào
Cai cho biết: “Trong giai đoạn vừa qua, công tác xử lý
chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra luôn
được thực hiện nghiêm túc, giảm thiểu phiền hà, góp
phần tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp. Giai
đoạn từ 2016 đến nay, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến

hành rà soát, xử lý tránh chồng chéo, hàng năm kịp thời tham
mưu giúp Chủ tịch uBND tỉnh giao kế hoạch thanh tra, kiểm
tra cho các sở, ban, ngành với tổng số trên 900 doanh nghiệp
đảm bảo quy định. Trong đó, đối với sở, ngành xây dựng kế
hoạch thanh tra, kiểm tra tại cùng một doanh nghiệp sẽ tiến
hành trao đổi, phối hợp thành lập Đoàn liên ngành để giảm
trùng lặp về thời gian, đối tượng, đảm bảo không thanh tra,
kiểm tra quá 1 lần/năm”.

Đặc biệt, trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, do tình
hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến hoạt
động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và việc thực hiện
Nghị quyết số 84/NQ – CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ về
các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất
kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an
toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Thanh tra tỉnh
tham mưu cho uBND tỉnh, chỉ đạo các cấp, ngành điều chỉnh
giảm kế hoạch thanh tra đối với doanh nghiệp, đặc biệt đối với
doanh nghiệp vận tải, thương mại và xuất nhập khẩu, nhằm kịp
thời tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, xử lý
chồng chéo với Kiểm toán Nhà nước, đặc biệt là Kiểm toán Nhà
nước khu vực VII khi xây dựng kế hoạch thanh tra. Ngày
29/10/2019, hai cơ quan đã ký Biên bản ghi nhớ về phối hợp trao
đổi, xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai nhiệm vụ thanh
tra, kiểm toán trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, với đối tượng
thanh tra, kiểm toán là các loại hình doanh nghiệp, sau khi xử lý
chồng chéo giữa các cơ quan thanh tra nhà nước trên địa bàn
tỉnh, Thanh tra tỉnh Lào Cai sẽ gửi danh mục các doanh nghiệp
được thanh tra để Kiểm toán Nhà nước khu vực VII rà soát, đối
chiếu, cân nhắc khi tiến hành kiểm tra đối chiếu. Trường hợp khi
có sự trùng lặp, chồng chéo giữa kế hoạch thanh tra với kế hoạch
kiểm toán, cơ quan thanh tra sẽ không tiến hành thanh tra để
đảm bảo sự độc lập của hoạt động kiểm toán.

Quan tâm xử lý sau thanh tra 
Thực tế cho thấy, thời gian qua, công tác thanh tra và hoạt

động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết
định xử lý về thanh tra đã có tác động không nhỏ vào việc tăng
cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trên địa
bàn tỉnh Lào Cai. Từ tháng 9/2014, Thanh tra tỉnh đã thành lập
Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, đã ban hành
Quyết định số 75/QĐ-TT ngày 15/03/2017 và Quyết định số
95/QĐ-TT ngày 22/04/2019 quy định về thành lập, chỉ đạo, kiểm
tra, giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết
luận thanh tra và công tác xử lý sau thanh tra. 

Về công tác giám sát Đoàn thanh tra đã được thực hiện một
cách có trình tự, bài bản, hoạt động chuyên nghiệp và phát huy
được hiệu quả rõ rệt. Các đoàn thanh tra đã có nhiều nỗ lực, cố
gắng trong hoạt động chuyên môn, có ý thức chấp hành các quy
định, thủ tục và pháp luật trong hoạt động thanh tra, luôn giữ kỷ
luật, kỷ cương trong thi hành nhiệm vụ, các cuộc thanh tra đều
đảm bảo được tính khách quan, chất lượng, hiệu quả, không tiêu
cực, đúng tiến độ theo quy định.

Về công tác thẩm định kết quả thanh tra đã thực hiện thẩm
định 100% hồ sơ của các cuộc thanh tra. Qua thẩm định đã phát
hiện những tồn tại, hạn chế trước khi Chánh Thanh tra ban hành
kết luận chính thức. Qua công tác thẩm định, các kết luận thanh
tra được thực hiện theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ, nhận xét,
đánh giá kết luận có căn cứ về mặt pháp luật. Đồng thời kết luận
thanh tra mang tính khách quan và tính khả thi hơn, bảo đảm
tính nghiêm minh kỷ cương pháp luật và đảm bảo quyền lợi, lợi
ích hợp pháp của các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân là đối
tượng thanh tra.

Về công tác xử lý sau thanh tra: Từ khi Chính phủ ban hành
Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 27/03/2015 quy định việc thực
hiện kết luận thanh tra thì hoạt động theo dõi, đôn đốc kiểm tra
thực hiện kết luận thanh tra được được tiến hành thường xuyên,
kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch. Công tác thu hồi
tiền, thu hồi đất, tài sản khác, khắc phục hậu quả đối với các hành
vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước đã được
thực hiện nhanh chóng. Thanh tra tỉnh đã yêu cầu, kiến nghị, xử
lý hành chính bằng nhiều hình thức kỷ luật cụ thể theo quy định
đối với các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân có vi phạm trong
công tác quản lý nhà nước. Trong quá trình thực hiện công tác
thanh tra đã phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đã
báo cáo uBND tỉnh chuyển cơ quan điều tra xử lý theo đúng quy
định của pháp luật.

Với những kết quả đạt được trong công tác thanh tra, tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham
nhũng năm 2020 của ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã góp phần
quan trọng trong việc củng cố hệ thống chính trị, thúc đẩy kinh
tế - xã hội phát triển, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Trên
cơ sở phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, ngành Thanh
tra Lào Cai sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy hơn nữa trọng trách của
mình, trong đó chú trọng kết hợp giữa thanh tra trách nhiệm gắn
với phòng, chống tham nhũng và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố
cáo; quan tâm chế độ thông tin báo cáo, thể hiện chính xác và đầy
đủ những kết quả công tác,... nhằm góp phần vào nhiệm vụ
chính trị chung của tỉnh và xây dựng ngành Thanh tra Lào Cai
ngày càng vững mạnh.n

Ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong
công tác thanh kiểm tra
Những tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng
công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt được những kết quả tích cực. Việc
triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu và định hướng; kết luận,
kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời. 

F
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Cục Thuế tỉnh Lào Cai cam kết thực hiện
theo đúng tuyên ngôn của ngành: “Minh
bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới”.
Đây là chia sẻ của bà dương Thị Thu Hằng,
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lào Cai. Ngô
Khuyến thực hiện.

Tuy đối mặt với khó khăn trong năm 2020 và những tháng
đầu năm 2021 nhưng Cục Thuế tỉnh Lào Cai vẫn vươn lên hoàn
thành các chỉ tiêu được giao. Bà có thể cho biết đâu là yếu tố đem
lại kết quả này?

Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, đại dịch Covid-19 đã
tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực dịch vụ: y tế, giáo dục, ăn
uống, lưu trú, giải trí,... nhất là du lịch, vận tải hành khách trên
địa bàn tỉnh Lào Cai. Cùng với đó, sự thay đổi về chính sách
quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, cửa khẩu phụ, lối mở từ nước
bạn Trung Quốc cũng làm giảm mạnh lượng giao dịch
thương mại của cư dân biên giới, trong khi một số đơn vị
khai khoáng giảm về sản lượng, hết hạn giấy phép… khiến
việc thu ngân sách của tỉnh gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, Cục Thuế tỉnh Lào Cai đã chủ động phối
hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho NNT;
triển khai quyết liệt các chính sách gia hạn tiền thuê đất, tiền
thuế,… nhằm giúp doanh nghiệp (DN), hộ cá nhân kinh doanh
phục hồi sản xuất - kinh doanh. Cục Thuế cũng tăng cường rà
soát, phối hợp với các cơ quan chính quyền trong việc thu nợ,…
Những nỗ lực trên cùng với việc một số nhà máy thủy điện đã
phát điện, thu tiền sử dụng đất trong năm 2020 và 6 tháng đầu
năm 2021 nên số thu ngân sách của tỉnh vẫn tăng so cùng kỳ. 

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2021, Cục
Thuế sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp như:
Tranh thủ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chỉ đạo
các cấp, ngành tại địa phương phối hợp với cơ quan thuế
để quản lý thu, chống thất thu; tiếp tục tăng cường vai trò
của Ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế;
tăng cường đối thoại tháo gỡ khó khăn cho NNT; đẩy

mạnh thanh kiểm tra, tập trung vào những DN thuộc ngành
nghề, lĩnh vực có rủi ro cao...

Ngành Thuế Lào Cai đã thực hiện cải cách hành chính, đồng
hành cùng tỉnh thực hiện phương châm “dN phát tài, Lào Cai
phát triển” ra sao, thưa bà? 

Ngành Thuế Lào Cai đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện
cải cách TTHC thuế, trọng tâm là việc cắt giảm, đơn giản hóa, điện tử
hóa các TTHC. Cho đến nay, ngành Thuế đã bãi bỏ 131 TTHC, giảm
từ 435 xuống còn 304 thủ tục, qua đó tạo thuận lợi cho NNT.

Ngành cũng đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai các
TTHC về thuế theo phương thức điện tử với 176/290 TTHC
cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và hiện có 100% DN
đã khai thuế điện tử. 

Cục Thuế tỉnh còn phối hợp với các ngân hàng thương mại triển
khai dịch vụ nộp thuế điện tử, hiện có 98% DN tham gia, đồng thời
đẩy mạnh việc hoàn thuế điện tử cũng với 100% hồ sơ nhằm rút ngắn
thời gian, chi phí giải quyết TTHC hoàn thuế của NNT.

Hiện các chính sách thuế mới được phổ biến qua nhiều phương
tiện: Cổng thông tin điện tử của tỉnh, website của ngành
(http://laocai.gdt.gov.vn); tin nhắn, thư điện tử, ứng dụng zalo… 

Trong quá trình giải quyết TTHC, ngành Thuế Lào Cai bám sát
nội dung theo hướng dẫn tại quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC
thuế theo cơ chế một cửa; luôn cầu thị lắng nghe ý kiến của NNT, kịp
thời giải quyết, phản hồi kết quả đúng quy trình và thời gian.

Nhằm hỗ trợ các dN vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của
dịch bệnh Covid-19, ngành Thuế Lào Cai đã có những giải pháp,
hoạt động nào?

Trong bối cảnh Covid-19, Cục Thuế tỉnh luôn tích cực phối hợp
với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài tuyên truyền
chính sách quy định về gia hạn nộp thuế và mức thu một số khoản
phí, lệ phí… Triển khai các chính sách hỗ trợ NNT gặp khó khăn, dự
kiến đến 31/12/2021; Cục Thuế đã, đang đề nghị gia hạn, giảm cho
559 NNT với số tiền 128 tỷ đồng.

Trân trọng cảm ơn bà!

Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Cùng với thành tựu phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh Lào Cai, ngành y tế đã có
những bước chuyển mình mạnh mẽ, từng
bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở vật chất,
đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật mới, thu
hút bác sĩ giỏi; tinh thần, thái độ phục vụ
của y, bác sĩ đối với người bệnh được cải
thiện rõ rệt... góp phần nâng cao chất
lượng, đáp ứng nhu cầu về khám chữa bệnh
và thực hiện nhiệm vụ dự phòng, bảo vệ
sức khỏe nhân dân.

Ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở y tế Lào
Cai cho biết, với nỗ lực phấn đấu và cống hiến
không mệt mỏi của đội ngũ những người làm
công tác y tế, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng
cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đạt

được nhiều thành tựu quan trọng.
Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở được đầu tư phát triển, mở

rộng cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức
khỏe ngày càng cao của nhân dân. Tập trung đầu tư trang thiết
bị hiện đại, tăng cường chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, kỹ
thuật cao, triển khai nhiều biện pháp để phát triển các dịch vụ
chuyên môn kỹ thuật theo phân tuyến, phát triển các dịch vụ
vượt tuyến cứu chữa thành công nhiều ca bệnh khó ngay tại
tỉnh. Đến hết năm 2020, số gói dịch vụ kỹ thuật mới tuyến tỉnh

đã triển khai là: 129/101 (đạt 127,7% kế hoạch);
số gói dịch vụ kỹ thuật mới tuyến huyện đã
triển khai là 125/98 (đạt 138% kế hoạch).

Trong công tác dự phòng, ngành y tế tỉnh
cũng đạt được những thành công đáng ghi
nhận, như từng bước thanh toán một số bệnh
truyền nhiễm nguy hiểm; tăng tỷ lệ bao phủ vắc
xin; thực hiện thành công các chương trình
mục tiêu y tế quốc gia…

Đặc biệt, ngay từ khi dịch Covid-19 xuất
hiện vào đầu năm 2020, bám sát các chỉ đạo của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo
quốc gia phòng chống dịch Covid-19, hướng
dẫn của Bộ y tế và chỉ đạo của Tỉnh ủy, uBND
tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngành y tế Lào
Cai chủ động đánh giá tình hình, diễn biến của
dịch bệnh và tham mưu Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch của tỉnh đưa ra các giải pháp quyết
liệt, kịp thời, phù hợp với tình hình địa phương. 

Trong đó, tập trung huy động sức mạnh và sự vào cuộc
của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, xã hội và lấy phòng dịch
là ưu tiên, khoá chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh
vùng, dập dịch triệt để từ bên trong và chữa trị hiệu quả. Đẩy
mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp,
các ngành và toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh về sự nguy
hiểm, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất
là các biện pháp theo khuyến cáo 5K của Bộ y tế. Thực hiện
nghiêm túc các biện pháp giám sát, truy vết đối tượng, xét
nghiệm, cách ly đúng theo quy định của Bộ y tế. Phát hiện
sớm, quản lý, điều trị các ca dương tính với Covid-19 đúng
theo quy định; điều tra, truy vết các đối tượng tiếp xúc F1, F2,
lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng đối với nhóm đối tượng
tiếp xúc. Chủ động, tích cực trong tiêm vắc xin phòng chống
dịch bệnh… Đến nay, dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm
soát trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho khôi phục
và phát triển kinh tế.

Thời gian tới, đứng trước những khó khăn, thách thức trong
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngành y tế tỉnh sẽ tiếp
tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, uBND tỉnh các phương án
tháo gỡ khó khăn liên quan đến từng lĩnh vực, đảm bảo sẽ đáp
ứng được yêu cầu phòng chống dịch bệnh và phát triển các
công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của ngành. 

Đa dạng và huy động các nguồn hỗ trợ của Trung ương, xã
hội hóa… nhằm bổ sung các nguồn kinh phí hợp pháp để đầu
tư, phát triển ngành y tế. Cuối cùng, tiếp tục tuyên truyền, động
viên, vận động toàn bộ cán bộ nhân viên ngành y tế vượt qua
mọi khó khăn, chung sức, chung lòng cùng toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân trong công tác phòng chống dịch bệnh, góp phần vào
sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.n

Dấu ấn trong phòng chống dịch và
khám chữa bệnh cho nhân dân



Trải qua 30 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, ngành
Ngân hàng Lào Cai luôn nỗ lực vượt qua khó
khăn, triển khai có hiệu quả cơ chế chính sách
tiền tệ, ngân hàng, đóng góp quan trọng vào sự
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
NguyễN Bách

Không ngừng lớn mạnh
Từ ngày 01/10/1991, tỉnh Hoàng Liên Sơn được chia tách thành 2

tỉnh yên Bái và tỉnh Lào Cai. Theo đó, Ngân hàng tỉnh Hoàng Liên
Sơn cũng được chia tách thành Ngân hàng Lào Cai và Ngân hàng yên
Bái, đánh dấu bước phát triển mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN)
Chi nhánh tỉnh Lào Cai và các ngân hàng trên địa bàn.

Trong suốt 30 năm qua, hệ thống ngân hàng tỉnh Lào Cai luôn
bám sát mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương và chỉ đạo điều hành của NHNN Việt Nam, triển khai có hiệu
quả cơ chế chính sách tiền tệ, ngân hàng, phục vụ tích cực sự phát triển
kinh tế - xã hội. Nguồn vốn tín dụng đã tham gia vào hầu hết các lĩnh
vực của nền kinh tế. Qua đó, góp phần đưa Lào Cai trở thành địa
phương có tốc độ tăng trưởng cao, bền vững của khu vực Tây Bắc và là
địa bàn quan trọng của cả nước về hợp tác quốc tế với các tỉnh phía
Tây Nam - Trung Quốc, các quốc gia trong khu vực, phát huy vị trí
cầu nối trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội -
Hải Phòng.

Hiện nay, hệ thống ngân hàng tỉnh Lào Cai có 18 chi nhánh ngân
hàng thương mại, 02 quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Chính sách
xã hội và Ngân hàng Phát triển; với đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động trên 1.500 người có chuyên môn nghiệp vụ, lý
luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp cao, đáp ứng tốt yêu cầu mục tiêu
trong thời kỳ đẩy mạnh hiện đại hóa và hội nhập hoạt động ngân
hàng. Mạng lưới hoạt động ngân hàng rộng khắp toàn tỉnh với 63 chi
nhánh, phòng giao dịch, 3.209 tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng
Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

110 ATM (trong đó có 02 ATM gửi, rút tiền tự động) và 974 thiết bị
chấp nhận thẻ (PoS); 1.706 điểm chấp nhận thanh toán quét mã
QR;… Công tác thanh toán của hệ thống ngân hàng trên địa bàn đối
với người dân, doanh nghiệp, các tổ chức được thực hiện nhanh
chóng, an toàn, chính xác, kịp thời, hiệu quả, nhất là thanh toán không
dùng tiền mặt, đáp ứng tốt về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cung
ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó
Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, trước những

diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngành Ngân hàng tỉnh
Lào Cai đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ đảm
bảo hoạt động ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả, đáp ứng đầy đủ,
kịp thời nhu cầu vốn tín dụng và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khách
hàng vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
vượt qua khó khăn, tiếp tục ổn định và khôi phục hoạt động sản xuất
kinh doanh.

Tính đến 30/6/2021, nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt trên
33.000 tỷ đồng, tăng 5,35% so với thời điểm 31/12/2020; tổng dư nợ
đạt 51.000 tỷ đồng, tăng 1,8% so với thời điểm 31/12/2020. Chất lượng
tín dụng luôn được coi trọng và đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu thấp.

Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đẩy mạnh các giải
pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có nguồn
vốn tín dụng duy trì, phục hồi và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh
doanh. Đến nay, hệ thống ngân hàng Lào Cai đã hỗ trợ cho 4.857
khách hàng với dư nợ trên 13.000 tỷ đồng. Trong đó miễn, giảm lãi
vay là 4,747 tỷ đồng cho 1.533 khách hàng; dư nợ được cơ cấu lại thời
hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ 2.564 tỷ đồng cho 628 khách hàng;
cho vay mới đối với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch lũy kế 7.460
tỷ đồng cho 2.696 khách hàng…

Với nhiều giải pháp, ngành ngân hàng đã góp phần quan trọng hỗ
trợ người dân, doanh nghiệp vượt khó trong hoàn cảnh đại dịch, ổn
định và tăng trưởng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh.n
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ngànH ngân Hàng lào cai 

30 năm xây dựng và phát triển

30 năm kể từ ngày được thành lập

(năm 1991), Cục Hải quan tỉnh Lào
Cai đã không ngừng lớn mạnh, có
những đóng góp quan trọng với sự
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. 
Ngọc TùNg

Đến nay, Cục đã có 12 đơn vị thuộc, trực
thuộc với 209 cán bộ, công chức, trong đó,
87% tốt nghiệp đại học trở lên. Hầu hết
các hoạt động nghiệp vụ cũng như hành
chính của đơn vị đều thực hiện trên các

chương trình phần mềm, với các trang thiết bị hiện đại,
hệ thống xử lý dữ liệu tập trung của ngành Hải quan,
đảm bảo tất cả các hoạt động của Cục được quản lý chặt
chẽ, khoa học. 

Từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch
Covid-19, hoạt động của Cục Hải quan Lào Cai nói
chung và công tác thu ngân sách nói riêng gặp nhiều khó
khăn. Tuy nhiên, đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp để
số thu không bị giảm quá nhiều. Kết quả, từ 01/01/2020
đến 31/12/2020, thu ngân sách của Cục đạt 1.452,1 tỷ
đồng, đạt 90,75% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (1.600 tỷ

đồng); đạt 80,6% chỉ tiêu
Tổng cục Hải quan giao phấn
đấu (1.800 tỷ đồng); đạt 72,6%
chỉ tiêu uBND tỉnh Lào Cai
giao (2.000 tỷ đồng); bằng
67,79% so với cùng kỳ năm
2019 (2.141,8 tỷ đồng).

Trong thời gian tới, Cục
Hải quan tỉnh Lào Cai sẽ tiếp
tục thực hiện nhiệm vụ duy trì
hệ thống hải quan tự động,
vận hành ổn định, đảm bảo an
ninh, an toàn mạng và dữ liệu.
Đẩy mạnh triển khai thực
hiện cơ chế một cửa quốc gia,
hệ thống giám sát tự động tại
kho, bãi, cảng VASSCM; triển
khai thực hiện thanh toán
thuế, lệ phí hải quan bằng
phương thức điện tử…

Đặc biệt, duy trì thực hiện tối đa hoạt
động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa,
tránh ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu, tạo
điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

(DN). Triển khai kịp thời các phương án phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị thuộc, trực thuộc,
nhất là tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu, các địa điểm
làm thủ tục Hải quan. Đảm bảo thực hiện mục tiêu kép
vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế theo chỉ
đạo của Chính phủ.

Mặt khác, tăng cường lực lượng quản lý tốt địa bàn
kiểm soát Hải quan, chủ động đấu tranh ngăn chặn, bắt
giữ, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương
mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, các
hành vi khác vi phạm pháp luật Hải quan...

Đồng thời, duy trì xây dựng quan hệ đối tác thường
xuyên với DN góp phần nâng cao tính tuân thủ pháp
luật hải quan của DN và nâng cao hiệu quả quản lý nhà
nước về Hải quan để thúc đẩy hoạt động XNK. 

Ông Dương Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hải
quan tỉnh Lào Cai cho biết: “Trong giai đoạn mới, toàn
thể cán bộ, công chức, nhân viên của Cục sẽ không
ngừng phấn đấu, tiếp tục bám sát các kế hoạch, chỉ đạo
của Tổng cục Hải quan, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu
được giao, góp phần xây dựng quê hương Lào Cai ngày
càng giàu mạnh, văn minh và hiện đại”.n
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Đảm bảo thông suốt hoạt động XNK 

POTENTIAL - LAO CAI PROVINCE

Cán bộ Chi cục Hải quan Ga đường sắt quốc tế Lào Cai 
giải quyết thủ tục đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19



www.vccinews.com  4140 VIETNAm BUSINESS FORUm AuG 1 – 14, 2021

POTENTIAL - LAO CAI PROVINCE

Lao Cai Market Management
Department has carried out many
consistent solutions to stabilize the
market, protect legitimate consumer
interests and foster business
development since the start of this year.

The commodity market has been very active
since 2020 because demand has kept rising,
especially for food, apparels, footwear and
electronic devices. During this time, Lao Cai
and the whole country have stepped up the

fight against the Covid-19 epidemic, resulting in a higher
demand for medical equipment that might lead to local
scarcity and price hikes of facemasks and antiseptic
solutions. However, with the active and timely
participation of relevant bodies, including the Market
Management Department, commodity prices have been
well controlled.

With drastic actions of the market watchdog,
smuggling, trade fraud, counterfeiting, knockoffs and
products of unclear origin or unguaranteed quality and
safety were pushed back. The province did not uncover any
serious cases of transporting, storing and trading
prohibited goods, smuggled goods, counterfeits, knockoffs.

In the first six months of 2021, the department
conducted 620 inspection cases, up 32.5% year on year,

uncovered and handled 241 violation cases, up 29.6%.
Specifically, the agency unearthed and issued fines in 99
business violation cases (unclear pricing, no price
quotation, no business licenses and expired certificates),
and imposed an administrative fine of VND125.5 million.
Violated value amounted to VND3,854.7 million, up
133.8% over the same period of 2020. The department
collected VND1,801 million for the state budget, up 88.9%
year on year.

To achieve these results, the Market Management
Department closely followed the direction of the Prime
Minister and the National Steering Committee 389 in the
fight against smuggling, commercial fraud and
counterfeiting. In addition, the agency reformed
operations, with focus on tightening inspection and
control of essential products and effectively preventing
transportation and trading of smuggled goods, prohibited
goods, counterfeited goods and pirated goods. In addition,
the department complied with laws on price, measurement,
quality, labelling, food safety and hygiene and regulations
on trade promotion, e-commerce and online sales
applications.

Manufacturing, trading and service are expected to
recover in the last months of 2021. The demand for
production inputs and consumption outputs will increase
in Lao Cai. Smuggling, trade fraudulence, counterfeiting,
knockoff and illegal transportation of goods into Vietnam
may also increase. Trading smuggled goods, counterfeited
goods and knockoffs via the e-commerce environment
(Zalo and Facebook) is predicted to be complicated.

Mr. Do Du Bac, Acting Director
of Lao Cai Market Management
Department, said, “In 2021, the
department will concentrate on
strengthening the fight against illegal
trade in the e-commerce
environment. Since 2020, due to
travel restrictions as a result of the
Covid-19 epidemic and growing
consumer demand, trading faked
goods and products of unclear origin
on social networks (Facebook and
Zalo) will be complicated. Hence, in
addition to market control, in 2021,
the department will further focus on
measures to inspect, control,
promptly prevent and strictly handle
smuggling, counterfeiting, knockoff
and piracy via e-commerce, website
and social networks.”n

Stabilizing Market, Protecting
Consumer Interests

Từ đầu năm tới nay, với tinh thần quyết
liệt, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh
Lào Cai đã triển khai đồng bộ nhiều giải
pháp nhằm ổn định thị trường, bảo vệ
quyền lợi chính đáng của người tiêu
dùng, góp phần đẩy mạnh phát triển hoạt
động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Từ năm 2020 đến nay, thị trường hàng hóa hết
sức sôi động do nhu cầu mua sắm của người
dân có xu hướng tăng cao, đặc biệt là các nhóm
mặt hàng như lương thực, thực phẩm, quần áo,
giày dép, điện tử… Đây cũng là thời kỳ Lào Cai

cùng cả nước đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 nên
nhu cầu về một số mặt hàng thiết bị y tế phục vụ người dân
tăng cao, dễ dẫn đến khan hiếm và tăng giá quá mức, nhất
là khẩu trang, dung dịch sát khuẩn… Tuy nhiên, với sự vào
cuộc tích cực, kịp thời của các lực lượng chức năng, đặc biệt
là Cục QLTT, giá cả và tình hình lưu thông hàng hóa trên
địa bàn Lào Cai đã cơ bản được kiểm soát.

Với sự ra quân quyết liệt của toàn lực lượng QLTT trên
địa bàn tỉnh, vấn nạn buôn lậu, gian lận thương mại, sản
xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ
nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng và vệ sinh an
toàn thực phẩm đã được đẩy lùi. Toàn tỉnh chưa phát hiện
vụ việc lớn về vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng cấm,
hàng nhập lậu, thực phẩm giả, hàng hóa kém chất lượng,
công tác bảo đảm về an toàn thực phẩm được duy trì.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, tổng số vụ kiểm tra là
620 lượt/vụ (tăng 32,5% so với cùng kỳ năm 2020), phát

hiện xử lý 241 vụ vi phạm (tăng 29,6% so với cùng kỳ năm
2020). Trong đó phát hiện, xử lý vi phạm trong kinh doanh,
lĩnh vực giá là 99 vụ (hành vi vi phạm là không niêm yết
giá, niêm yết không rõ ràng, không có giấy phép kinh
doanh, giấy phép, giấy chứng nhận đã hết hạn), xử phạt vi
phạm hành chính số tiền là 125,5 triệu đồng. Tổng giá trị
xử lý là 3.854,7 triệu đồng (tăng 133,8% so với cùng kỳ năm
2020), tổng số thu nộp ngân sách nhà nước là 1.801 triệu
đồng (tăng 88,9% so với cùng kỳ năm 2020).

Để có được những kết quả trên, Cục QLTT đã bám sát
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc
gia về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả. Bên cạnh đó, toàn đơn vị đã đổi mới trong hoạt
động, nhất là siết chặt khâu kiểm tra, kiểm soát những mặt
hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng lớn cũng như ngăn
chặn hiệu quả các hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng
lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, việc chấp hành các
quy định của pháp luật về giá, đo lường, chất lượng, nhãn
hàng hoá, an toàn vệ sinh thực phẩm và lĩnh vực xúc tiến
thương mại, thương mại điện tử, các ứng dụng bán hàng
trực tuyến... cũng được Cục kiểm soát chặt chẽ.

Dự báo những tháng cuối năm 2021, sản xuất, kinh
doanh, thương mại, dịch vụ sẽ phục hồi trở lại, nhu cầu về
nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ cho sản xuất, kinh doanh,
tiêu dùng tại Lào Cai sẽ tăng cao; tình trạng các đối tượng
lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn
bán hàng giả, hàng kém chất lượng và vận chuyển trái phép
các loại hàng hóa vào Việt Nam cũng có thể gia tăng. Trong
đó, không loại trừ các hoạt động kinh doanh hàng lậu, hàng
giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo
chất lượng... qua môi trường thương mại điện tử (mạng
zalo, facebook...) sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ông Đỗ Du Bắc - Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh
Lào Cai cho biết: “Năm 2021 Cục sẽ tập trung tăng cường
đấu tranh, ngăn chặn kinh doanh bất chính trên môi
trường thương mại điện tử. Từ năm 2020 đến nay, lợi
dụng việc đi lại của người dân bị hạn chế do dịch bệnh
Covid-19, nhu cầu tiêu dùng tăng, tình trạng kinh doanh
hàng giả nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ...
thông qua mạng xã hội facebook, zalo... (kinh doanh
online) đã có những diễn biến phức tạp. Vì vậy bên cạnh
thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm kiểm soát thị
trường, trong năm 2021, Cục QLTT Lào Cai sẽ tiếp tục
chú trọng tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát,
kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo pháp luật
các hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng
không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở
hữu trí tuệ thông qua thương mại điện tử, các website bán
hàng, mạng xã hội facebook, zalo...”n

Ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng



Để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Lào Cai phát
triển đồng bộ, cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị đạt
các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại I và hướng tới đô thị thông
minh giai đoạn 2020 - 2025, thành phố sẽ thực hiện đồng bộ
các nhiệm vụ, giải pháp. Đó là tập trung nguồn lực đầu tư
một số dự án trọng điểm thúc đẩy phát triển KT-XH, kết nối
các vùng phía Tây thành phố theo trục dọc, bên trái tuyến cao
tốc Nội Bài - Lào Cai và khai thác hiệu quả quỹ đất trong khu
vực. Hoàn chỉnh hệ thống giao thông cảnh quan dọc sông
Hồng kết nối từ khu Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim
Thành, Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai chạy dọc sông. Nâng cao
chất lượng các đồ án quy hoạch đô thị, đảm bảo có tầm nhìn
dài hạn, có tính toán các nguồn lực thực hiện theo từng giai
đoạn. Vận dụng, lồng ghép các ý tưởng, tiêu chí về phát triển
đô thị xanh bền vững, đô thị thông minh trong các đồ án quy
hoạch. Thành phố Lào Cai cũng sẽ tích cực mời gọi các nhà
đầu tư (NĐT) chiến lược đến nghiên cứu, lập dự án khả thi
trên cơ sở các quy hoạch chung có tầm nhìn đến năm 2040,
năm 2050 và kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh Lào Cai đã
được Chính phủ phê duyệt.

Năm 2019, thành phố Lào Cai đứng ở vị trí thứ 7/9
của bảng xếp hạng ddCI cấp huyện, thị xã, thành phố
với 76,8 điểm. Đến năm 2020 đã bứt phá lên vị trí thứ 2
trong bảng xếp hạng ddCI. Ông có thể chia sẻ một số
giải pháp nâng cao chỉ số ddCI tại thành phố Lào Cai? 

Năm 2019, thành phố Lào Cai đứng ở vị trí thứ 7 của bảng
xếp hạng DDCI cấp huyện, thị xã, thành phố với 76,8 điểm.
Có thể nói đây là một vị trí rất thấp so với một trung tâm tỉnh
lỵ như thành phố Lào Cai. Để cải thiện vị trí xếp hạng DDCI
năm 2020 và những năm tiếp theo, quyết tâm đưa thành phố
Lào Cai là đơn vị đứng đầu toàn tỉnh về chỉ số DDCI, ngay từ
đầu năm 2020 thành phố đã xác định các nhiệm vụ trọng
tâm, xuyên suốt để tập trung chỉ đạo. Trong đó, thành phố
đặc biệt chú trọng đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin, công nghệ số trong quản lý, điều hành và thực hiện
nhiệm vụ, từ đó mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Thành
phố Lào Cai đã “lội ngược dòng” từ vị trí thứ 7 của bảng xếp
hạng năm 2019 lên vị trí thứ 2 của năm 2020. Để đạt được kết
quả trên, thành phố chú trọng một số giải pháp như sau:

Một là: Nhóm giải pháp cải thiện các chỉ số: Chi phí gia
nhập thị trường; Chất lượng dịch vụ công trong cấp phép và
hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra; Hiệu quả cải cách
thủ tục hành chính (TTHC), chất lượng dịch vụ công và hiệu
quả của bộ phận một cửa; Chi phí không chính thức.

Hai là: Nhóm giải pháp cải thiện chỉ số: Tính năng động,
tiên phong của lãnh đạo huyện; Hiệu quả công tác đối thoại
và trách nhiệm giải trình; Minh bạch thông tin và đối xử công
bằng; Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh. 

Ba là: Các nhóm giải pháp như cải thiện chỉ số Hiệu quả
của thủ tục thuế; Khả năng tiếp cận đất đai và địa điểm kinh
doanh; Ứng dụng công nghệ thông tin, chính phủ điện tử
trong quản lý, điều hành; Chú trọng tới phát triển bền vững
và bao trùm trong quản lý, điều hành.

Bốn là: Để cải thiện vị trí xếp hạng DDCI, thành phố cũng
đã xác định từ người đứng đầu đến đội ngũ cán bộ công chức
phải thực sự trách nhiệm, phát huy rõ vai trò trong cải thiện
môi trường đầu tư. Điều này được thành phố xác định là một
trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để nâng cao năng
lực điều hành.

một số cam kết của chính quyền thành phố Lào Cai
trong việc cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh
nghiệp (dN), thưa ông?

Xác định thu hút đầu tư là yếu tố quan trọng để thúc đẩy
phát triển KT-XH, thành phố Lào Cai luôn tạo điều kiện
thuận lợi và hỗ trợ tốt nhất cho DN, NĐT như: miễn giảm
thuế, miễn giảm tiền thuê đất; giải quyết nhanh các thủ tục
cho NĐT; hướng dẫn, hỗ trợ NĐT, DN thực hiện các thủ
tục đăng ký chủ trương, cấp Giấy chứng nhận đầu tư và hỗ
trợ DN triển khai thực hiện các dự án sau cấp phép. Thành
phố rất chú trọng công tác cải cách hành chính, đặc biệt là
cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa
liên thông”. 

Để tạo quỹ đất sạch cho NĐT, uBND thành phố luôn
quan tâm giải quyết các vướng mắc trong bồi thường, giải
phóng mặt bằng. Quy trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê
đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được
thực hiện đúng quy định, hạn chế khiếu nại, khiếu kiện trong
nhân dân. 

Thành phố luôn đồng hành với DN trong
mọi hoạt động, thường xuyên phối hợp với các
sở, ngành tỉnh giúp DN tháo gỡ khó khăn trong
sản xuất kinh doanh và đầu tư thực hiện dự án.
Quản lý chặt chẽ sử dụng đất tại cụm công
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; lựa chọn các dự
án phù hợp, có chất lượng, những dự án có lợi
thế như chế biến nông sản - thực phẩm, sản
xuất hàng tiêu dùng phục vụ kinh tế nông thôn,
đặc biệt ưu tiên những dự án thân thiện với
môi trường. Triển khai các mô hình ứng dụng
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo điều kiện
cho DN tiếp cận và đầu tư công nghệ mới
nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất
lượng và năng lực cạnh tranh của hàng hoá. 

Với nhiều giải pháp đồng hành của thành
phố, cộng đồng DN trên địa bàn không ngừng
phát triển về quy mô, chất lượng lẫn số lượng,
góp phần tích cực thúc đẩy KT-XH của thành
phố Lào Cai ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn ông!
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Với mục tiêu xây dựng thành phố Lào Cai phát triển đồng
bộ, đạt các tiêu chí đô thị loại I và hướng tới đô thị thông minh
giai đoạn 2020 - 2025, thành phố sẽ thực hiện các nhiệm vụ,
giải pháp nào, thưa ông?

Để cụ thể hóa định hướng trên, các cấp chính quyền, tổ chức,
đoàn thể chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố đã chung sức,
đồng lòng thực hiện nhiều giải pháp với tinh thần quyết tâm cao
nhất. Trước hết, thành phố đã tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng kết
cấu hạ tầng, mở rộng diện tích, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự
án trọng điểm, tạo diện mạo khang trang, xanh, sạch, đẹp. Trong 5
năm qua, việc lập quy hoạch, triển khai theo quy hoạch đã được thực
hiện tương đối hiệu quả, diện mạo đô thị mới hình thành khá rõ nét
với các phân khu chức năng. Thành phố đã lập và trình phê duyệt
307 đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành trên tổng diện
tích gần 4.000 ha làm căn cứ xây dựng kế hoạch, khai thác các nguồn
lực đất đai, hạ tầng.

Trong tổ chức không gian đô thị, thực hiện Quyết định
1020/QĐ-uBND của uBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch
chung thành phố Lào Cai và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn
năm 2050, thành phố tập trung phát triển các trục không gian chính
trong đô thị, gồm: Trục cảnh quan dọc hai bên bờ sông Hồng là
hành lang cảnh quan sinh thái kết hợp mặt nước, cây xanh cảnh
quan dọc hai bên bờ sông, phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại,
vui chơi giải trí, kết hợp nhà ở biệt thự liền kề và công trình công
cộng, công trình cầu kiến trúc kết nối hai bờ sông. Trục dọc Đại lộ
Trần Hưng Đạo là trục trung tâm hành chính - chính trị - văn hóa -
đào tạo và dịch vụ thương mại. Trục Hoàng Liên - Hoàng Quốc
Việt là trục kết nối trung tâm đô thị thương mại, kinh tế với phía
Nam thành phố, gắn với đó là các công trình nhà ở đô thị và các
công trình thương mại, dịch vụ. Trục cảnh quan ven suối Ngòi
Đum, Ngòi Đường, Ngòi San, Ngòi Bo… gắn với các công trình
thương mại, dịch vụ nghỉ dưỡng, tắm suối khoáng nóng kết hợp
nhà ở biệt thự, nhà liền kề… Các trục đô thị được tổ chức theo
hướng tạo thành chuỗi đô thị, các khu đô thị tương đối độc lập,
hoàn chỉnh, gắn kết với nhau một cách hài hòa, hỗ trợ nhau cùng
phát triển bền vững.

Cùng với phát triển không gian đô thị, thành phố Lào Cai tập
trung nâng cao điều kiện sống của người dân thông qua đầu tư cải
thiện các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và môi trường đô
thị. Các tuyến đường nội thị đến khu vực các xã vùng ven được cải
tạo, nâng cấp, hạ tầng văn hóa - xã hội cũng được thành phố chú
trọng đầu tư tương xứng. Công tác chỉnh trang đô thị được thực
hiện thường xuyên với các dự án trang trí lắp đặt đèn, cải tạo, xây
mới hệ thống cấp - thoát nước, vỉa hè, cây xanh, góp phần làm cho
bức tranh đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp và văn minh.

Để hoàn thiện mục tiêu xây dựng thành phố thành đô thị văn minh,
hiện đại, ngoài đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thay đổi diện mạo đô
thị, những năm qua, thành phố Lào Cai triển khai hiệu quả “Năm trật
tự văn minh, đô thị”. Chương trình tập trung vào các nội dung như:
Quản lý về trật tự xây dựng, trật tự lòng đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự
công cộng; quản lý xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, đảm
bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự đô thị, đồng thời tăng
cường quản lý mỹ quan đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường. 
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Quyết tâm xây dựng 
thành phố Lào Cai hiện đại, văn minh 
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Là thành phố tỉnh lỵ duy nhất trong
cả nước nằm sát đường biên giới

Việt Trung, cũng là điểm đầu của
tuyến hành lang kinh tế trọng điểm
Côn Minh (Trung Quốc) - Lào Cai

- Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh
(Việt Nam), thành phố Lào Cai có

vị trí đặc biệt quan trọng trong
chiến lược phát triển của tỉnh Lào

Cai nói riêng và Việt Nam nói
chung. Thời gian qua, chính quyền

và nhân dân các dân tộc trên địa
bàn thành phố đã đoàn kết vượt

mọi khó khăn thử thách, đạt được
nhiều thành tựu quan trọng trên tất
cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội (KT-
XH). Ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ

tịch uBND thành phố Lào Cai đã
chia sẻ với phóng viên Vietnam

Business Forum về những giải pháp
nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng

thành phố văn minh, hiện đại,
hướng tới đô thị thông minh. 

duy Bình thực hiện.



In 2019, Lao Cai City ranked 7th in the DDCI Index with
76.8 points. Without doubt, this was a very low standing for a
provincial capital as it was. To improve its DDCI ranking in
2020 and beyond, Lao Cai City was resolved to bring DDCI to
the top of the ranking list. In particular, the city paid special
attention to applying information technology and digital
technology to managing, administering and carrying out its
tasks to uplift its DDCI standing to No. 2 in 2020. To have the
above results, the city focused on some following solutions:

one, market entry cost, public service quality of granting
licenses and effect of inspection; effect of administrative
procedure reform, quality of public services and the effect of
single-window service; and informal charges.

Two, Dynamism and innovation of district leaders; effect
of communication and accountability; information
transparency and fair treatment; and effect of business
support.

Three, effect of tax procedures; access to land and business
locations; application of information technology and e-
government to administration; sustainable and inclusive
development in administration.

Four, the city is also determined to be really and clearly
responsible and play a better role in improving the investment
environment. This is among important tasks to improve
operating capacity.

Would you mind describing some commitments of
Lao Cai City to improve the investment environment and
enhance business support?

Determining that investment attraction is an important
factor to boost socioeconomic development, Lao Cai City
always facilitates and supports businesses and investors in tax
and rent exemption and reduction, quick settlement of
procedures; instruction and support for carrying out
procedures in respect of business registration, investment
certification and business support. The city attaches much
importance to administrative reform, especially administrative
procedure reform in the single-window service.

To create a clean land fund for investors, the city
government is always keen to solve problems emerging from
land compensation and site clearance. The process of land
recovery, land allocation, land lease, compensation approval
and resettlement support is carried out under the law.

The city always sides with enterprises in all activities;
regularly coordinates with provincial agencies to help them
deal with business and investment difficulties; strictly manages
land in industrial zones and handicraft villages; selects suitable
and quality projects engaged in agricultural and food
processing and eco-friendly projects. The city also applies
science and technology to production, facilitates them to
access new technologies in order to reduce production costs
and enhance product quality and competitiveness.

With many support solutions, the business community is
constantly growing in size, quality and quantity and actively
contributing to local socioeconomic development.

Thank you very much!
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To realize the goal of building Lao Cai toward a first-
class urban area and a smart city in 2020 - 2025, what
solutions and tasks will the city adopt?

To make the above plans come true, governmental
agencies of all tiers and people of all walks of life have
unanimously coordinated and carried out many solutions with
the highest determination. First of all, the city has prioritized
investment for infrastructure construction, area expansion,
construction acceleration and landscaping. In the past five
years, all development plans have been carried out
synchronously and effectively, thus giving a facelift to the
urban landscape. The city has prepared and submitted for
approval 307 urban planning projects and sectoral planning
projects, with a total area of nearly 4,000 ha, for infrastructure
construction and operation.

Carrying out Decision 1020/QD-uBND of the Provincial
People's Committee on revised master plan of Lao Cai City
and its vicinity to 2040, with a vision to 2050, the city has
focused on developing main urban space axes. Specifically, the
landscape corridor along the two banks of the Red River is an
ecological landscape corridor featured by water surface, trees,
service, tourism, trade and entertainment, in combination
with buildings, townhouses, villas, public works and
architectural bridges across the river. The corridor along Tran
Hung Dao Boulevard is an administrative - political - cultural
- educational and commercial service center chain. The Hoang
Lien - Hoang Quoc Viet corridor is a space of commercial and
economic urban centers in the south of the city, combined
with urban housing projects and commercial and service
works. The landscape chain along Ngoi Dum, Ngoi Duong,
Ngoi San and Ngoi Bo streams features commercial facilities,
resort services and hot spring bathing, combined with villas
and townhouses. urban corridors form an urban chain,
relatively independent, complete, interactive and supportive
for joint sustainable development.

Beside urban space development, Lao Cai City focuses on
improving people's living conditions by improving technical
infrastructure services, social infrastructure and urban
environment. Traffic routes have been restored and upgraded

and sociocultural infrastructure has also expanded in the city.
urbanization has been accelerated, with focus placed on
decoration, lighting system installation, water supply and
drainage system construction, sidewalk construction, tree
planting and green urbanization.

To realize the goal of building a civilized and modern city,
apart from investing in completing infrastructure and
changing the urban appearance, over the years, Lao Cai City
has effectively applied order-keeping principles. This program
concentrates on managing construction order, roadway and
sidewalk order and public order; managing urban cultural
construction and civilized lifestyles, ensuring traffic order and
safety and urban security and order, and managing urban
beauty and environmental sanitation.

To build urban infrastructure and landscaping architecture
that meet first-class urban criteria and standards and move
toward smart city standards in 2020 - 2025, Lao Cai City will
carry out consistent tasks and solutions: Concentrating
investment resources for some key projects that foster social
and economic development, connect western parts of the city
to the left of Noi Bai - Lao Cai Highway and effectively use the
land fund. The city will complete the traffic landscape system
along the Red River that links to the Kim Thanh International
Border Gate and Lao Cai International Border Gate. It will
improve the quality of urban planning projects, ensure a long-
term vision, and calculate investment resources for each phase.
It will apply and integrate ideas and criteria on sustainable
green and smart city development in planning projects. Lao
Cai will also actively invite strategic investors to study and
establish feasible projects based on the Master Plan to 2040
and further to 2050, and the Social and Economy
Development Plan approved by the Government

In 2019, Lao Cai City ranked No. 7 out of nine
localities in the district and department Competitiveness
Index (ddCI), scoring 76.8 points. In 2020, the city
climbed to No. 2. Would you be kind enough to reveal
some solutions behind the higher ddCI Index of Lao Cai
City?
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Resolved to Build Modern and
Elegant Lao Cai City
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Being the only provincial city in Vietnam located near the Vietnam - China border
and the starting point of the Kunming (China) - Lao Cai - Hanoi - Hai Phong -
Quang Ninh (Vietnam) Economic Corridor, Lao Cai City has a particularly
important position in the development strategy of Lao Cai province and of Vietnam
in general. The government and people of Lao Cai City have united to overcome all
difficulties and challenges and achieved many important social and economic
results. Mr. Hoang dang Khoa, Chairman of Lao Cai City People's Committee,
grants an exclusive interview to Vietnam Business Forum’s reporter on solutions to
realize the goal of building a modern and smart elegant city. duy Binh reports.



With innovative thinking, dynamism and
creativity in direction and administration,
Bao Thang district has strived to establish
an open, healthy and safe investment
environment, enhance its appeal to
investors and foster sustainable
socioeconomic development.

Carrying out the Resolution of the Party Congress,
Bao Thang district has focused on tapping its
available advantages of natural conditions, social
culture, transport infrastructure and ecotourism
development. In recent years, the district has

executed many consistent solutions to mobilize resources and
attract investment capital towards the goal of sustainable
economic restructuring. In 2016-2020, the district witnessed
the construction of four yellow phosphorus plants and Duc
Giang Chemical Complex, and four hydropower plants with a
total installed capacity of 79.4MW. Currently, Bao Thang is
home to five cinnamon oil processors, 250 food producers, 10
corn and cassava processors, 130 forest product processors,
two tea processors and 90 mechanical engineering processing
facilities. Particularly, Tang Loong Industrial Park has housed
21 tenants, with 19 factories in operation, which generated
revenue of over VND22,000 billion and generated jobs for
thousands of laborers in Bao Thang and neighboring districts
of Lao Cai province.

Mr. Ngo Minh Que, Chairman of Bao Thang People's
Committee, said, “In 2021-2025, Bao Thang district will
continue to implement solutions to create breakthroughs in
investment attraction. It will focus on prioritized projects and
strategic investors while maximizing local potential and
competitive advantages.”

Specifically, the district will direct professional agencies to
review and revise sectoral planning, and the master plan for Bao
Thang socioeconomic development driven by manufacturing
and service restructuring, ensure contextual practicability,
promote local potential and advantages, and link production
with consumption to achieve sustainable development. The
district will compile and supplement information, announce
lists of projects in search of investment funds to entice investors;
regularly organize direct government - business dialogues in
order to promptly review and solve emerging problems in the
jurisdiction of the district government, and thus speed up the
investment progress for investors.

Furthermore, the district will step up administrative reform,
with focus placed on reviewing and simplifying administrative
procedures, strictly controlling new procedures and eliminating
troublesome procedures for businesses to create the most
favorable environment for people and businesses to carry out
their investment projects. It will announce administrative
procedures and settlement schedules on the electronic portal in
a transparent manner and publicly list them at agencies and
units; apply information technology to public administration,
especially in administrative procedures. At the same time, it will
coordinate with provincial agencies to speed up the progress of
investment procedures, and strongly direct site clearance and
construction of resettlement areas built for displaced people
who gave up their land for investment projects.

The district defined that it will give priority to agricultural
and forestry projects (land fund has been allocated for building
centralized agricultural and forest production and processing
zones); attract investment fund for building an eco-tourism
zone in Thai Nien commune, Dau Nhuan Waterfall (Phu
Nhuan commune), Lien Hoa Pagoda (Phong Nien commune),
Dong An Temple (Thai Nien commune), Co Ba Temple (Phu
Nhuan commune), Soi Gia and Soi Co Historical Sites  (Gia
Phu commune), among other projects.

Mr. Ngo Minh Que emphasized that Bao Thang district
always welcomes and facilitates domestic and foreign
businesses and investors to invest in the locality. The district
government is committed to providing maximum support in
site clearance, administrative procedures, investment policies
and personnel training to help investors to quickly launch
their projects to create a new driving force for socioeconomic
growth, and striving to build Bao Thang into a leading district
of Lao Cai province by 2025.n
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Bao THang diSTricT

Attracting Investment Fund,
Motivating Economic Development

Với tư duy đổi mới, sự năng động, sáng
tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành,
huyện Bảo Thắng đã nỗ lực tạo dựng
môi trường đầu tư thông thoáng, lành
mạnh và an toàn, nâng cao năng lực thu
hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế -
xã hội theo hướng bền vững. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,
huyện Bảo Thắng tập trung khai thác tối đa lợi
thế về điều kiện tự nhiện, văn hóa xã hội, đặc
biệt là hạ tầng giao thông, phát triển du lịch
sinh thái… Những năm gần đây, huyện Bảo

Thắng thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm huy động
các nguồn lực đầu tư, hướng tới mục tiêu chuyển dịch cơ
cấu kinh tế bền vững. Giai đoạn 2016-2020, huyện đã thu
hút đầu tư, triển khai xây dựng 04 nhà máy phốt pho vàng
và tổ hợp hóa chất Đức Giang; 04 nhà máy thủy điện với
tổng công suất lắp máy 79,4MW. Hiện nay trên địa bàn
huyện có 05 nhà máy chế biến tinh dầu quế, 250 cơ sở sản
xuất chế biến lương thực, thực phẩm, 10 cơ sở chế biến ngô,
sắn, 130 cơ sở chế biến lâm sản, 02 nhà máy chế biến chè,
90 cơ sở gia công cơ khí... Riêng Khu công nghiệp Tằng
Loỏng đã thu hút 21 doanh nghiệp (DN) vào đầu tư sản
xuất kinh doanh với 19 nhà máy đang hoạt động, doanh thu
trên 22.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động
tại địa phương và các huyện lân cận trên địa bàn tỉnh.

Ông Ngô Minh Quế - Chủ tịch uBND huyện Bảo Thắng
cho biết: “Giai đoạn 2021-2025, huyện Bảo Thắng tiếp tục

thực hiện các giải pháp tạo đột phá trong công tác thu hút
đầu tư. Tập trung thu hút có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên
các dự án, nhà đầu tư chiến lược gắn với phát huy tối đa
tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của huyện”. 

Cụ thể, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát,
điều chỉnh quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo hướng tái cơ cấu
ngành, lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, bảo đảm phù hợp thực
tế, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, gắn kết sản
xuất với tiêu thụ sản phẩm và đảm bảo phát triển bền vững.
Xây dựng, bổ sung thông tin, công bố danh mục các dự án
kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện làm cơ sở để kêu gọi DN,
nhà đầu tư nghiên cứu triển khai. Thường xuyên tổ chức
đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch uBND huyện với các nhà
đầu tư nhằm rà soát, giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó
khăn theo thẩm quyền của huyện, thúc đẩy nhanh tiến độ
đầu tư cho các nhà đầu tư.

Cùng với đó, huyện đẩy mạnh cải cách hành chính
(CCHC), trong đó tập trung rà soát đơn giản hóa các thủ
tục hành chính (TTHC), kiểm soát chặt chẽ những thủ tục
mới phát sinh, loại bỏ những thủ tục gây phiền hà cho DN,
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân và DN trong quá
trình triển khai các dự án đầu tư. Công khai minh bạch
TTHC, thời gian giải quyết trên cổng thông tin điện tử và
niêm yết công khai tại cơ quan, đơn vị; ứng dụng CNTT
trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong giải quyết
TTHC. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh đẩy
nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, chỉ đạo mạnh
mẽ, quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), xây
dựng các khu tái định cư sau khi công bố quy hoạch được
phê duyệt đối với các dự án có hộ dân phải di dời… 

Huyện xác định lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, gồm:
các dự án phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm nông
nghiệp, lâm nghiệp tại địa phương (đã bố trí quỹ đất để xây
dựng các khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản tập
trung). Thu hút đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái tại xã
Thái Niên, Thác Đầu Nhuần (xã Phú Nhuận); du lịch tâm
linh: Chùa Liên Hoa (xã Phong Niên), Đền Đồng Ân (xã
Thái Niên), Đền Cô Ba (xã Phú Nhuận), Khu di tích lịch sử
Soi Giá, Soi Cờ (xã Gia Phú),...

Ông Ngô Minh Quế nhấn mạnh: Huyện Bảo Thắng
luôn chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các
DN, nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn
huyện. Chính quyền huyện cam kết hỗ trợ tối đa trong công
tác GPMB, các TTHC và thực hiện tốt các chính sách thu
hút đầu tư của tỉnh, đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân
lực... giúp DN sớm đầu tư các dự án tạo động lực tăng
trưởng kinh tế - xã hội; phấn đấu đến năm 2025 “xây dựng
huyện Bảo Thắng trở thành đơn vị dẫn đầu trong các
huyện, thị xã của tỉnh Lào Cai”.n
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Huyện Bảo THắng 

Thu hút đầu tư, tạo động lực 
phát triển kinh tế

POTENTIAL - LAO CAI PROVINCE
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Phát triển nhanh, toàn diện
Trong giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế

(GRDP) trên địa bàn thị xã Sa Pa tương đối cao, bình quân đạt
12,3%; giá trị sản phẩm/01 ha đất canh tác đạt 120 triệu đồng;
thu ngân sách bình quân tăng 27%/năm, huy động vốn đầu tư
đạt 59,242 nghìn tỷ đồng; lượng khách du lịch tăng bình quân
20%/năm. 

Trong giai đoạn 2021 – 2025, thị xã tiếp tục tập trung phát
triển du lịch, dịch vụ, thương mại thành ngành kinh tế trung
tâm. Trong đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du
lịch, kết hợp bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên. Ưu
tiên các dự án quy mô lớn, dự án động lực và có tác động lan
tỏa tích cực đến phát triển kinh tế xã hội với Sa Pa nói riêng và
vùng trung du miền núi phía Bắc, tỉnh Lào Cai nói chung; phù
hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch
được phê duyệt...

Thị xã phấn đấu mức tăng trưởng vốn huy động
đầu tư hàng năm tăng trên 15% với các công trình
công cộng, thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí, hạ
tầng cao cấp, hiện đại, hấp dẫn. Đến năm 2045,
ngoài trung tâm du lịch là khu vực đô thị hiện hữu,
đầu tư hình thành 04 phân khu trung tâm du lịch
gồm: Khu Tả Phìn, Khu Ngũ Chỉ Sơn, Khu Tả Van
và Khu Thanh Bình.

Tiếp tục đầu tư và kêu gọi đầu tư, hoàn thiện các dự
án trọng điểm về du lịch, hệ thống công viên, khu vui
chơi giải trí hiện đại. Cụ thể: Dự án Cáp treo Fansipan
giai đoạn 2; công viên văn hóa Mường Hoa; công viên
văn hóa Sa Pa; dự án danh lam thắng cảnh Quốc gia núi
Hàm Rồng; khu du lịch nghỉ dưỡng Tả Phìn; dự án
nghỉ dưỡng tại khu vực Sâu Chua, quy hoạch đầu tư sân
Golf tại Sa Pa,… Thu hút đầu tư xây dựng trung tâm
thương mại và siêu thị hạng 1, phát triển khu kinh tế
đêm Sa Pa; xây dựng tối thiểu 10 không gian công cộng
phục vụ nhân dân và du khách. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ
thuật và các dịch vụ hỗ trợ phục vụ phát triển du lịch
đạt chuẩn các tiêu chí ASEAN. 

Đồng hành cùng nhà đầu tư
Từ năm 2020 đến nay, thị xã Sa Pa phối hợp với

các ngành chức năng của tỉnh khai thác, quản lý
quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia
Sa Pa đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt. Đây được xác định là căn cứ đặc biệt
quan trọng để chính quyền địa phương triển khai
những bước tiếp theo của quy hoạch các phân khu
chức năng để thu hút các thành phần kinh tế đến
đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. 

Song song với đó, thị xã đang thực hiện mạnh
mẽ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh
để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Cụ thể thị xã
đề ra các nhóm giải pháp: Cải cách thủ tục hành
chính; Công tác phối hợp giữa các cơ quan trên địa

bàn; Tiếp cận nguồn lực đất đai; Khắc phục các tác động tiêu
cực của dịch bệnh Covid-19.

Mặt khác, triển khai tốt quy hoạch mở rộng đô thị và thay
đổi hẳn mô hình quản lý từ chính quyền nông thôn sang
chính quyền đô thị là hai yêu cầu bức thiết mang tính đột phá
để Sa Pa phát triển bền vững hơn, vươn tới mục tiêu trở thành
một khu du lịch trọng điểm quốc gia mang tầm vóc quốc tế. 

Ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch uBND thị xã cho biết:
Sa Pa hiện đã nhận diện rõ những khâu tồn tại, hạn chế và đề
ra giải pháp để cải thiện, nâng cao năng lực quản lý; đẩy mạnh
cải cách hành chính; nâng cao chất lượng môi trường đầu tư,
kinh doanh.

“Các cấp chính quyền và các phòng ban của thị xã luôn
đồng hành, hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp, nhà đầu tư; luôn
cầu thị và lắng nghe những phản ánh, góp ý của cộng đồng
doanh nghiệp”, ông Vương Trinh Quốc chia sẻ.n

THị Xã Sa pa

Phát huy lợi thế du lịch, dịch vụ

Với đặc điểm hơn 80%
diện tích đồi núi, chủ
yếu đá vôi; địa hình
huyện Mường Khương
có độ cao từ 300m đến

trên 1.500m so với mặt nước biển, điều
kiện khí hậu, thổ nhưỡng rất phù hợp
với một số loại cây trồng đặc sản như
dứa, quýt, chè, sa nhân, hồi… Đặc biệt,
huyện có trên 73 km đường biên giới
Việt Nam –Trung Quốc, trong đó có
59,1 km đất liền; có Cửa khẩu Quốc gia
Mường Khương, Cửa khẩu Pha Long.
Ngoài ra, vốn tài nguyên du lịch khá
phong phú với nhiều cảnh quan hùng
vĩ, nguyên sơ, tươi đẹp; là nơi sinh sống
của 14 dân tộc anh em, tạo nên không
gian truyền thống với nhiều lễ hội diễn
ra quanh năm… Đây là những tiềm
năng, thế mạnh của huyện trong phát
triển kinh tế - xã hội cũng như thu hút
đầu tư.  

Ông Lê Ngọc Dương, Chủ tịch
uBND huyện Mường Khương cho biết:
“Thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân các dân tộc
trong huyện đã phát huy sức mạnh đại
đoàn kết, khắc phục khó khăn của một
huyện vùng cao, biên giới, đa dân tộc,
tranh thủ các nguồn lực của Trung
ương, tận dụng các lợi thế đặc thù về tự
nhiên và xã hội, xác định bước đi phù
hợp, đưa nền kinh tế của huyện không
ngừng phát triển”.

Giai đoạn 2015 – 2020, tổng sản
phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trưởng
bình quân đạt 12%/năm. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch
khá theo hướng nông - lâm nghiệp giảm dần và tăng mạnh
thương mại, dịch vụ, công nghiệp. Thu nhập bình quân đầu
người đạt 34,5 triệu đồng/người/năm, GRDP đầu người đạt 62
triệu đồng/người/năm. Xây dựng nông thôn mới bình quân đạt
14,6 tiêu chí/xã, 5/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ giảm
nghèo bình quân 7,9%/năm…

Đại hội Đảng bộ huyện Mường Khương nhiệm kỳ 2020 -
2025 đã xác định “Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất
hàng hóa, an toàn, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm gắn
với giảm nghèo nhanh và bền vững, đặc biệt là các xã có tỷ lệ
hộ nghèo cao” là một trong những bước đột phá trong cả
nhiệm kỳ. Từ chủ trương này, huyện Mường Khương xác định
tiếp tục phát huy thế mạnh vùng cây trồng đặc sản, tăng cường
công tác quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, cơ cấu lại các
vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng nâng

cao năng suất, chất lượng đáp ứng
tiêu chuẩn và nhu cầu thị trường,
kịp thời định hướng nhân dân
chuyển đổi diện tích trồng cây
lương thực kém hiệu quả sang các
loại cây trồng có giá trị kinh tế cao
hơn. Tích cực áp dụng khoa học kỹ
thuật vào sản xuất, xây dựng
thương hiệu hàng hóa và gắn sản
xuất với công nghiệp chế biến…
hướng đến mục tiêu xây dựng một
nền nông nghiệp thịnh vượng,
nông dân giàu có, nông thôn mới
phát triển.

Cùng với mở rộng sản xuất,
duy trì và nâng cao chất lượng hàng
hóa, hiện tại Mường Khương đang
chú trọng vào việc thu hút các DN
đầu tư nhằm khai thác hiệu quả các
tiềm năng, thế mạnh tại địa
phương. Ông Lê Ngọc Dương cho
biết: Với phương châm “Lợi ích của
doanh nghiệp cũng là lợi ích của
người dân và huyện Mường
Khương”, huyện luôn tạo điều kiện
thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân
trong việc nghiên cứu, triển khai
thực hiện đầu tư tại địa bàn.

Trong đó, huyện tập trung lãnh
đạo tạo đột phá về môi trường đầu
tư kinh doanh, trọng tâm là công
tác cải cách thủ tục hành chính,
chủ động huy động cả hệ thống
chính trị tham gia tuyên truyền,
vận động giải phóng mặt bằng, hỗ
trợ doanh nghiệp trong đào tạo và
tuyển dụng lao động, phát triển
vùng nguyên liệu, xây dựng liên kết

sản xuất,… tạo điều kiện thuận lợi cho các DN an tâm đầu tư,
hợp tác kinh doanh tại địa phương. Bước đầu thu hút được
một số DN đầu tư vào lĩnh vực thế mạnh nông nghiệp như:
Nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu Mường Khương của
Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu; Nhà máy chế biến chè của
Hợp tác xã chè Mường Khương,…

Với những tiềm năng, thế mạnh riêng cùng thông điệp
“Đồng hành cùng nhà đầu tư, khai thác tiềm năng và phát triển
bền vững”, huyện Mường Khương mong muốn kêu gọi các nhà
đầu tư đến tìm hiểu về những cơ hội đầu tư tại huyện, cũng
như có những kết nối giữa DN của huyện và các DN trong,
ngoài tỉnh hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp, công nghiệp
chế biến gắn với một số loại cây trồng đặc sản; lĩnh vực thương
mại - dịch vụ, hoạt động logistics, công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp; lĩnh vực du lịch, phát triển các loại hình du lịch gắn với
nông nghiệp, du lịch sinh thái, trải nghiệm…n

Tiếp tục khai thác tiềm năng 
đưa Mường Khương phát triển

Mường Khương là huyện vùng
cao biên giới của tỉnh Lào Cai,

trong những năm gần đây,
Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân các dân tộc trong huyện đã
nỗ lực khắc phục khó khăn và
đạt được nhiều thành tựu quan
trọng trong phát triển kinh tế -
xã hội, tạo nền tảng vững bước

trong tương lai.

Sa Pa trước đây là một huyện vùng cao nằm ở
phía tây tỉnh Lào Cai, có diện tích tự nhiên là
68.137,27 ha. Ngày 01/01/2020, Sa Pa chính thức
trở thành thị xã với 10 xã và 6 phường. Từ một
huyện miền núi nghèo, xuất phát điểm thấp, đến
nay sau 30 năm tái lập tỉnh, thị xã Sa Pa đã trở
thành một cực tăng trưởng của Lào Cai, đặc biệt
là lĩnh vực dịch vụ, du lịch.
NguyễN Ngọc

Thị xã Sa Pa vẫn còn dư địa để thu hút đầu tư về du lịch, dịch vụ



Tỉnh Lào Cai đã định hướng xây dựng y Tý thành một trung
tâm hành chính của huyện Bát Xát. Đồng thời, phát triển thành
khu du lịch sinh thái mang bản sắc, đặc trưng vùng Tây Bắc; kết
nối và giảm tải cho khu du lịch Sa Pa. Ngoài ra, Bát Xát còn có các
địa danh nổi tiếng như: Đền Mẫu (xã Trịnh Tường), Cột cờ Lũng
Pô (nơi đầu nguồn sông Hồng từ Trung Quốc chảy về Việt
Nam),… sẽ được kết nối với khu du lịch y Tý để phát triển du lịch.

Với tiềm năng phát triển du lịch, Bát Xát nằm trong Quy
hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào
Cai đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Quy hoạch phát triển
các phân khu du lịch mới tại huyện Bát Xát; uBND tỉnh Lào
Cai phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị du lịch y Tý,
huyện Bát Xát. Đây là cơ sở để huyện kêu gọi các tập đoàn,
doanh nghiệp lớn đến nghiên cứu, đề xuất phương án quy
hoạch chi tiết cho từng phân khu theo quy hoạch đã duyệt.

Từ những tiềm năng, thế mạnh sẵn có, trong thời gian tới,
huyện Bát Xát tập trung kêu gọi đầu tư các lĩnh vực: Xuất nhập
khẩu, logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị.
Trong chiến lược phát triển của tỉnh Lào Cai, Bát Xát được định
hướng phát triển trở thành một trung tâm kinh tế mới của tỉnh.

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tạo lợi thế
cạnh tranh trong thu hút đầu tư vào huyện, những năm qua,
công tác xây dựng hạ tầng cơ sở, nhất là giao thông được Bát Xát
rất chú trọng. Giai đoạn 2021 - 2025, huyện ưu tiên đầu tư đồng
bộ hệ thống giao thông để đảm bảo kết nối du lịch, cửa khẩu như:
Bản Vược - A Mú Sung, A Mú Sung - A Lù, Trịnh Tường – y Tý;
Bản Vược - y Tý; nghiên cứu phương án nâng cấp thành đường
quốc lộ đối với tỉnh lộ 158 để nối từ xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát
Xát với tỉnh Lai Châu... Ngoài ra, đầu tư các dự án: Nâng cấp
đường Kim Thành - Bản Vược và xây dựng Cầu đường bộ qua
sông Hồng tại Bản Vược (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc).

Về cam kết đồng hành, hỗ trợ của chính quyền, ông có
thông điệp nào gửi gắm đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư
đã, đang và sẽ quan tâm đến Bát Xát?

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, huyện Bát Xát sẽ
nỗ lực hoàn thành tốt mục tiêu: Phấn đấu trở thành huyện biên
giới phát triển của tỉnh Lào Cai. Huyện rất mong muốn các
doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân và mọi thành
phần kinh tế cùng đồng hành với mục tiêu trên.

Các cấp chính quyền huyện Bát Xát luôn tạo điều kiện thuận
lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp, nhà đầu tư
đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh cũng như tìm
hiểu, thực hiện dự án. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện sẽ tập
trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp
nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hướng tới nâng cao
sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 

Với tiêu chí “sự phát triển của doanh nghiệp chính là thành
công của huyện Bát Xát” và phương châm “chính quyền đồng
hành cùng doanh nghiệp”, Bát Xát sẽ thường xuyên duy trì
kênh thông tin phản hồi rộng rãi để nhà đầu tư, doanh nghiệp
tham gia đóng góp ý kiến; cam kết nỗ lực hết mình sát cánh,
đồng hành cùng doanh nghiệp. Tăng cường đối thoại với các
nhà đầu tư, giải quyết kịp thời và dứt điểm các khó khăn, vướng
mắc của doanh nghiệp. 

Trân trọng cảm ơn ông!

Ông có thể khái quát về những dấu ấn nổi bật của huyện
Bát Xát sau 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991-
01/10/2021)?

Bát Xát là huyện biên giới nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Lào Cai,
tiếp giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Huyện có 20 xã, 01 thị
trấn; tổng diện tích tự nhiên 1.061,89 km²; dân số khoảng hơn
79.000 người, gồm 25 dân tộc chung sống.

Sau 30 năm tái lập tỉnh, từ một huyện nghèo, giao thông đi
lại khó khăn, kinh tế chậm phát triển,… đến nay bộ mặt kinh tế
- xã hội của huyện đã đổi thay rõ rệt. Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là
hạ tầng giao thông được đầu tư, nâng cấp tương đối đồng bộ,
hoàn thiện. 100% các xã đã có đường ô tô cứng hóa đến trung
tâm; 100% thôn bản đã có đường ô tô và điện lưới quốc gia (90%
số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia); 100% số xã phủ sóng
điện thoại di động và internet; 100% phòng học được xây dựng
kiên cố và bán kiên cố…

Bên cạnh đó, huyện quan tâm đầu tư cho sản xuất, sử dụng
hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và các
chương trình mục tiêu Quốc gia để phát triển kinh tế gia đình,
tăng thu nhập, giảm nghèo cho nhân dân. Đến cuối năm 2020,
số hộ nghèo của huyện giảm còn 12,5%.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ
2020 - 2025 xác định mục tiêu: Phấn đấu xây dựng huyện Bát
Xát trở thành huyện biên giới phát triển của tỉnh Lào Cai.

Những tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển
cũng như thu hút đầu tư của huyện trong thời gian tới như
thế nào, thưa ông?

Bát Xát là huyện có đường biên giới dài nhất tỉnh Lào Cai
(gần 84km), thuận lợi cho phát triển kinh tế cửa khẩu. Ngoài ra,
tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ khi đi vào hoạt động đã trở
thành huyết mạch quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Lào Cai.
Điểm đầu của tuyến đường thuộc Bát Xát, giúp huyện trở thành
“cửa ngõ” quan trọng nối Lào Cai với Trung Quốc và Hà Nội,
Hải Phòng cũng như các nước trong khu vực.

Bên cạnh những lợi thế kể trên, vùng cao của huyện sở hữu
khí hậu mát mẻ và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, là thế mạnh
phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch sinh thái. Huyện đang
khuyến khích phát triển các loại cây ăn quả và dược liệu, chăn
nuôi thủy sản xứ lạnh có giá trị kinh tế cao như: Cá hồi, cá tầm,…

Nổi bật là xã vùng cao biên giới y Tý có cảnh quan và
khí hậu rất phù hợp để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ
dưỡng. y Tý là một trong những điểm “săn mây” nổi tiếng
nhất của Việt Nam, với những địa danh đã để lại nhiều ấn
tượng cho du khách như: Biển mây y Tý, rừng già y Tý,
thung lũng Thề Pả, chinh phục đỉnh núi Lảo Thẩn, khám
phá văn hóa các bản làng người Hà Nhì… 

Huyện BáT XáT

Thu hút đầu tư vào những   lĩnh vực thế mạnh

Cùng với việc tập trung đầu tư kết
cấu hạ tầng để tạo đột phá phát triển

các lĩnh vực thế mạnh như: Khai thác
chế biến khoáng sản, xuất nhập

khẩu, logistics, du lịch, nông nghiệp
công nghệ cao,… những năm gần

đây, huyện Bát Xát đã tích cực giới
thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp,
nhà đầu tư về tiềm năng, lợi thế và

cơ hội phát triển tại địa phương. Chủ
tịch uBND huyện Bát Xát - ông

Nguyễn Quang Bình đã có những
trao đổi với phóng viên xung quanh

nội dung này. Ngọc Tùng thực hiện.

Một góc xã Y Tý - trọng điểm phát triển dịch vụ, du lịch, đô thị của
huyện Bát Xát trong thời gian tới

Cột cờ Lũng Pô (xã A Má Sung) - một địa danh du lịch nổi tiếng của
huyện Bát Xát
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Trung – Khánh yên Hạ; Tuyến đường Võ Lao – Cam Cọn kết
nối với Cảng hàng không Sa Pa; Tuyến đường B1 kết nối giữa
xã Võ Lao với tuyến Tằng Loỏng – Quý Sa; Bệnh viện Đa khoa
huyện Văn Bàn; Khu công nghiệp Võ Lao,...

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình phát triển
kinh tế - xã hội của huyện Văn Bàn đã đạt được những kết
quả như thế nào, thưa ông?

Trong 6 tháng năm 2021, vượt lên những khó khăn do tác
động của dịch bệnh Covid-19, tình hình dịch tả lợn châu Phi,
thiên tai lũ lụt,... các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện
Văn Bàn vẫn duy trì ở mức cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế
bình quân đạt 12,6%; huyện kiên định triển khai thực hiện các
mục tiêu ở mức cao nhất, đã có 04/17 chỉ tiêu đạt từ 90% trở
lên, 05/17 chỉ tiêu đạt trên 50%, 3/17 chỉ tiêu đạt dưới 50%,
còn lại 05/17 chỉ tiêu sẽ đánh giá vào cuối năm. Trong các chỉ
tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có 02 chỉ tiêu quan trọng mặc
dù chưa đạt theo kế hoạch tỉnh giao, song trong bối cảnh dịch
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, thì vẫn được đánh
giá cao, cụ thể: (i) Chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6
tháng đầu năm (là chỉ tiêu đánh giá sức khỏe của nền kinh tế)
đạt 80,2 tỷ đồng, tương đương 47% kế hoạch tỉnh giao và bằng
140% so cùng kỳ, dự kiến nếu tình hình dịch bệnh Covid-19
tiếp tục kéo dài đến hết năm thì chỉ tiêu thu NSNN đạt khoảng
105-110% kế hoạch được giao; (ii) Chỉ tiêu giá trị sản xuất trên
01 ha đất canh tác đạt 87 triệu đồng, tương đương 96,7% kế
hoạch được giao – đây là chỉ tiêu hết sức quan trọng, nhất là
đối với huyện nông nghiệp như Văn Bàn, cũng là kết quả hết
sức khả quan trong điều kiện dịch bệnh cây trồng, vật nuôi,
hạn hán, bão lũ,… tác động rất lớn đến phát triển nông nghiệp
của huyện trong 6 tháng đầu năm.

Những lĩnh vực mà huyện Văn Bàn sẽ tập trung thu
hút đầu tư, đặc biệt lĩnh vực nào được xác định là mũi
nhọn kinh tế trong giai đoạn 2021-2025, thưa ông?

Giai đoạn 2021-2025, Văn Bàn xác định ngành kinh tế mũi
nhọn để tập trung thu hút đầu tư là phát triển nông lâm
nghiệp. Theo đó, tập trung thu hút các dự án lớn, sử dụng
công nghệ tiên tiến để phát triển các vùng sản xuất cây trồng
chủ lực, phát triển chăn nuôi là thế mạnh của địa phương.
Hiện tại, uBND huyện đang tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư
hoàn thiện hồ sơ trình uBND tỉnh cấp quyết định chủ trương
đầu tư đối với 02 dự án lớn về phát triển cây dược liệu, cây ăn
quả, gắn với du lịch sinh thái, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần
500 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện cũng chủ động phối hợp với Tập
đoàn Dabaco trong việc phát triển, xây dựng ngành chăn nuôi
giống gà ri bản địa chất lượng cao; hợp tác với Công ty CP
xuất nhập khẩu An Phước để khuyến khích nhân dân tập
trung trồng, khai thác cây gai xanh hiệu quả cao ….

Với chủ trương mang tính chiến lược, cùng với những
bước đi cụ thể, kết hợp giải pháp về chỉ đạo, kỹ thuật, huy
động nguồn lực đầu tư, trong giai đoạn mới, huyện Văn Bàn
sẽ thực hiện thành công “mục tiêu kép”: Hoàn thiện hệ thống
giao thông đảm bảo đồng bộ, kết nối liên vùng, tạo trục tăng
trưởng, đồng thời mở rộng không gian đô thị và xây dựng các
đô thị hiện đại. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện mời
gọi các nhà đầu tư đến với Văn Bàn. Huyện cam kết sẽ hỗ trợ,
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư khai thác tiềm
năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát
triển, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đưa Văn Bàn trở
thành huyện phát triển khá của tỉnh.

Trân trọng cảm ơn ông!
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Là địa phương đứng đầu 3 năm liên tiếp trong bảng
xếp hạng ddCI cấp huyện, ông có thể chia sẻ một số kinh
nghiệm để huyện Văn Bàn có được kết quả này?

Trước hết tôi cho rằng, kết quả xếp hạng DDCI năm 2020
đã phản ánh đúng những nỗ lực của toàn hệ thống chính trị
huyện Văn Bàn trong thời gian qua. Bởi, bộ công cụ chỉ số
DDCI được xây dựng trên cơ sở hết sức khoa học, công phu,
việc điều tra, phân tích, đánh giá chỉ số DDCI được tiến hành
công khai, minh bạch, qua đó phản ánh chân thực cảm nhận
của các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện đối với công tác
cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ sản xuất của chính quyền
huyện trong thời gian qua. Trong 3 năm qua, huyện Văn Bàn
luôn đứng trong Top đầu của tỉnh Lào Cai về xếp hạng chỉ số
DDCI - đây vừa là vinh dự, song cũng là thách thức của Văn
Bàn để tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong năm 2021 và
các năm tiếp theo. 

Để đạt được những kết quả trên, theo tôi là do các yếu tố sau:
Một là, Văn Bàn luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ

của tỉnh Lào Cai, ủng hộ của bạn bè trong và ngoài tỉnh,
của các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt trên lĩnh
vực phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, cơ sở hạ tầng, nhất
là hạ tầng giao thông, công tác đối ngoại của huyện không
ngừng được cải thiện, như: Dự án đường Quý Xa - Tằng
Loỏng được đầu tư, rút ngắn một nửa thời gian di chuyển
từ TP.Lào Cai đến huyện Văn Bàn, cơ bản khắc phục ách
tắc giao thông, tạo điều kiện quan trọng thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội; Dự án Đường quốc lộ 279 đang triển khai
mở rộng, nâng cấp, khi hoàn thành sẽ tạo không gian kết
nối liên vùng giữa Văn Bàn với các địa phương trong và
ngoài tỉnh; Tuyến đường Võ Lao – Cam Cọn kết nối với
Cảng hàng không Sa Pa; Tuyến đường B1 kết nối giữa xã

Võ Lao với tuyến Tằng Loỏng - Quý Sa; Bệnh viện Đa khoa
huyện Văn Bàn; Khu công nghiệp Võ Lao...

Hai là, một trong những yếu tố hết sức quan trọng là do
quyết tâm chính trị của chính quyền huyện trong việc hỗ trợ
doanh nghiệp, người dân phát triển kinh tế. Theo đó, thời
gian qua, huyện Văn Bàn luôn chú trọng, không ngừng nâng
cao chất lượng đối thoại giữa chính quyền huyện với các
thành phần kinh tế thông qua các buổi làm việc định kỳ, đột
xuất giữa chính quyền huyện với cộng đồng các nhà đầu tư,
doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh cá thể trên
địa bàn huyện.

Ba là, xác định vấn đề đất đai có vai trò đặc biệt quan
trọng trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của các thành phần
kinh tế, vì vậy huyện luôn quan tâm giải quyết các vấn đề về
đất đai, tài nguyên và hỗ trợ đầu tư. Các dự án đầu tư trên địa
bàn huyện kể từ bước nghiên cứu dự án, thực hiện thủ tục cấp
phép đầu tư đến việc triển khai thực hiện dự án luôn có sự
đồng hành hỗ trợ tích cực từ các cấp chính quyền.

Bốn là, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách
hành chính, quyết tâm giảm thời gian cấp phép đăng ký hộ
kinh doanh cá thể xuống còn 01 ngày so với 03 ngày theo quy
định. Bên cạnh đó, các thủ tục liên quan về thuế, công tác
kiểm tra các lĩnh vực liên quan về vệ sinh, an toàn, quản lý thị
trường,... cũng được huyện chỉ đạo với chủ trương tạo thuận
lợi nhất cho các hộ kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật
quy định.

Năm là, chú trọng công tác quy hoạch, thu hút các nguồn
lực đầu tư để tháo gỡ khó khăn về cơ sở hạ tầng, trong đó tập
trung thực hiện, phối hợp triển khai hoàn thành các công
trình quan trọng như: Dự án mở rộng, nâng cấp Tuyến đường
quốc lộ 279; Tuyến đường Khánh yên Thượng – Khánh yên
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Theo bảng xếp hạng công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở,
ban, ngành (DDCI) năm 2020 tỉnh Lào Cai, Văn Bàn có năm thứ 3 liên tiếp
đứng đầu DDCI cấp huyện với số điểm vượt trội là 94,8 điểm. Bên cạnh đó,
kinh tế - xã hội đạt được những kết quả rất ấn tượng với các chỉ tiêu duy trì
ở mức cao. Các yếu tố này sẽ là động lực để huyện thu hút mạnh mẽ đầu tư
trong thời gian tới. Xung quanh vấn đề này, ông Phí Công Hoan, Chủ tịch
uBND huyện Văn Bàn đã có chia sẻ với phóng viên Vietnam Business
Forum. duy Khang thực hiện.



Là một trong những huyện khó khăn nhất
của tỉnh Lào Cai nhưng những năm qua,
Si Ma Cai đã nỗ lực vươn lên giành được
nhiều kết quả phát triển kinh tế - xã hội
quan trọng, định hình rõ nét hướng bứt
phá. Đó là nền tảng để giai đoạn 2021-
2025, huyện tiếp tục khơi thông nguồn lực,
thu hút đầu tư, tăng tốc để bắt nhịp cùng
sự phát triển của tỉnh.

Tạo nền tảng mới
Trong giai đoạn 2016-2020, cùng với quan tâm đầu tư của

Trung ương thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia,
Tỉnh ủy Lào Cai cũng đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-Tu
về giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai. Đó là điều kiện để
Si Ma Cai nỗ lực thực hiện nhiều hướng đi, giải pháp phát
triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền
vững và đạt nhiều kết quả toàn diện, trong đó tăng trưởng
GRDP đạt 10,7%/năm. Về cơ cấu kinh tế năm 2020, nông, lâm
nghiệp chiếm tỷ trọng 47,73%; công nghiệp, xây dựng chiếm
13,66%, thương mại, dịch vụ chiếm 38,61%.

Sản xuất nông-lâm nghiệp là trọng tâm kinh tế của huyện
đã chuyển biến mạnh mẽ. Cùng với số lượng gia súc tăng
nhanh (20,1%/năm) là việc thay đổi tập quán từ chăn thả sang
nuôi nhốt và chuồng trại kiên cố, đảm bảo vệ sinh môi trường,
đồng thời từng bước phát triển đàn đại gia súc hàng hoá với
các dự án chăn nuôi và ngân hàng bò. Trong trồng trọt, huyện
đã chuyển diện tích lớn cây lương thực truyền thống như ngô,
lúa sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi, phát triển mạnh mẽ các
loại cây ăn quả ôn đới, dược liệu (tam thất, dương quy…) nên

giá trị sản xuất tăng mạnh, đạt 38 triệu đồng/ha/năm vào năm
2020 (tăng 13 triệu đồng so năm 2015). Công tác quản lý,
khoanh nuôi bảo vệ, trồng mới rừng được đẩy mạnh, đã trồng
785 ha rừng/5 năm (rừng sản xuất 685 ha) nâng tỷ lệ che phủ
rừng đạt 39,7%.

Bên cạnh duy trì và phát triển các ngành nghề tiểu thủ
công nghiệp (khai thác đá, cát, sỏi, sản xuất gạch không nung,
các nghề rèn đúc,...), Si Ma Cai cũng chú trọng thúc đẩy phát
triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, tạo nhiều việc làm và
tăng thu nhập cho người dân.

5 năm qua, huyện đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng kết
cấu hạ tầng với tổng nguồn vốn huy động đạt 2.324 tỷ đồng.
Đến nay, Si Ma Cai có 100% đường liên xã, liên thôn được
cứng hoá; 85% đường nội thôn, nội đồng đã cứng hoá, 100%
hộ dân có nhà ở bán kiên cố trở lên, 100% thôn có lưới điện
quốc gia, 97% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống cơ
sở vật chất trường học, trạm y tế... được đầu tư đồng bộ đáp
ứng nhu cầu người dân.

Tăng tốc phát triển
Si Ma Cai tiếp giáp với huyện Mã Quan (Trung Quốc) nên

có nhiều thuận lợi trong phát triển, giao lưu kinh tế - hàng hoá,
hình thành vùng kinh tế cửa khẩu. Nằm ở độ cao lớn nên khí
hậu Si Ma Cai mát mẻ, trong lành, có thể hình thành các vùng
cây ăn quả ôn đới và dược liệu. Huyện nằm trong tuyến du lịch
Bắc Hà - Cán Cấu - Si Ma Cai - Bản Mế - Sông Chảy - Cốc Ly -
Lào Cai nên cũng có điều kiện phát triển du lịch sinh thái. 

Những năm qua, cùng với những khởi sắc về kinh tế - xã
hội, kết cấu hạ tầng đã được quan tâm đầu tư phát triển mạnh
từ trung tâm huyện lỵ đến các xã, bước đầu đáp ứng nhu cầu
sinh hoạt của người dân cũng như đáp ứng nhu cầu sản xuất
kinh doanh. 

Để tăng tốc phát triển trong thời gian tới, huyện tiếp tục
phát triển ngành nông nghiệp theo hướng chất lượng, ứng
dụng công nghệ cao, đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị gia tăng;
phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, giữ gìn bản sắc
dân tộc, giải quyết các chính sách dân tộc, vấn đề an sinh xã
hội. Si Ma Cai cũng tập trung phát triển thương mại, dịch vụ
du lịch bền vững; phát triển nguồn nhân lực chất lượng, tổ
chức lại sản xuất nông nghiệp.

Huyện đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh kêu
gọi đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất, nhất là chế biến nông
lâm sản và dược liệu; hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh
hoạt động hiệu quả, đồng thời chủ động tiếp cận nguồn lực,
huy động tối đa đầu tư từ Trung ương, tỉnh và nội lực để phát
triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. 

Chủ tịch uBND huyện - ông Hoàng Văn Dương cho biết:
Huyện đang và sẽ chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh cải cách
thủ tục hành chính; hỗ trợ nhà đầu tư về đất đai, tín dụng,
đào tạo nghề,... luôn đồng hành, hỗ trợ tốt nhất nhà đầu tư,
doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu và triển khai dự án
trên địa bàn.n
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Huyện Si ma cai

Nỗ lực bắt nhịp phát triển

Không chỉ là có tài nguyên du lịch đặc sắc,
huyện Bảo yên còn có lợi thế và nguồn lực phát
triển to lớn: Cửa ngõ của tỉnh Lào Cai, có tuyến
cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua, sân bay Sa Pa
đang dần hình thành,... Để tìm hiểu thêm,
phóng viên đã phỏng vấn ông Tô Ngọc Liễn,
Chủ tịch uBND huyện Bảo yên.

Bảo Yên đang phấn đấu trở thành huyện phát triển top
đầu tỉnh Lào Cai với nhiều mục tiêu bứt phá trong giai đoạn
2021-2025, ông có thể chia sẻ rõ hơn?

Từ những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020, với
quyết tâm đưa Bảo yên trở thành huyện phát triển top đầu của tỉnh
trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ huyện Bảo yên lần
thứ XXII đã đề ra 20 mục tiêu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt
13,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 74 triệu
đồng/người/năm; giá trị sản phẩm/ha canh tác 100 triệu đồng, đến
năm 2025 có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới... Huyện cũng đặt
mục tiêu đến năm 2025 đón 2,5 triệu lượt du khách; thu ngân sách
250 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%... Đảng bộ huyện cũng đưa
ra giải pháp, lộ trình cụ thể, đồng thời quán triệt sâu rộng tới toàn
hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn.  

du lịch tâm linh (dLTL) và du lịch cộng đồng (dLCĐ) là
thế mạnh đang được Bảo Yên tập trung khai thác, vậy huyện
đề ra định hướng phát triển thế nào đối với hai loại hình này?

Những năm qua, du lịch Bảo yên phát triển khá sôi động, góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho
người dân. Để đưa các hoạt động du lịch phát triển mạnh mẽ, bền
vững hơn, kết nối hiệu quả với các tuyến du lịch trong, ngoài nước
là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ huyện đề ra, cụ thể hóa thành
các mục tiêu, nhiệm vụ trong các Đề án số 05-ĐA/Hu về Phát triển
DLTL và DLCĐ gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các

dân tộc huyện Bảo yên giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 08-
NQ-Hu về Xây dựng và phát triển DLCĐ Nghĩa Đô giai đoạn 2020
- 2025 định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, đối với phát triển DLTL đền Bảo Hà, huyện đã chỉ đạo
quyết liệt việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết và triển khai Dự án tôn
tạo một số hạng mục tại di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Bảo
Hà trong tổng thể quy hoạch đô thị Bảo Hà gắn với các dự án xây
dựng khu vực phát triển dịch vụ và khu đô thị mới. Trong tương lai,
Bảo Hà sẽ là điểm đến DLTL tầm quốc gia gắn với các loại hình
nghỉ dưỡng trải nghiệm dịch vụ hấp dẫn.

Đối với loại hình DLCĐ tại xã Nghĩa Đô, huyện đã làm việc với
các chuyên gia về di sản, du lịch để định hướng phát triển DLCĐ
theo hướng bền vững. Từ đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối
hợp với chuyên gia tư vấn xây dựng và triển khai đề án “Xây dựng
Bảo tàng sinh thái đồng bào dân tộc Tày gắn với phát triển DLCĐ
giai đoạn 2021-2025” và dự án “Xây dựng Trung tâm giao lưu văn
hóa Tày Tây Bắc tại xã Nghĩa Đô”.

Trong những năm tới, Bảo Yên sẽ tập trung vào các giải
pháp, nhiệm vụ cụ thể nào?

Bảo yên tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, phát huy lợi
thế là khu vực cửa ngõ của tỉnh để phát triển sản xuất, xóa đói giảm
nghèo, giải quyết tốt an sinh xã hội; lấy văn hóa làm nền tảng, động
lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, huyện sẽ tập trung các giải pháp đưa Bảo yên trở
thành trung tâm kinh tế phát triển của tỉnh về dịch vụ, DLTL, sinh
thái, cộng đồng, văn hóa các dân tộc và là trung tâm trung chuyển
hàng hóa của tỉnh, khu vực.

Huyện ưu tiên các nguồn lực để tập trung tái cơ cấu ngành
nông nghiệp, thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy
sản. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Phát huy hiệu
quả liên kết giữa người dân và doanh nghiệp.

Huyện đang đẩy mạnh mời gọi các nhà đầu tư có tiềm lực, kinh
nghiệm và thiện chí đến Bảo yên để tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh
doanh. Các cấp chính quyền Bảo yên cam kết đồng hành với doanh
nghiệp trên mọi chặng đường phát triển.

Trân trọng cảm ơn ông!
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Đưa Bảo Yên thành huyện phát triển
trong nhóm dẫn đầu tỉnh Lào Cai
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Ông Hoàng Văn Dương, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai 



3. Triển khai các chính sách hỗ trợ
phát triển nông nghiệp, nông thôn giai
đoạn 2021 - 2025; sử dụng hiệu quả các
chương trình mục tiêu Quốc gia, chính
sách hỗ trợ phát triển.

4. Đẩy mạnh Chương trình mỗi xã
một sản phẩm, phát triển mới các tổ
chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm
đặc trưng, thế mạnh hiện có; mục tiêu
phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có
tối thiểu 27 sản phẩm được công nhận
sản phẩm oCoP.

5. Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình
xây dựng nông thôn mới; tập trung các
nguồn lực, huy động sự vào cuộc của cả
hệ thống chính trị và nhân dân tham
gia; xây dựng các thôn nông thôn mới,
thôn kiểu mẫu tạo điểm nhấn, nhân
rộng mô hình làm hay, sáng tạo…

Bắc Hà cũng đang nỗ lực đưa du lịch thành ngành kinh
tế mũi nhọn để trở thành khu du lịch đặc sắc của tỉnh và
khu vực Tây Bắc. Ông có chia sẻ thế nào về hướng đi này? 

Bắc Hà đang tập trung đưa du lịch trở thành ngành kinh tế
mũi nhọn, khâu đột phá phát triển kinh tế những năm tới.
Huyện đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có trên 10%, năm
2030 có trên 30% số hộ tại các xã trong vùng quy hoạch du lịch
tham gia hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng; đến năm
2025, đưa Bắc Hà trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân
thiện, văn minh của tỉnh và đến 2030 trở thành khu du lịch,
điểm đến hấp dẫn thuộc miền núi phía Bắc.

Để thực hiện mục tiêu trên, Huyện ủy Bắc Hà đã ban hành
Đề án số 05/ĐA/Hu ngày 31/12/2020 về phát triển văn hóa du
lịch huyện Bắc Hà giai đoạn 2020-2025. Theo đó, sẽ tập trung
chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị trên địa bàn vào cuộc,
nhất là huy động được sự tham gia của người dân trong việc bảo
vệ, phát triển tài nguyên du lịch và xây dựng môi trường xã hội
thân thiện đối với du khách. Đồng thời thu hút các doanh
nghiệp có năng lực, trách nhiệm đầu tư hạ tầng các khu, điểm
du lịch. Từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du
lịch, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, đồng thời tăng cường xúc
tiến quảng bá về điểm đến, thị trường khách và sản phẩm du
lịch đáp ứng tiêu chuẩn du lịch bền vững. 

Hiện huyện đang tập trung các giải pháp, dự án lớn: Xây
dựng bức phù điêu nhận diện thương hiệu du lịch Bắc Hà;
triển khai thực hiện và hoàn thành các dự án cải tạo lại Hồ
Na Cồ, khu vui chơi công viên Hồ Na Cồ, tổ hợp khu tâm
linh trên núi Ba mẹ con, Khu nhà ở kết hợp làng văn hóa du
lịch phía Nam Hồ Na Cồ tại thôn Na Pắc Ngam, xã Tà Chải,
chợ văn hóa huyện Bắc Hà;… Huyện cũng đẩy mạnh việc
sưu tầm, phục dựng các lễ hội truyền thống như: Lễ hội
Xuống đồng, Lễ hội Gầu tào, Lễ Cúng rừng,… và thành lập
các đội biểu diễn các loại hình nghệ thuật đặc trưng của
đồng bào bản địa: Múa khèn dân tộc H' Mông; hát dân ca
dân tộc Dao; Múa xòe dân tộc Tày;… Bắc Hà còn quy
hoạch, tạo mặt bằng sạch nhằm thu hút các dự án nhà hàng,
khách sạn cao cấp tại trung tâm thị trấn, các điểm du lịch tại
các xã phụ cận, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến quảng bá nhằm
giới thiệu Bắc Hà đến du khách..

Ông có chia sẻ điều gì hoặc chuyển tải cam kết nào của
huyện đối với doanh nghiệp đã, đang và sẽ đến với Bắc Hà?

Huyện sẽ rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy trình lập, phê
duyệt và quản lý quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất, hiệu
quả; đồng thời nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch đô thị
với tầm nhìn dài hạn, có tính toán nguồn lực thực hiện theo
từng giai đoạn; ưu tiên xã hội hóa công tác lập quy hoạch. Bắc
Hà cũng dành quỹ đất để kêu gọi đầu tư trung tâm thương
mại, siêu thị, khách sạn; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư
phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch; chuyển đổi mô hình
quản lý, kinh doanh khai thác hiệu quả các chợ; hỗ trợ doanh
nghiệp mở rộng thị trường,..

Đặc biệt, trong thời gian tới, huyện sẽ khuyến khích phát
triển các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững kết hợp du
lịch nhằm tạo ra những đổi mới mang tính đột phá nâng cao
hiệu quả sản xuất; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao
nhận thức của người dân về du lịch thông minh cũng như
khuyến khích các doanh nghiệp du lịch đổi mới sáng tạo, ứng
dụng công nghệ trong kinh doanh, tiếp cận du lịch thông minh. 

Ngoài ra, huyện sẽ phối hợp cùng các sở, ban, ngành kịp
thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình tìm
hiểu, triển khai dự án; nhất là về thủ tục hành chính và giải
phóng mặt bằng… để các dự án đầu tư tại Bắc Hà phát huy
hiệu quả, đem lại lợi ích cho nhà đầu tư và sự phát triển chung
của huyện.

Trân trọng cảm ơn ông!
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Bằng quyết tâm mạnh mẽ, Bắc Hà đang nỗ lực vươn
lên thoát nghèo với nhiều mục tiêu đề ra trong giai đoạn
2021-2025 khá cao, ông đánh giá sao về quyết tâm này?

Trong giai đoạn 2016-2020, Bắc Hà đã nỗ lực phấn đấu và
giành nhiều kết quả quan trọng: Tăng trưởng GRDP 12%/năm,
cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giá trị sản xuất ha canh tác
đạt 55 triệu đồng, GRDP/người đạt 34,45 triệu đồng… Đây là
những nền tảng quan trọng để huyện tiếp tục đẩy mạnh công
cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho
các hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số phát triển sản xuất,
nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên đảm bảo ổn định đời
sống bền vững. 

Việc đặt quyết tâm “Phấn đấu đến năm 2025 đưa Bắc Hà ra
khỏi huyện nghèo” nhằm huy động cả hệ thống chính trị và
nhân dân vào cuộc thực hiện quyết liệt các mục tiêu về giảm
nghèo; đưa Bắc Hà ra khỏi danh sách các huyện nghèo vào
năm 2025 và trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai.

Để thực hiện mục tiêu trên, huyện đã đặt ra nhiều mục
tiêu, nhiệm vụ, nổi bật là các giải pháp phấn đấu hoàn
thành mục tiêu giảm nghèo bình quân trên 8%/năm, đến
năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,53% (theo chuẩn nghèo giai
đoạn 2021-2025); nâng mức thu nhập bình quân đạt 65
triệu đồng/người vào năm 2025; phấn đấu có 14/18 xã đạt
chuẩn xây dựng nông thôn mới, giảm số xã đặc biệt khó
khăn còn dưới 25%... Tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ
đạo sát sao của tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống
chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn, Bắc
Hà sẽ sớm thực hiện thành công mục tiêu đề ra.

Thực hiện khâu đột phá về phát triển sản xuất nông,
lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới, chính quyền
huyện đang có các giải pháp, hoạt động nào?

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện đã ban hành 02
đề án, 01 kế hoạch trọng tâm nhằm tạo sự bứt phá phát triển
sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Từ đó, uBND
huyện tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như:

1. Khai thác tốt lợi thế đất đai, khí hậu, tập trung phát triển
sản phẩm lợi thế; trong đó, ưu tiên các loại cây: Quế, cây ăn
quả ôn đới, dược liệu, chè, rau an toàn, lúa đặc sản, gia súc, gia
cầm địa phương… và đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, tìm và
nhân rộng các loại cây, con giá trị kinh tế cao (dâu tằm, sả java,
ngô ngọt,...)…

2. Tăng cường liên kết, thu hút các nhà máy, cơ sở chế
biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản, như: Dược liệu, quế, rau -
quả ôn đới; chè Ô Long và các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm
tập trung... Trước mắt, tập trung hỗ trợ đầu tư xây dựng Nhà
máy chiết xuất tinh dầu sả (xã Cốc Ly) và Nhà máy chế biến
ngô ngọt đóng hộp (xã Bảo Nhai). Đổi mới các hình thức tổ
chức, phát triển trang trại, gia trại và các mô hình hợp tác
trong nông nghiệp.
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Huyện Bắc Hà

Tạo đột phá từ nông nghiệp và du lịch
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Bắc Hà có địa hình chủ yếu là cao
nguyên, khí hậu trong lành, thích hợp để
phát triển các vùng cây lâm nghiệp, dược
liệu và chăn nuôi đại gia súc; những khu

rừng diện tích lớn, địa hình quanh co, hồ
đập đan xen là tiềm năng của loại hình

du lịch sinh thái và mạo hiểm… Những
yếu tố này là cơ sở để Bắc Hà vươn lên

tạọ đột phá phát triển kinh tế - xã hội từ
nông nghiệp và du lịch. “Điều quan

trọng nhất là phải thu hút được các cơ sở
chế biến gắn với tổ chức lại sản xuất

nông nghiệp; huy động được đông đảo
người dân tham gia vào hoạt động du

lịch và tạo được sản phẩm đặc trưng địa
phương” - Ông Đinh Văn Đăng, Chủ

tịch uBND huyện Bắc Hà  nhấn mạnh.
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Thông qua nhiều kênh khác nhau, Trung
tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tỉnh Lào Cai
đã và đang thể hiện tốt vai trò của mình
trong việc cung cấp thông tin và tư vấn giới
thiệu việc làm (GTVL) tới người lao động
(NLĐ).  Vietnam Business Forum đã có cuộc
trao đổi với ông Trương Hồng Trường,
Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Lào Cai
để hiểu thêm về hoạt động này. duy Bình
thực hiện.

Ông có thể cho biết những năm qua Trung tâm dVVL
tỉnh Lào Cai đã phát huy vai trò kết nối cung - cầu lao động
như thế nào?

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Trung tâm DVVL
tỉnh Lào Cai thể hiện vai trò kết nối cung - cầu lao động, là cầu
nối giữa NLĐ và doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh thông
qua nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp như: (1) Tổ chức thu
thập thông tin tuyển dụng lao động tại các DN, nhu cầu học
nghề, việc làm từ các xã, phường, thị trấn; đưa thông tin tuyển
dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động (XKLĐ) đến người dân
thông qua các hoạt động treo pa-no, áp-phích, băng-rôn, phát
tờ rơi, đưa thông tin đến các phiên chợ vùng cao Bắc Hà, Si
Ma Cai; gửi thông tin đến uBND cấp xã, huyện và hệ thống cơ
quan tuyên vận trong tỉnh. (2) Tổ chức tư vấn học nghề -
GTVL thường xuyên trực tiếp tại Trung tâm; tương tác, tư vấn
NLĐ, DN thông qua Zalo, Facebook, Fanspage, Website;
phỏng vấn online, kết nối trực tuyến với DN thông qua Trung
tâm DVVL các tỉnh bạn... (3) Tổ chức các phiên  tại Sàn
Trung tâm và các phiên, các hội nghị tư vấn - GTVL tại các xã.
Bình quân mỗi năm Trung tâm DVVL tổ chức từ 30-40 phiên
kết nối trực tiếp giữa NLĐ và nhà tuyển dụng (4) Tổ chức

Đoàn công tác gồm lãnh đạo
huyện và các xã của huyện Văn
Bàn, Bát Xát đi tham quan Công
ty TNHH Brother (Hải Dương),
Công ty Than Khoáng sản Việt
Nam, nơi có người lao động địa
phương đang làm việc; ký biên
bản hợp tác 3 bên giữa chính
quyền cấp huyện/xã – Trung tâm
DVVL – Công ty Brother (Hải

Dương) trong việc phối hợp cung ứng nhân lực và thực hiện
các hoạt động xã hội tại địa phương. (5) Phối hợp với các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp (GDNN), giáo dục thường xuyên tổ
chức phân luồng, định hướng nghề nghiệp, tư vấn về việc làm,
học nghề. (6) Phối hợp với các cơ quan báo, đài đưa thông tin
thường xuyên đến tận thôn, bản, người dân, DN trong tỉnh.

Qua những hoạt động thường xuyên hàng năm, Trung tâm
DVVL đã phát huy tốt vai trò kết nối cung - cầu lao động, góp
phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn
tỉnh Lào Cai.

Trung tâm đã triển khai những giải pháp nào nhằm
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tư vấn
về chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đặc biệt trong
giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19?

Do ảnh hưởng của dịch Covid -19, số lượng người đến nộp
hồ sơ và giải quyết các chế độ BHTN qua Trung tâm tăng mạnh,
từ 01/01/2020 đến hết tháng 6/2021 có trên 3.000 người đến
Trung tâm giải quyết chế độ BHTN (tăng 66% so với cùng kỳ
giai đoạn 2018-2019). Trung tâm đã tổ chức tư vấn học nghề,
GTVL cho trên 24.000 lượt người (tăng 132% so với cùng kỳ giai
đoạn 2018-2019).

Quán triệt nghiêm túc, hiệu quả mục tiêu “kép” vừa thực
hiện phòng, chống dịch vừa chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong
công tác tiếp nhận, giải quyết chế độ BHTN, Trung tâm DVVL
tỉnh Lào Cai đã tổ chức cho nhân viên cơ quan tiêm phòng vắc -
xin phòng chống Covid-19, thực hiện nghiêm túc các quy định
về phòng chống dịch của Ban chỉ đạo Trung ương và địa
phương. Trung tâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải
quyết chế độ BHTN bằng nhiều hình thức đa dạng như: Thông
báo bằng văn bản, thông qua báo, đài, tờ rơi, băng-rôn,
Facebook, Zalo...; vừa tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, vừa tiếp nhận
gián tiếp qua bưu điện; thông báo cho NLĐ về thủ tục hồ sơ và
những quy định tiếp dân trong thời gian dịch bệnh diễn biến
phức tạp; xây dựng các bảng hướng dẫn NLĐ khi đến Trung tâm
giải quyết chính sách BHTN đặt ở ngoài cửa phòng, bố trí khẩu
trang, sát khuẩn tay, giãn cách, đo thân nhiệt… 

Để cải thiện chất lượng nguồn lao động, Lào Cai cần
phải thực hiện những giải pháp đột phá nào, thưa ông?

Để cải thiện chất lượng nguồn lao động, tỉnh Lào Cai đã
ban hành Đề án đổi mới, phát triển nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện - nguồn nhân lực - khoa học công nghệ giai
đoạn 2020 – 2025 và hiện nay đang tiếp tục xây dựng Chiến
lược quản lý lao động, phát triển GDNN gắn với việc làm tầm
nhìn đến năm 2045. Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp trong
Đề án và Chiến lược này gắn với trách nhiệm của từng cấp,
từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, chắc chắn thị trường lao
động tỉnh Lào Cai sẽ phát triển lên một quy mô mới, chất
lượng nguồn nhân lực sẽ được nâng cao rõ rệt, đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Trân trọng cảm ơn ông!

Trung Tâm dịcH vụ việc làm TỉnH lào cai

Phát huy tốt vai trò kết nối
cung - cầu lao động

Ban quản lý Dự án đầu tư
xây dựng huyện Bát Xát
được giao làm đại diện chủ
đầu tư các dự án xây dựng
trên địa bàn huyện bằng
nhiều nguồn vốn khác nhau
như: Nguồn vốn ngân sách
(Trung ương, tập trung,
tỉnh, huyện); Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới…

Nguồn vốn của Ban được
đầu tư vào các dự án xây
dựng gồm: Đường giao
thông (liên huyện, liên xã,
liên thôn); công trình nông

nghiệp phát triển nông thôn (thủy lợi,
cấp nước sinh hoạt); công trình dân dụng (cơ sở vật chất,
trụ sở Đảng ủy, HĐND, uBND các xã, trường học, công
trình y tế…).

Hầu hết các dự án giao Ban thực hiện, quản lý đều thuộc
các xã vùng cao, địa hình khó khăn, địa chất phức tạp, điều
kiện tự nhiên khắc nghiệt, công tác đền bù giải phóng mặt
bằng gặp nhiều khó khăn… Tuy nhiên, dưới sự quan tâm,
chỉ đạo của Huyện ủy, uBND huyện cùng năng lực và kinh
nghiệm cơ quan, Ban đã từng bước tháo gỡ khó khăn, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều dự án hoàn thành được đánh giá cao về tiến độ và
chất lượng. Các công trình cơ bản đã phát huy tốt hiệu quả
đầu tư, góp phần cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng; tạo
điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an
ninh quốc phòng… trên địa bàn huyện.

Để nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư, thực hiện
đúng các nội dung quản lý chất lượng theo Nghị định
46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ; Thông tư
số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng,… ngay từ bước đầu
triển khai thực hiện dự án, Ban đã đề ra kế hoạch, giao
nhiệm vụ cho từng lãnh đạo đơn vị và cán bộ phụ trách dự
án. Các phòng quản lý dự án, lập trình tự điều hành với các
nội dung cụ thể đối với từng giai đoạn; tăng cường trách
nhiệm cá nhân… Đặc biệt, công tác quản lý chất lượng
công trình xây dựng trong quá trình thi công luôn được đặt
lên hàng đầu. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và uBND tỉnh về đẩy
mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhằm tháo gỡ khó khăn do
ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua, Ban đã có

nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.
Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2021, Ban được giao trên 90 tỷ
đồng bằng nhiều nguồn vốn khác nhau và đã tập trung chỉ
đạo các dự án đẩy nhanh tiến độ thi công; yêu cầu các nhà
thầu hoàn thành khối lượng đến đâu thực hiện công tác
nghiệm thu, thanh quyết toán đến đó. 

Nhờ đó, nhiều dự án có tiến độ giải ngân vốn đầu tư đạt
cao, tỷ lệ giải ngân của Ban đạt trên 95%. Số vốn còn lại
thuộc các dự án hoàn thành chờ quyết toán mới có thể tiếp
tục giải ngân hết vốn kế hoạch giao.

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

Với các dự án được phân bổ vốn khởi công mới phải
nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đầu tư liên quan, sớm
khởi công, chú trọng nâng cao chất lượng công tác đấu thầu
để lựa chọn nhà thầu có chất lượng thực hiện công trình.
Phối hợp tích cực uBND các xã tập trung bồi thường, bàn
giao mặt bằng cho các nhà thầu, đáp ứng tiến độ dự án.
Trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư tăng cường
theo dõi, giám sát quá trình thực hiện; 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.

Việc hỗ trợ các doanh nghiệp cũng được Ban quan tâm,
vào cuộc, như: Liên hệ với địa phương nơi thực hiện đầu tư
công trình; trao đổi, liên hệ giữa các nhà thầu thực hiện các
công việc khác nhau trong quá trình triển khai...n

Ban quản lý dự án đầu Tư Xây dựng Huyện BáT XáT

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân 
vốn đầu tư công

Việc phát huy hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã góp phần thay đổi
diện mạo kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Bát Xát
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Năng động trước thị trường
Không chỉ có đội ngũ cán bộ công nhân viên được chuẩn

hoá đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ hoạt động, Viện Kiến trúc Quy
hoạch xây dựng tỉnh Lào Cai đã làm chủ khoa học công nghệ,
triển khai ứng dụng thành công nhiều công nghệ tiên tiến phục
vụ công tác khảo sát, thiết kế, quy hoạch, luôn được đánh giá là
đơn vị có năng lực quy hoạch hàng đầu của tỉnh và khu vực
Trung du, miền núi phía Bắc.

Những năm qua, Viện đã luôn tự đổi mới thông qua việc
đổi mới tư duy, lấy chất lượng cuộc sống của người dân trong
vùng được quy hoạch làm mục tiêu hướng đến của quy hoạch:
Đô thị xanh, đô thị thông minh… Bên cạnh xác định tầm nhìn
dài hạn trong quy hoạch để hạn chế tính lỗi thời của quy hoạch,
Viện cũng đẩy mạnh đổi mới trong tiếp cận khách hàng, chủ
động tham mưu cho cấp ủy chính quyền căn cứ vào kế hoạch,

mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cụ thể từng địa phương để đề
xuất các quy hoạch phù hợp; chủ động tìm kiếm nhà đầu tư, tập
đoàn bất động sản để hợp tác, đồng hành phát triển dự án. Viện
còn luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm như: Nâng
cao năng lực trình độ cán bộ thiết kế, hoàn thiện chính sách đào
tạo để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo sử
dụng phần mềm tư vấn - thiết kế chủ động áp dụng khoa học
công nghệ mới, đồng thời xây dựng hoàn thiện hệ thống quy
trình làm việc.

Do vậy, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ
đến nền kinh tế cũng như làm suy giảm tốc độ xây dựng cơ bản
nhưng đến tháng 6/2021, sản lượng tư vấn đạt 20 tỷ đồng. Năm
2021, là năm kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 -
01/10/2021), Viện đã đăng ký thi đua với Sở Giao thông và Xây
dựng thực hiện một số đồ án quy hoạch, dự án: Dự án bệnh viện
Đa khoa Mường Khương; Trường Phổ thông dân tộc nội trú
tỉnh; Nhà khách uBND tỉnh; Hội trường Bảo yên.

ThS. KS. Bùi Hữu Thiết - Viện trưởng Viện Kiến trúc Quy
hoạch xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết: Việc nâng cao năng lực,
chủ động tiếp cận các đối tác, khách hàng là hết sức cần thiết bởi
lĩnh vực dịch vụ tư vấn thiết kế ngày càng cạnh tranh gay gắt với
nhiều đơn vị trong, ngoài nước có năng lực mạnh. Trong thời
gian tới, để hoạt động kiến trúc, quy hoạch của tỉnh phát triển
mạnh mẽ hơn, chúng tôi mong muốn Tỉnh ủy, uBND tỉnh quan
tâm hơn nữa công tác quy hoạch, tổ chức nhiều các cuộc thi
tuyển phương án kiến trúc, quy hoạch đối với các đồ án quan
trọng, đồng thời tạo điều kiện, cơ chế cho Hội Kiến trúc sư tỉnh
hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kiến nghị với
Bộ Xây dựng sớm ban hành các cơ chế chính sách để Luật kiến
trúc đi vào cuộc sống, tạo điều kiện cho hoạt động nghề nghiệp
của kiến trúc sư. n

Nâng cao năng lực
Sau khi tái lập tỉnh Lào Cai (năm 1991), công tác quy

hoạch xây dựng được coi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
nhằm thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực cho phát triển
kinh tế - xã hội. Thời gian đầu, Trung tâm hoạt động dựa vào
cán bộ nòng cốt gồm các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng của Sở
Xây dựng và một số cán bộ từ Ban Quản lý dự án Sở Xây
dựng chuyển qua. Ngày 05/4/2004, Trung tâm Kiến trúc quy
hoạch và kiểm định xây dựng Lào Cai được thành lập. Để
chuyên nghiệp hơn trong hoạt động cũng như phù hợp với
thực tiễn, năm 2005, Trung tâm Kiến trúc quy hoạch và kiểm
định xây dựng Lào Cai đã tách chức năng kiểm định xây dựng
ra hoạt động độc lập để lập thành Trung tâm Kiểm định Xây
dựng Lào Cai. Đến ngày 13/01/2009, uBND tỉnh đã ban hành
Quyết định số 86/QĐ-uBND quy định vị trí, chức năng,
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Kiến trúc Quy
hoạch tỉnh Lào Cai. 

Trước nhu cầu ngày càng cao về quy hoạch xây dựng,
nghiên cứu khoa học, ngày 24/12/2010, Trung tâm Kiến trúc
quy hoạch được kiện toàn và đổi tên thành Viện Kiến trúc
Quy hoạch xây dựng tỉnh Lào Cai. Từ đó qua một số lần được
điều chỉnh, bổ sung về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của đơn vị đã
tăng lên đáng kể. Đến nay, Viện đã có một đội ngũ  hơn 80
cán bộ thạc sỹ, kiến trúc sư, kỹ sư đủ các chuyên ngành có
năng lực, kinh nghiệm tư vấn thiết kế kiến trúc quy hoạch,...
với sự cố vấn của các chuyên gia hàng đầu trong, ngoài nước
về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị. 

Thông qua hoạt động chuyên môn, lực lượng cán bộ kỹ
thuật thiết kế, giám sát thi công, khảo sát xây dựng, lập dự án
đầu tư đã tích lũy được kinh nghiệm, trưởng thành vượt bậc,
có thể đảm nhận thực hiện thiết kế các công trình quy mô lớn
của các loại hình kiến trúc: Văn phòng cao tầng, bệnh viện đa
khoa, trường học, chợ, khu thể thao... Viện cũng đẩy mạnh
liên danh, liên kết với các tổ chức tư vấn trong nước và quốc
tế, các trường đại học, học viện như: Học viện Cán bộ quản lý
xây dựng và đô thị - AMC, Công ty tư vấn quy hoạch Spatial
Drcisions (Ấn Độ), Công ty tư vấn chiếu sáng đô thị Lep’s
(Hàn Quốc), Công ty kiến trúc Agence Celeste Paris (Pháp)...
để trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các tư duy thiết kế mới. 

viện kiến Trúc quy HoạcH Xây dựng lào cai

Năng động vì một Lào Cai đổi mới

Mang trong mình sứ mệnh trở
thành đơn vị tư vấn thiết kế hàng

đầu của tỉnh Lào Cai và vươn tầm
khu vực, Viện Kiến trúc quy hoạch

xây dựng Lào Cai đã và đang cung cấp
những sản phẩm chất lượng cho tỉnh và
các tỉnh miền núi phía Bắc, góp phần
thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động
lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội
tại địa phương. 

Ga đến cáp treo Fansipan

Quy hoạch Y Tý thành khu đô thị du lịch

VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY
dỰNG LÀO CAI

Địa chỉ: Km3, đường Trần Hưng Đạo, phường
Nam Cường, thành Phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 02143821966 ; Fax: 0214 382 1976
Email: Qhlaocai@gmail.com
Hotline: 02143821966
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uỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai được thành lập
theo Quyết định số 3566/QĐ-uBND ngày
26/11/2008 của uBND tỉnh Lào Cai và chính
thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2009.  Trải
qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển đến nay
Quỹ đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ

được giao góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội tại địa phương.  Hoạt động chính của Quỹ trong giai đoạn
2009-2020 tập trung chủ yếu vào 2 lĩnh vực đầu tư trực tiếp và
cho vay đầu tư. 

Đối với hoạt động đầu tư trực tiếp: Tính đến hết 31/12/2020,
tổng số dự án đầu tư trực tiếp của Quỹ là 12 dự án với tổng số vốn
đầu tư là 1.050 tỷ đồng. Số dự án đã quyết toán hoàn thành bàn
giao đưa vào sử dụng 08 dự án với tổng số vốn quyết toán đầu tư đã
được phê duyệt là 529 tỷ đồng. Những dự án đầu tư trực tiếp của
Quỹ đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi bộ mặt đô thị của
tỉnh Lào Cai. Các dự án đầu tư trực tiếp của Quỹ khi hoàn thành đã
hình thành nên các khu dân cư văn minh, các tuyến phố thương
mại du lịch trọng điểm của thành phố như tuyến phố  An Dương
Vương, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.  Tuyến phố D1,
phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Hình thành nên các điểm du
lịch, thương mại văn hóa trên địa bàn như dự án cải tạo xây dựng
chợ A Cốc Lếu thành chợ du lịch. Bên cạnh đó Quỹ đã thực hiện
việc xây dựng 04 block nhà ở xã hội với 272 căn hộ phục vụ nhu
cầu về chỗ ở cho trên 800 nhân khẩu là cán bộ, công nhân viên
chức, người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh.

Đối với hoạt động cho vay đầu tư: Đến hết ngày 31/12/2020,
tổng số dự án đã cho vay là 13 dự án với tổng số vốn đầu tư cam
kết giải ngân là 429 tỷ đồng, đã thực hiện việc giải ngân 410 tỷ
đồng và tổng số vốn đã thu hồi là 290 tỷ đồng. Các dự án cho vay
của Quỹ đã phát huy được vai trò cung cấp “vốn mồi”  để thu hút
nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, đẩy mạnh quá trình xã
hội hóa đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế
của tỉnh, nâng cao chất lượng đời sống cho cộng đồng thông qua
các dự án cho vay về cấp nước sạch, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư,
lĩnh vực về phát triển giao thông vận tải…

Từ số vốn điều lệ ban đầu được cấp là 200 tỷ đồng, đến hết
31/12/2020, tổng số vốn hoạt động của Quỹ  là 421 tỷ đồng trong
đó vốn chủ sở hữu là 376 tỷ đồng, vốn huy động từ WB là 45 tỷ
đồng. Tổng số tiền thu sử dụng đất đã nộp vào Ngân sách là 844
tỷ đồng.   Lợi nhuận bình quân hàng năm đạt 16,7 tỷ đồng.

Có được những kết quả trên là do được sự quan tâm chỉ đạo
của Tỉnh ủy, HĐND, uBND tỉnh, sự điều hành sáng tạo của Hội
đồng quản lý Quỹ, sự giúp đỡ của các sở, ban ngành và uBND
các huyện, thành phố. Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động,
các tổ chức đoàn thể của Quỹ luôn đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực
phấn đấu, sáng tạo, quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi

quỹ đầu Tư pHáT Triển TỉnH lào cai

Phát huy vai trò quỹ tài chính ngoài 
ngân sách trong phát triển kinh tế - xã hội 

nhiệm vụ được giao. Trong hoạt động chuyên môn Quỹ nhận được
sự giúp đỡ của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Vụ Tài chính
ngân hàng và Tổ chức tài chính - Bộ Tài chính. 

Năm 2021, Quỹ đề ra mục tiêu Tổng doanh thu: 169 tỷ đồng;
chênh lệch thu chi: 14,2 tỷ đồng. Thu tiền sử dụng đất: 160 tỷ đồng.
Để thực hiện mục tiêu này ngay từ đầu năm Quỹ đã triển khai các
công việc liên quan đến quyết toán các dự án đã hoàn thành, đẩy
nhanh tiến độ thi công đối với các dự án đang đầu tư và thực hiện
việc đấu giá thành công 56 thửa đất thuộc dự án: Đầu tư xây tạo quỹ
nhà để bán đấu giá đất và tài sản trên đất (khu nhà ở liền kề LK26,
LK27, LK28) khu dự phòng Tây Bắc Sa Pa, thị xã Sa Pa. Tích cực
thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với 03 dự án đang trong giai
đoạn chuẩn bị đầu tư. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với khách hàng
đã vay vốn tại Quỹ để cùng đồng hành giải quyết những khó khăn
do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tính đến hết tháng 7/2021,
tổng số tiền thu sử dụng đất quỹ đạt được 107 tỷ đồng.  Ước thực
hiện 2021, Quỹ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Giai đoạn 2021-2025, Quỹ xác định đây là giai đoạn hoạt động
phải đối mặt và phải vượt qua nhiều khó khăn. Tình hình thế giới
diễn biến phức tạp, khó lường, tăng trưởng kinh tế thế giới dự báo
chậm hơn giai đoạn trước, dịch bệnh diễn biến phức tạp đặc biệt là
dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu. Nền kinh tế trong nước
gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi
khí hậu… Quỹ xác định phấn đấu trở thành một quỹ tài chính
ngoài ngân sách năng động, chuyên nghiệp, là một trong những
nguồn lực quan trọng giúp uBND tỉnh Lào Cai trong quá trình xây
dựng tỉnh Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng trung du,
miền núi phía Bắc.

Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 nguồn vốn hoạt
động của Quỹ đạt 800 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ 300 tỷ đồng;
vốn bổ sung từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 400 tỷ đồng;
vốn huy động từ các tổ chức 100 tỷ đồng.

Để thực hiện được mục tiêu trên Quỹ xác định 2 hoạt động chủ
đạo giai đoạn 2021-2025 của Quỹ là đầu tư trực tiếp và cho vay đầu
tư.  Đồng thời, 6 lĩnh vực trọng điểm đối với hoạt động đầu tư và
cho vay là: Lĩnh vực giáo dục, y tế; lĩnh vực công nghiệp, nông
nghiệp, ngư nghiệp; lĩnh vực văn hóa, du lịch; lĩnh vực môi trường,
năng lượng; lĩnh vực nhà ở; lĩnh vực giao thông. Phấn đấu doanh
thu hoạt động đầu tư trực tiếp đạt bình quân 250 tỷ đồng/năm, dư
nợ cho vay bình quân cả giai đoạn đạt từ 150-250 tỷ đồng/năm.

Để hoàn thành những mục tiêu trên, Quỹ đã chủ động xây dựng
kế hoạch hoạt động cả giai đoạn và được uBDN tỉnh phê duyệt tại
Quyết định số 211/QĐ-uBND ngày 21/01/2021. Trên cơ sở kế
hoạch hoạt động đã được phê duyệt, Quỹ đã xây dựng 4 nhóm  giải
pháp đồng bộ để thực hiện kế hoạch đã được giao cụ thể:

Một là nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt
động của Quỹ: Thực hiện việc rà soát và điều chỉnh lại các quy trình,
quy chế đang thực hiện tại Quỹ đảm bảo phù hợp với Nghị định
147/2020/NĐ-CP và các văn bản quy phạm có liên quan.

Hai là nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:
Thực hiện việc cho vay và đầu tư đúng lĩnh vực; Tăng cường
công tác thẩm định dự án đầu tư để đảm bảo giảm thiếu rủi ro
trong công tác đầu tư và cho vay;  Xây dựng hệ thống quản lý
rủi ro, cơ chế nhận biết, cảnh báo sớm và phương thức xử lý
rủi ro, thực hiện việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro
đúng quy định; Đảm bảo tiến độ trong hoạt động đầu tư trực
tiếp, không để các dự án đầu tư trực tiếp của Quỹ chậm tiến
độ hoặc phải điều chỉnh tổng vốn đầu tư do chậm tiến độ.

Ba là nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn;
Chú trọng thay đổi cơ cấu nguồn vốn, chủ động đề xuất với
uBND tỉnh tăng cường nguồn lực tài chính cho Quỹ theo luật
định; Tích cực tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư và hợp tác đầu
tư từ các nhà đầu tư và tổ chức tín dụng trong và ngoài nước;
Thực hiện ủy thác phát hành trái phiếu chính quyền địa
phương cho uBND tỉnh Lào Cai (khi tỉnh Lào Cai tự cân đối
được ngân sách), từng bước tạo dựng hình ảnh, uy tín để tiến
tới thực hiện việc phát hành trái phiếu Quỹ hoặc trái phiếu
công trình để khai thác tối đa các nguồn vốn trung và dài hạn.

Bốn là nhóm giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy
và nguồn nhân lực: Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của
bộ máy tổ chức, cán bộ của Quỹ. Hoạt động theo nguyên tắc
công khai, minh bạch; Tăng cường công tác quản trị và điều
hành để nâng cao hình ảnh và uy tín của Quỹ; Chú trọng công
tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực nâng cao chất lượng của đội
ngũ cán bộ Quỹ, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ,
đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng
cao để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao. Xây dựng
cơ chế tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi phù hợp với quy định
của pháp luật và tạo động lực để người lao động cống hiến và
gắn bó với Quỹ.n

Ông Hoàng Trung Giang, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai

Phối cảnh tổng thể Dự án Khu Tân An

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai là
quỹ tài chính ngoài ngân sách hoạt động

hiệu quả tại địa phương. Trải qua hơn
10 năm xây dựng và phát triển, Quỹ đã

thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, đóng
góp quan trọng trong quá trình phát
triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 
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lực không ngừng của tập thể cán bộ, nhân viên trong Ban. 
Đó cũng nhờ sự chỉ đạo sát sao của uBND tỉnh, Sở

GTVT-XD, các sở ngành trong tỉnh và bộ, ngành Trung
ương trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thể chế,
chính sách cũng như bố trí nguồn vốn để thực hiện. Thật vậy,
ngay từ đầu năm 2020, Ban đã xây dựng kế hoạch và nhu cầu
vốn cho các dự án, lập tiến độ giải ngân chi tiết theo từng
tháng để làm cơ sở đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Ban cũng kịp
thời hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, uBND
tỉnh Lào Cai, chủ đầu tư tháo gỡ các vướng mắc trong quá
trình thực hiện; chủ động đôn đốc nhà thầu thi công đẩy
nhanh tiến độ xây lắp để có khối lượng giải ngân khi được bố
trí vốn chứ không đợi vốn về rồi mới thi công.

Trong giai đoạn 2021-2025, Ban tiếp tục phấn đấu hoàn
thành tốt nhiệm vụ tỉnh, Sở GTVT - XD giao, nhất là công tác
giải ngân vốn đầu tư công. Ban sẽ đôn đốc đẩy nhanh công tác
chuẩn bị đầu tư, phê duyệt thiết kế lựa chọn nhà thầu để khởi
công dự án, đặc biệt là các dự án lớn như: Cảng hàng không
Sa Pa; cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng
kết nối; hoàn thành các dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào
Cai đến Sa Pa và nút giao Phố Lu, cầu Làng Giàng,.. 

Trân trọng cảm ơn ông!

Từ một tỉnh miền núi biên
giới, địa hình chia cắt phức

tạp, kết cấu hạ tầng giao thông
yếu kém khi mới tái lập (năm

1991) nhưng Lào Cai đã trở thành
mắt xích quan trọng trong tuyến hành
lang giao thông - kinh tế Côn Minh -
Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng -
Quảng Ninh. Lào Cai hôm nay có cao
tốc Nội Bài - Lào Cai là động lực thúc
đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh và cả
khu vực miền núi phía Bắc; sẽ sớm có
thêm tuyến đường nối cao tốc Nội Bài
- Lào Cai với Sa Pa là huyết mạnh
thức dậy tiềm năng, lan toả phát triển
vùng Tây Bắc… và có cảng Hàng
không Sa Pa giúp “mở cửa bầu trời”
đưa kinh tế cất cánh… Bên cạnh các
tuyến giao thông đối ngoại đường bộ,
đường sắt... đã và đang mở toang cánh
cửa phát triển, hệ thống đường
nội tỉnh cũng được quan tâm
đầu tư ngày càng hoàn thiện. 

Ông có thể chia sẻ về kết quả nổi bật sau 5 năm thành
lập và đi vào hoạt động của Ban QLdA đầu tư xây dựng
công trình giao thông tỉnh Lào Cai?

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh
Lào Cai được uBND tỉnh thành lập ngày 08/11/2016 trên cơ
sở sáp nhập 3 đơn vị: Ban QLDA các công trình giao thông,
Trung tâm tư vấn QLDA và giám sát dự án các công trình giao
thông, Ban QLDA đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Việc tổ
chức lại nhằm bố trí nguồn lực, cơ cấu tổ chức phù hợp tình
hình mới. Sau 5 năm thành lập, cùng với sự chỉ đạo sát sao,
giúp đỡ tận tình của lãnh đạo Sở Giao thông vận tải – Xây
dựng (GTVT-XD), Ban đã kiện toàn được các phòng chuyên
môn, công việc đã dần ổn định theo hướng chuyên môn hóa.
Xác định nguồn nhân lực là vấn đề trọng tâm, then chốt, nên
ngay sau khi sáp nhập, Ban đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng,
tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực về quản lý dự án, giám sát

thi công. Chính vì vậy mà hiện nay
chất lượng thực hiện dự án, quản lý
thi công được nâng cao rõ rệt, đời
sống của cán bộ, viên chức và người
lao động trong Ban mặc dù vẫn còn
những khó khăn nhưng đã từng
bước được cải thiện, khí thế trong
lao động được nâng cao.... 

Trước thực trạng nguồn vốn đầu
tư công hạn hẹp, Ban đã chủ động
tham mưu cho Sở GTVT-XD báo
cáo uBND tỉnh điều chỉnh bổ sung
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016 - 2020, lập kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025 từ nhiều nguồn vốn khác
nhau, chuẩn bị đầu tư - khởi công
nhiều dự án quan trọng với hình
thức đầu tư mới theo hướng xã hội
hóa (lần đầu tiên được áp dụng trên
địa bàn tỉnh) như: Dự án đường nối
cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa
theo hình thức BoT, tổ chức lập
báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự
án đầu tư xây dựng cảng hàng
không Sa Pa theo hình thức đối tác
công tư (PPP) và đã được Hội đồng
thẩm định liên ngành (với 14 bộ
ngành làm thành viên) thông qua
tháng 4/2021, hiện đang đẩy nhanh
tiến độ triển khai các công việc để
sớm hoàn thành dự án.

Được sự ủy thác của Sở GTVT -
XD, Ban đã chủ trì trong việc chuẩn
bị đầu tư, tổ chức thành công và
được đánh giá cao khi khởi công 16
dự án, trong đó có các dự án trọng
điểm để chào mừng Đại hội Đảng
bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII như: Cầu Làng
Giàng, nút giao phố Lu, cầu Bến
Cóc, cầu Ngòi Đường tại
Km35+500 trên QL4E cũ,... Ban còn
đôn đốc thi công hoàn thành đưa
vào sử dụng các dự án có tính liên
kết vùng phục vụ phát triển kinh tế

- xã hội, quốc phòng - an ninh như đường tránh QL4D; đường
Quý Xa - Tằng Loỏng; đường Xuân Thượng - Việt Tiến -
Minh Chuẩn... Ngoài ra, Ban đã cùng với Ban QLDA3 hoàn
thành và bàn giao đưa vào sử dụng được 145 cầu dân sinh
thuộc dự án Lramp phục vụ đi lại của nhân dân tại các xã
vùng cao, sâu và vùng xa tỉnh Lào Cai.

Trong năm 2020, Ban đã thực hiện giải ngân đạt 100%
kế hoạch; ông đánh giá thế nào về kết quả này?

Có được kết quả trên trong bối cảnh đại dịch Covid-19
diễn biến phức tạp, tài chính của nhiều nhà thầu thi công gặp
khó khăn là nhờ sự phối hợp có hiệu quả giữa Ban với các đơn
vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát; sự quan tâm chỉ
đạo kịp thời, sát sao của chính quyền địa phương nơi có dự án
đi qua trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo an
ninh trật tự và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sự nỗ

Ban quản lý dự án đầu Tư Xây dựng
công TrìnH giao THông TỉnH lào cai

Nâng cao hiệu lực quản lý
dự án đầu tư

Lào Cai đang khẳng định “thương hiệu” năng động qua
nhiều dấu ấn, công trình hạ tầng. Để có được những công
trình dấu ấn đó là bao trăn trở, công sức của các thế hệ cán
bộ, nhân viên ngành giao thông vận tải và tập thể cán bộ,
nhân viên Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng
công trình giao thông tỉnh Lào Cai. Ông Chu Đức Hải,
Giám đốc Ban đã chia sẻ về những đóng góp thầm lặng này
và tình hình hoạt động những năm qua.

Khởi công Cầu Làng Giàng, thành phố Lào Cai

Đường cao tốc NB-LC 2 
(đoạn do Sở GTVT-XD tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư)
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POTENTIAL - LAO CAI PROVINCE

Chợ trung tâm huyện Bát Xát được Công ty Cổ
phần Đầu tư và Phát triển chợ phía Bắc (Công
ty Chợ phía Bắc) đầu tư xây dựng với mục tiêu
đáp ứng nhu cầu về nơi mua bán của nhân dân
trên địa bàn huyện và là cầu nối giao thương với
tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Dự án Chợ trung tâm huyện Bát Xát được uBND tỉnh
Lào Cai cấp chủ trương đầu tư cho Công ty Chợ phía
Bắc năm 2019. Công trình được xây dựng trên nền
chợ thị trấn Bát Xát cũ, có quy mô 33.960m2, tổng
vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng. Các hạng mục xây dựng

gồm: Nhà chợ chính bố trí tối thiểu 200 gian hàng; khu 200 ki-ốt dịch
vụ 2 tầng xung quanh; hệ thống thoát nước, khu tập kết rác thải…

Bên cạnh đó, dự án có khu nhà chợ phiên truyền thống,
diện tích xây dựng trên 1.000 m2, với những nét đặc sắc về văn
hóa, ẩm thực của người dân vùng cao giúp thu hút khách du
lịch. Chợ trung tâm huyện Bát Xát cũng là đầu mối buôn bán
nông, thổ, hải sản của Việt Nam và Trung Quốc.

Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư, tháng
12/2020, Công ty Chợ phía Bắc đã tổ chức khởi công xây
dựng. Trước đó, nhà đầu tư đã xây dựng khu vực chợ tạm
với kinh phí trên 10 tỷ đồng cho các hộ kinh doanh hoạt
động, đảm bảo thuận tiện việc mua bán, an toàn phòng
cháy, chữa cháy... Đặc biệt, trong thời gian kinh doanh tại
chợ tạm để chờ xây dựng chợ chính (khoảng 2 năm) và 1
năm đầu khi chợ mới đi vào hoạt động, các hộ tiểu thương

được miễn phí tiền thuê Ki-ốt.
Ông Đỗ Văn Bình, Phó Tổng giám đốc Công ty Chợ phía

Bắc cho biết: “Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, các
cấp ngành, chính quyền của tỉnh Lào Cai và huyện Bát Xát đã
tích cực hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan. Nhờ đó, chúng
tôi quyết tâm hoàn thành dự án và đi vào hoạt động trong quý
III/2022, vượt tiến độ từ 3 đến 6 tháng.”

“Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn cơ quan liên quan
của huyện Bát Xát sớm giải phóng diện tích còn lại của dự án
(khoảng 1000 m2), do 2 hộ dân chưa đồng ý phương án đền
bù để di chuyển. Diện tích này là khu vực xây dựng chợ truyền
thống và đường vào chợ, ảnh hưởng lớn đến tiến độ của dự
án. Ngoài ra, ngành chức năng tỉnh sớm hoàn thiện thủ tục
công nhận Chợ trung tâm huyện Bát Xát là chợ truyền thống
để nhà đầu tư được phép thu hút các hộ kinh doanh của
Trung Quốc”, ông Bình cho biết.

Ông Nguyễn Quang Bình, Chủ tịch uBND huyện Bát Xát
cho biết: Chợ trung tâm Bát Xát là công trình xây dựng hiện
đại, bảo đảm các yêu cầu về cảnh quan đô thị, vệ sinh môi
trường, an ninh trật tự, văn minh thương mại; đáp ứng nhu
cầu về nơi giao thương, quảng bá sản phẩm, trao đổi hàng hóa
của nhân dân thị trấn Bát Xát và các địa phương lân cận. Công
trình không chỉ là chợ mà còn là nơi giao lưu thương mại, văn
hóa giữa hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc, góp phần thúc
đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Được biết, bên cạnh dự án Chợ trung tâm huyện Bát Xát
đang triển khai, Công ty Chợ phía Bắc cũng đang tìm hiểu, đề
xuất đầu tư Chợ trung tâm xã y Tý (huyện Bát Xát), Chợ trung
tâm xã Bảo Hà (huyện Bảo yên). Qua đó, cụ thể hóa chủ trương
xã hội hóa đầu tư, nâng cấp, phát triển chợ trên địa bàn tỉnh. 

Mục tiêu xa hơn nữa của Công ty là hình thành chuỗi chợ
tại các tỉnh ở khu vực phía Bắc. Hiện doanh nghiệp cũng đang
triển khai đầu tư các chợ tại TP.Hải Phòng và tỉnh Hà Tĩnh.n

cHợ Trung Tâm Huyện BáT XáT 

Điểm sáng trong xã hội hóa đầu tư
chợ vùng biên 

Phối cảnh Dự án 

Lễ khởi công Dự án Chợ trung tâm huyện Bát Xát

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng
tỉnh Lào Cai được thành lập năm 2005, là đơn
vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông Vận tải
- Xây dựng tỉnh Lào Cai. Sau hơn 15 năm
phát triển, Trung tâm ngày càng trưởng
thành về năng lực và tổ chức; thực hiện tốt vai
trò là cơ quan phục vụ công tác quản lý nhà
nước nhằm nâng cao chất lượng các công
trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
hươNg giaNg

Không ngừng lớn mạnh
Trung tâm thực hiện các hoạt động, dịch vụ gồm: Kiểm

định, giám định chất lượng công trình xây dựng, vật liệu xây
dựng và cấu kiện xây dựng; Kiểm định chất lượng các sản phẩm
(báo cáo khảo sát, thiết kế, dự toán) phục vụ các cơ quan quản lý
nhà nước về xây dựng; giám định tư pháp trong hoạt động xây
dựng; chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây
dựng của các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông,
thủy lợi, các công trình HTKT; tư vấn khảo sát địa chất, địa hình,
lập dự án thiết kế; tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường, thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường; tư vấn kiểm tra công
tác nghiệm thu; tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán các công trình
xây dựng; tư vấn giám sát và quản lý dự án các công trình xây
dựng; chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy các sản phẩm, vật liệu
xây dựng; nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, áp
dụng tiến bộ khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ
cho công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây
dựng theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2020, Trung tâm đã thực hiện tốt công tác thẩm
tra thiết kế - dự toán 395 công trình (do Sở Giao thông vận tải -
Xây dựng chỉ định và kí hợp đồng với các chủ đầu tư khác).
Trong đó, giá trị đề nghị thẩm tra là 5.737 tỷ đồng; giá trị sau
khi thẩm tra là 5.501 tỷ đồng; giá trị giảm trừ là 236 tỷ đồng.

Đối với công tác thí nghiệm, kiểm định công trình,
Trung tâm thực hiện thí nghiệm nén tĩnh cọc gồm 23 hợp
đồng (54 cọc thí nghiệm); thí nghiệm cấu kiện vật liệu xây
dựng trọn gói gồm 51 hợp đồng; thí nghiệm đối chứng gồm
22 hợp đồng; thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng đơn
lẻ gồm 107 công trình.

Công tác chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa; Công
tác tư vấn khác (giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý
dự án, lựa chọn nhà thầu, kiểm tra nghiệm thu công trình, tư
vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường...) cũng hoàn
thành kế hoạch đề ra. 

Năm 2020, doanh thu của đơn vị đạt 28,2 tỷ đồng, đạt 106%
so với kế hoạch tỉnh giao (27,006 tỷ đồng); nộp ngân sách là
2,763 tỷ đồng, đạt 107% so với kế hoạch; thu nhập bình quân
đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng, phấn đấu trong năm 2021 đạt
trên 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Đến nay, Trung tâm được đánh giá đã tham mưu có hiệu
quả cho các cơ quan trong công tác quản lý chất lượng công
trình xây dựng, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật.
Qua đó, tạo uy tín, vị thế với các chủ đầu tư, chủ thầu xây dựng
và lãnh đạo các cấp, ngành địa phương.

Trở thành đơn vị hàng đầu trong cả nước
Không chỉ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình

trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng
tỉnh Lào Cai còn tích cực tham gia vào các hoạt động chung của
mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam.
Mục tiêu của Trung tâm là phấn đấu trở thành một trong
những đơn vị hàng đầu của lĩnh vực kiểm định chất lượng và tư
vấn xây dựng tại Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu này, theo Giám đốc Trung tâm
Nguyễn Thanh Tùng, trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện
nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt
động. Trong đó, chú trọng đầu tư trang thiết bị, máy móc,
phòng thí nghiệm...; đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng phát triển
nguồn nhân lực, đặc biệt là tăng cường đào tạo cho cán bộ viên
chức thực hiện công tác thí nghiệm, kiểm định chất lượng công
trình, công tác giám sát và thẩm tra thiết kế - dự toán.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục ổn định công tác
tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Phát huy tính đoàn
kết, sáng tạo và khả năng làm việc của tập thể cán bộ nhân
viên; nâng cao tinh thần năng động, truyền tải tính chủ động,
nhiệt huyết trong công việc của ban lãnh đạo tới từng vị trí
trong đơn vị. Mặt khác, tăng cường trao đổi với các cục, vụ,
viện và đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; các phòng chuyên môn của
Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng...n

Cánh tay nối dài trong quản lý 
nhà nước về chất lượng xây dựng

Công trình Trung tâm hành chính huyện Bảo Yên 
do Trung tâm thực hiện thẩm tra bản vẽ thi công và dự toán; 

tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị



Nâng cao năng lực
BSCKI Mai Xuân Trung - Giám đốc

Bệnh viện yHCT tỉnh Lào Cai cho biết: Bệnh
viện được thành lập năm 2002, ban đầu tiếp
nhận cơ sở vật chất Trung tâm y tế xã Cam
Đường (cũ). Từ tháng 11/2019, Bệnh viện tiếp
nhận đi vào hoạt động cơ sở mới tại Tổ 20,
phường Bắc Cường với cơ sở vật chất khá
khang trang, sạch đẹp. 

Bệnh viện cũng được đầu tư các trang
thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu KCB. Cụ thể
về xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò
chức năng đã trang bị hệ thống xét nghiệm
sinh hóa tự động, máy xét nghiệm huyết học
tự động 18 thông số, hệ thống X quang số
hóa, Siêu âm màu 4D,... Về cấp cứu và điều trị
đã trang bị máy tạo ô xy, máy theo dõi bệnh
nhân, bơm tiêm điện, máy điện châm không
dùng kim, máy xoa bóp, máy xông thuốc bộ
phận, máy châm cứu bằng laser... Trong lĩnh
vực dược đã có hệ thống sắc dược liệu, hệ
thống bào chế.

Bệnh viện yHCT là bệnh viện chuyên
khoa hạng 2 tuyến tỉnh với quy mô 110
giường bệnh (thực kê 150 giường), là bệnh
viện tuyến đầu trong tỉnh về điều trị bệnh
bằng yHCT, yHCT kết hợp y học hiện đại
(yHHĐ). Bệnh viện hiện có 86 cán bộ, nhân
viên, trong đó có 25 bác sĩ (7 sau đại học), 6
dược sĩ đại học.Với đội ngũ y bác sĩ có kinh
nghiệm, tận tình và trách nhiệm, những năm
gần đây trung bình mỗi năm Bệnh viện khám
cho 10.000 lượt người và điều trị cho gần
3.000 bệnh nhân, đồng thời đã thực hiện hết
các dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật
và thực hiện được nhiều kỹ thuật cao cùng 10
kỹ thuật vượt tuyến phục vụ điều trị. 

Kết hợp YHCT với YHHĐ
Việc kết hợp yHCT và yHHĐ được áp dụng từ khi người bệnh

đến thăm khám, chẩn đoán đến điều trị bằng các phương pháp. Tại
khoa Khám bệnh, người bệnh sau khi được thăm khám lâm sàng, bắt
mạch, chẩn bệnh theo yHCT sẽ được chỉ định thêm các xét nghiệm
cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh bằng máy XQuang kỹ thuật số, siêu
âm 4D, điện tim, điện cơ, đo độ loãng xương bằng máy… Đây là
những kỹ thuật yHHĐ nhằm chẩn đoán chính xác bệnh, thể bệnh và
giai đoạn bệnh để có hướng điều trị chính xác, phù hợp. 

Trong quá trình điều trị, việc kết hợp yHCT với yHHĐ càng thể
hiện rõ hơn khi kết hợp các thủ thuật yHCT như châm cứu, xoa bóp
bấm huyệt, chườm ngải, ngâm chân với kỹ thuật yHHĐ như: Điện
xung, điện phân, oxy cao áp, điện từ trường, sóng ngắn, laser nội

mạch,… hoặc khi dùng thuốc yHCT như các bài
thuốc đông y được kê theo chỉ định kết hợp với thuốc
tây y nhằm điều trị nguyên nhân và triệu chứng bệnh
toàn diện nhất. 

Việc hiện đại hóa yHCT cũng thể hiện trong bào
chế, sản xuất dược liệu, sắc thuốc đông y bằng máy,
đóng túi, và sản xuất các chế phẩm đông dược thông
qua hệ thống máy cô, máy chế cao lỏng, máy chiết,
máy làm hoàn,… làm giảm sức lao động và nâng cao
chất lượng sản phẩm. 

Phát triển toàn diện y dược cổ truyền
Bệnh viện yHCT Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu

trở thành bệnh viện đa khoa yHCT hạng II với 150
giường bệnh vào năm 2025; 250 giường bệnh hạng II
vào năm 2030; 450-500 giường bệnh và hạng I vào
năm 2050… 

Để thực hiện mục tiêu trên, Bệnh viện đang tranh
thủ sự quan tâm để đầu tư thêm thiết bị, phát triển dịch
vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao cũng như phát triển lĩnh
vực dược cổ truyền gắn với phát triển du lịch theo chủ
trương của tỉnh. Bệnh viện cũng tăng cường nâng cao
trình độ cho cán bộ, nhân viên, tiếp tục hoàn thiện cơ
cấu tổ chức khoa-phòng. Bệnh viện tập trung phát
triển một số mũi nhọn chuyên môn: Điều trị bệnh phụ
khoa, da liễu và hỗ trợ người bệnh ung thư bằng
yHCT; chăm sóc và làm đẹp bằng yHCT; cung ứng
dịch vụ chăm sóc, dự phòng và nâng cao sức khỏe
bằng yHCT; đẩy mạnh sản xuất, bào chế thuốc, các
chế phẩm yHCT…

Bệnh viện mong muốn chính quyền tỉnh Lào Cai
tạo điều kiện trong việc thu hút, đào tạo nhân lực; cân
đối, bố trí nguồn vốn và đầu tư cơ sở vật chất. Bệnh
viện cũng đề nghị Sở y tế tiếp tục quan tâm chỉ đạo,
định hướng về nhân lực, phê duyệt bổ sung máy móc,
trang thiết bị. Ngoài ra, Bệnh viện mời gọi các nhà đầu
tư quan tâm đến y dược cổ truyền tham gia hợp tác.n
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BệnH viện yHcT

Nâng cao năng lực, 
phát triển toàn diện y dược cổ truyền
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POTENTIAL - LAO CAI PROVINCE

Ngày 02/12/2016, Trung tâm Giống
Nông nghiệp tỉnh Lào Cai được hình
thành trên cơ sở sáp nhập Trung tâm
Thủy sản tỉnh Lào Cai vào Trung tâm
Giống Nông lâm nghiệp tỉnh Lào Cai.
Với những cơ chế, chính sách hỗ trợ
từ phía chính quyền tỉnh, Trung tâm
Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã
mở rộng hợp tác, nghiên cứu, sản xuất
nhiều giống cây trồng, giống thủy sản
phù hợp điều kiện sinh thái, mang lại
năng suất, chất lượng cao. 

Đến nay Trung tâm có 57 cán bộ công
nhân viên chức có kinh nghiệm và trình
độ cao với 4 phòng chuyên môn, 5 trại
trực thuộc. Trung tâm đã thu được
nhiều kết quả nổi bật về nghiên cứu giống cây ăn

quả, giống cá và đặc biệt là nghiên cứu phát triển giống lúa.
Trong công tác sản xuất giống lúa lai, việc chọn được dòng mẹ

bất dục là yếu tố quan trọng nhất, vì vậy Trung tâm đã phối hợp chặt
chẽ với các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước về lĩnh vực
nghiên cứu lúa, phát huy tinh thần sáng tạo của viên chức người lao
động,  khai thác tốt điều kiện khí hậu đặc thù của Lào Cai với các
vùng sinh thái đặc biệt để rút ngắn được thời gian chọn tạo dòng mẹ.
Điển hình là Trại nghiên cứu sản xuất rau quả Bắc Hà; Trại nghiên
cứu và sản xuất giống lúa Bản Qua đã chọn tạo được dòng mẹ bất
dục 137A, 103S, T18S. Trong đó, dòng mẹ T18S của Lào Cai đã được
Cục Trồng trọt cấp bằng bảo hộ duy nhất hiện nay. Những nghiên
cứu chọn tạo, sản xuất hạt giống bố mẹ và hạt lúa lai F1 tương ứng
tại Lào Cai đã cho ra đời 3 giống lúa lai mới LC25, LC212 và LC270
mang thương hiệu Lào Cai. Các giống lúa lai này đã được Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận giống cây trồng mới năm
2011-2012. Hiện nay các giống lúa lai do Lào Cai chọn tạo đã có mặt
ở nhiều tỉnh có diện tích sản xuất lúa lớn trên phạm vi toàn quốc.

Với lợi thế khí hậu thuận lợi cho cây ăn quả ôn đới phát triển,
Trung tâm đã thu thập nguồn vật liệu từ những cây ăn quả bản địa,
nhập nội từ Đài Loan, Trung Quốc, Pháp, Úc. Hiện đơn vị có trên
100 nguồn gen giống cây ăn quả ôn đới có triển vọng phục vụ cho
công tác chọn tạo giống cây ăn quả. Giống lê VH6 mới được công
nhận đã phát huy nhiều ưu điểm, được nông dân nhiều địa phương
ưa chuộng. Các vườn cây có năng suất, chất lượng quả khá tốt, năng
suất trung bình đạt 10-12 tấn quả/ha. Sản xuất cây giống tập trung tại
vườn ươm cây giống của Trại Bắc Hà, Sa Pa, phương pháp nhân
giống là ghép cây. Hiện năng lực sản xuất hàng năm của Trung tâm
có thể đáp ứng trên 15 - 20 vạn cây các loại phục vụ các chương
trình, dự án phát triển cây ăn quả ôn đới trong và ngoài tỉnh. Ngoài

ra, Trung tâm còn thực hiện duy trì tốt vườn cây đầu dòng mận Tam
hoa Bắc Hà, lê VH6, Đào Pháp, Hồng… nhằm cung cấp nguồn mắt
ghép chất lượng cho sản xuất giống cây ăn quả ôn đới tại Lào Cai. 

Việc làm chủ công nghệ sản xuất các đối tượng chủ lực của tỉnh
như công nghệ sản xuất giống cá chép lai, cá rô phi đơn tính… và kết
quả của Đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo và nuôi
thương phẩm cá chiên trong điều kiện tỉnh Lào Cai” và Đề tài
“Nghiên cứu thử nghiệm nuôi cá bỗng nước ngọt sạch ở vùng cao
tỉnh Lào Cai” được Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh đánh giá xếp
loại Khá đã mở ra hướng đi mới cho việc sản xuất các loại giống bản
địa, có giá trị kinh tế cao cũng như ý nghĩa rất lớn trong khoa học,
bảo tồn và phát triển những giống thủy sản quý hiếm, có nguy cơ
tuyệt chủng. Qua đó, tay nghề của đội ngũ cán bộ kỹ thuật của
Trung tâm đã được nâng lên, đồng thời Trung tâm chủ động được
nguồn giống thủy sản chất lượng cao cung cấp cho nhu cầu nhân
dân trong và ngoài tỉnh. Năm 2018, sản xuất 16 triệu cá bột và cung
ứng đạt 6 triệu cá giống; Năm 2019, sản xuất 30 triệu cá bột và cung
ứng 14,9 triệu con giống.  Đặc biệt dòng cá chép chọn giống của
Trung tâm mang thương hiệu Lào Cai đã được thị trường trong và
ngoài tỉnh triển khai nuôi rất rộng.

Với mục tiêu “Tạo uy tín từ chất lượng cây, con giống”, Trung
tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai đang được nhiều khách hàng
trong và ngoài tỉnh biết đến nhờ những sản phẩm giống cây trồng,
vật nuôi từ đơn vị cung cấp ra thị trường. Ông Nguyễn Bá Thế,
Giám đốc Trung tâm cho biết: Trong năm 2021, Trung tâm đã thực
hiện tốt các chỉ tiêu do uBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tỉnh giao. Trong đó, nhiều chương trình đề án, dự án, đề
tài khoa học về giống nông nghiệp tiếp tục được đơn vị triển khai có
trọng tâm, góp phần mang lại hiệu quả sản xuất và đáp ứng về
nguồn giống cây trồng, vật nuôi đảm bảo chất lượng cho khách hàng
trong và ngoài tỉnh.n

Trung Tâm giống nông ngHiệp TỉnH lào cai

Địa chỉ tin cậy về nguồn giống
chất lượng, hiệu quả

Nhằm đáp ứng nhu
cầu khám chữa
bệnh (KCB) đa
dạng của người dân
và du khách, Bệnh
viện y học cổ
truyền (yHCT) tỉnh
Lào Cai đang tiếp
tục đầu tư, mở rộng
hợp tác, nâng cao
năng lực, phát huy
hiệu quả toàn diện
của lĩnh vực y dược
cổ truyền.

Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
thăm một mô hình nghiên cứu kỹ thuật mới tại Trung tâm
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BVĐK huyện Văn Bàn được xây
dựng từ năm 1997 nên cơ sở hạ tầng hầu
như đều bị xuống cấp. Một số khoa,
phòng chưa được thành lập như: Khoa hồi
sức tích cực và chống độc, khoa liên
chuyên khoa; phòng mổ xuống cấp, nguy
cơ nhiễm trùng cao. Bên cạnh đó, trang
thiết bị thiếu thốn, lạc hậu, nhất là việc
thiếu thiết bị phục vụ phẫu thuật nội soi,
dao mổ điện, bơm tiêm điện... Ngoài ra,
Bệnh viện chỉ có 35 bác sĩ với 8 người
được đào tạo sau đại học. Trong khi đó, số
lượng bệnh nhân ngày càng cao, giường
thực kê lên đến 263 giường so với 170
giường kế hoạch.

Trước tình hình đó, từ năm 2019, Sở
y tế tỉnh, uBND huyện Văn Bàn đã quan
tâm, bố trí kinh phí để cải tạo cơ sở vật
chất Bệnh viện; đầu tư xây mới phòng mổ;
đầu tư hệ thống nước sạch; sửa chữa
phòng khám khu vực Võ Lao... Ngoài ra,
Bệnh viện được trang bị thêm máy siêu
âm, máy thở, ghế khám nha khoa...

Cùng với đó, lãnh đạo BVĐK huyện
Văn Bàn cũng chú trọng tổ chức, sắp xếp
lại các vị trí làm việc một cách khoa học,
hợp lý; đưa đi đào tạo, bồi dưỡng tay nghề,

kinh nghiệm cho đội ngũ y, bác sĩ trẻ theo
đúng chuyên môn đào tạo. Nhờ đó, đến
nay Bệnh viện đã từng bước giải quyết
được khó khăn, thiếu thốn; đồng thời
đăng ký và triển khai một số dịch vụ kỹ
thuật mới trong khám, chữa bệnh.

Bác sĩ Phạm Nhật Tuấn, Giám đốc
BVĐK huyện Văn Bàn cho biết: Thời gian
qua, năng lực khám chữa bệnh của Bệnh
viện đã cải thiện đáng kể, trung bình mỗi
ngày khám từ 150 - 220 lượt bệnh nhân và
điều trị cho khoảng 200 người. Qua đó,
thu hút bệnh nhân đến khám, chữa bệnh
và hạn chế việc chuyển tuyến.

“Hiện nay, đơn vị đã trở thành
bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch
Mai và Bệnh viện Đại học y Hà Nội.
Đáng mừng hơn, trong quý IV/2021,
uBND huyện sẽ khởi công xây dựng
BVĐK huyện Văn Bàn mới với quy
mô 6 ha. Trong thời gian tới, chúng
tôi sẽ tiếp tục thu hút nguồn nhân lực
và nâng cao trình độ chuyên môn của
đội ngũ y bác sĩ. Qua đó, từng bước
phát triển và đáp ứng tốt hơn nhiệm
vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân”, 
bác sĩ Phạm Nhật Tuấn cho biết.n
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BệnH viện đa kHoa Huyện văn Bàn 

Làm tốt nhiệm vụ 
chăm sóc sức khỏe nhân dân

POTENTIAL - LAO CAI PROVINCE

Người dân làm thủ tục khám, chữa bệnh tại BVĐK huyện Văn Bàn (Ảnh: Báo Lào Cai)

Thực hiện chủ trương phát
triển cao su tại các tỉnh miền
núi phía Bắc, năm 2010,
Công ty CP Cao su Dầu
Tiếng - Lào Cai được thành
lập, với nguồn vốn góp chủ
yếu từ Công ty TNHH MTV
Cao su Dầu Tiếng, Tập đoàn
Công nghiệp Cao su Việt
Nam (VRG) và một số tổ
chức, cá nhân khác.
Thế Bắc

Diện tích sản xuất của Công
ty được sáp nhập từ 240 ha
đất của Nông trường Cao
su Hàm Rồng; đất của tỉnh
Lào Cai giao và một số cá

nhân, tổ chức góp vốn bằng đất. Tổng diện
tích quản lý hiện nay là 1.469,12 ha (trong
đó có khoảng 1.000 ha đất Nhà nước giao).

Từ năm 2011 đến năm 2015, Công ty
tiến hành trồng lại toàn bộ diện tích đã
được Nông trường Hàm Rồng trồng trước
đây (giống cao su vùng Đông Nam Bộ

chậm phát triển, không chịu được lạnh) và
trồng mới diện tích được giao. Hiện nay,
giống cây cao su chủ yếu được Công ty sử
dụng canh tác là giống Trung Quốc, thích
hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của
vùng Tây Bắc (độ dốc cao, lạnh).

Theo Giám đốc Công ty Phạm Hồng
Việt, cây cao su sinh trưởng và phát triển
khá tốt, đảm bảo theo kế hoạch. Năm
2020, đơn vị đã tiến hành khai thác trên
diện tích 144 ha, thu hoạch 60 tấn mủ khô.
Dự kiến trong năm 2021, Công ty sẽ tiến
hành khai thác khoảng 400 ha, mục tiêu
thu hoạch khoảng 200 tấn mủ khô; năng
suất đạt 1,3 tấn/ha/năm.

Đến nay, Công ty đang tạo việc làm
trực tiếp cho 140 cán bộ, nhân viên và
người lao động, mức thu nhập bình quân
khoảng 4,2 triệu đồng/người/tháng và sẽ
cao hơn theo sản phẩm khi vào mùa thu
hoạch mủ cao su.

Do từ khi thành lập đến nay, Công ty
Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai chủ yếu đầu
tư cho cơ sở vật chất, hoạt động canh tác,
tập huấn tay nghề cho người lao động…
nên kết quả kinh doanh chưa có lãi, chủ
yếu chi phí vẫn từ công ty mẹ nên gặp
nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự quan
tâm của các cấp chính quyền, sở ngành
của tỉnh trong việc áp dụng nhiều cơ chế
ưu đãi, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn
nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của
Công ty từng bước có những tín hiệu
đáng mừng.

Chia sẻ về đầu ra của sản phẩm, ông
Phạm Hồng Việt cho biết: Hiện nay, do
sản lượng khai thác chưa cao nên Công ty
được phép bán mủ nguyên liệu chưa qua
chế biến. Trong thời gian tới, khi năng
suất, sản lượng khai thác tăng lên, Công ty
sẽ bán sang nhà máy chế biến tại tỉnh Lai
Châu (đang được xây dựng).

Ngoài ra, Tập đoàn VRG cũng đã có kế
hoạch xây dựng nhà máy chế biến mủ cao
su tại Lào Cai, nhằm phục vụ tiêu thụ sản
phẩm tại các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và
huyện Than uyên (Lai Châu). Dự kiến,
năm 2025, VRG sẽ tiến hành khởi công
xây dựng nhà máy.n

cao Su dầu Tiếng - lào cai 

Khắc phục khó khăn,
đảm bảo đời sống người
lao động

Trung tâm Dịch vụ đấu giá
tài sản (trực thuộc Sở Tư
pháp tỉnh Lào Cai) là đơn vị
sự nghiệp, có chức năng tổ
chức thực hiện dịch vụ đấu
giá tài sản theo quy định tại
Luật đấu giá tài sản và các
quy định của pháp luật có
liên quan.
giaNg DươNg

Căn cứ vị trí, chức năng của
mình, Trung tâm đã triển
khai có hiệu quả các nhiệm
vụ được giao, đặc biệt là
hoạt động đấu giá tài sản,

đáp ứng yêu cầu phục vụ tổ chức, cá nhân. 
Đơn cử như năm 2020, Trung tâm đã

nhận ký 145 hợp đồng; tăng 20,4% so với

Trung Tâm dịcH vụ
đấu giá Tài Sản

Hoạt động 
an toàn, 
ứng phó 
hiệu quả với
dịch bệnh

Ông Phạm Ngọc Nghĩa, Giám đốc Trung tâm

Công nhân Công ty CP Cao su Dầu Tiếng 
- Lào Cai khai thác mủ

năm 2019. Trong đó, tồn năm 2019
chuyển sang 24 hợp đồng; tiếp
nhận mới 121 hợp đồng. Trung
tâm tổ chức bán đấu giá thành
công 105 hợp đồng; tăng 34,2% so
với năm 2019. Giá khởi điểm:
210.030.902.811 đồng, tăng 25,1%
so với năm 2019; giá bán:
217.939.061.107 đồng, tăng 24,3%
so với năm 2019; chênh lệch:
7.908.058.296 đồng, tăng 9,4% so
với năm 2019.

6 tháng đầu năm 2021, Trung
tâm đã nhận ký 66 hợp đồng, (tồn
năm 2020 chuyển sang 22 hợp
đồng; tiếp nhận mới 44 hợp đồng).

Để nâng cao hiệu quả công việc,
đáp ứng yêu cầu phục vụ khách
hàng, theo Giám đốc Phạm Ngọc
Nghĩa, những năm gần đây, Trung
tâm đã chú trọng công tác tổ chức,
sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp,
đồng thời nâng cao trách nhiệm
mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm
vụ. Trung tâm cũng thường xuyên
cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn
chuyên sâu về công tác đấu giá tài
sản do ngành Tư pháp tổ chức; các
lớp học liên quan đến công tác đấu
giá tài sản… nhằm nâng cao trình
độ chuyên môn, năng lực công tác
của đội ngũ nhân lực. Mặt khác,
đơn vị chú trọng đầu tư trang thiết
bị, ứng dụng công nghệ thông tin
trong việc điều hành đấu giá, trình
chiếu các cuộc đấu giá tài sản công
khai, minh bạch.

Cũng theo ông Nghĩa, từ năm
2020 đến nay, ảnh hưởng của dịch
Covid-19 khiến hoạt động tổ chức
dịch vụ đấu giá gặp nhiều khó
khăn, làm giảm mạnh nguồn thu
của Trung tâm. Theo đó, đơn vị đã
thực hiện đồng bộ các giải pháp để
khắc phục, đảm bảo hiệu quả hoạt
động như: thông báo công khai
việc đấu giá trên phương tiện đại
chúng, trên Cổng thông tin chuyên
ngành đấu giá tài sản - Bộ Tư pháp,
Cổng quản lý công sản - Bộ Tài
chính; niêm yết việc đấu giá tại các
địa điểm theo quy định của Luật
đấu giá tài sản;... 

“Trong tổ chức thực hiện các
cuộc đấu giá, chúng tôi đảm bảo
nghiêm quy định 5K của Bộ y tế.
Qua đó, vừa chống dịch vừa đảm
bảo hoàn thành kế hoạch, đảm bảo
lương cho người lao động và các
khoản chi khác để duy trì hoạt
động của Trung tâm”, ông Phạm
Ngọc Nghĩa cho biết.n

Những năm gần đây, nhờ được quan tâm xây dựng, cải tạo
cơ sở vật chất; đầu tư trang thiết bị; nâng cao chất lượng đội
ngũ y, bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Văn Bàn đã
từng bước giải quyết được khó khăn trong hoạt động, đáp
ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.



Promoting the motto “Business thrives -
Lao Cai develops”, right after its
establishment (october 2010), the Lao
Cai Business Association has
endeavored to gather members and
launched many solutions and activities
to create a solid bridge for business
community development, said, Mr.
Nguyen Huy Long, Chairman of the
Lao Cai Business Association and
Director of Huy Long Mechanical
Engineering Co., Ltd, in an interview
granted to Vietnam Business Forum.

How do you assess the performance of the Lao Cai
business community in 2020 and the first months of
2021?

Lao Cai province was home to 5,672 registered
enterprises with a total capital of VND77,917 billion and
2,143 company branches and representative offices, as of
May 2021. Most of them are small in size, mainly engaged
in tourism, transportation, trade, import and export.

Due to Covid-19 epidemic outbreak from early 2020,
most Lao Cai province-based enterprises, particularly in
trade, service and tourism, have faced unprecedented
challenges and narrowed their operations.

Supporting local enterprises to confront these
difficulties, Lao Cai province has adopted many solutions
to foster economic growth, investment and public
investment. The Provincial People's Committee
established a working group to this effect, led by the
Chairman of the Provincial People's Committee and
membered by department directors and business
association leaders, to assist local enterprises and help
relevant agencies to streamline procedures and reduce the
time of handling business and investment administrative
procedures.

In that context, the Lao Cai Business Association has
actively exchanged, captured information, and promptly
identified difficulties to propose solutions to all tiers of
authorities. The association has also worked with relevant
agencies to carry out business support packages in respect
of tax, credit and social security. Given effective
assistance, many businesses have gradually revived their
business operations, created jobs for workers and joined
hands with the community to cope with the Covid-19
pandemic.

How has the association played the role of
“gathering and bridging enterprises" and "protecting
interests of its members"?

The association has brought together many members
in all industries such as industry, agriculture - forestry,
construction, commerce, finance and banking, thus
becoming the "common roof" of local enterprises. It is also
tasked to develop the Party force across enterprises. When
it was established in September 2016, the Party cell had
only one branch with 5 members. So far, it managed 38
Party members in 23 enterprises.

The association also signed cooperation regulations
and work programs with Party cells in governmental
agencies and enterprises. As a result, Party guidelines and
policies are deployed faster, while emerging hardships are
promptly reported to provincial leaders and relevant
bodies.

It also regularly organized meetings with members on
important days such as the Vietnam Entrepreneurs Day,
visited and encouraged its members to strengthen unity
and raise their responsibility.

To further improve the investment and business
environment and raise the Provincial Competitiveness
Index (PCI), what solutions and activities has the
association carried out?

The PCI Index of Lao Cai province, always ranked
among the best performers in the country, illustrates the
ongoing effort of the provincial government to improve
the investment and business climate. The province always
pays attention to administrative reforms and facilitates
enterprises to do business in the locality. Business-related
matters are always noticed, including access to land and
labor training.

To improve the business climate and increase the
Provincial Competitiveness Index, the Provincial People's
Committee issued Plan 227/KH-uBND dated May 13,
2021 with the aim of raising the Lao Cai PCI Index in
2021. Accordingly, associations and businesses are
assigned to actively strengthen cooperation and dialogue
with the government to form an effective information
channel that helps build a friendly pro-business
government.

The associations signing of work cooperation
programs with Party committees of governmental agencies
and enterprises is also a comprehensive and consistent
solution which includes PCI improvement. This helps
governmental agencies to review and revise administration
and provide favorable conditions for businesses to
approach policies and enhance their governance capacity.

Thank you very much!
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Bridge for Development

Quán triệt phương châm “Doanh nghiệp phát
tài - Lào Cai phát triển”, ngay sau khi thành lập
(tháng 10/2010), Hiệp hội Doanh nghiệp (DN)
tỉnh Lào Cai đã nỗ lực tập hợp hội viên và triển
khai nhiều giải pháp, hoạt động tạo cầu nối
vững chắc vì sự phát triển của cộng đồng DN.
Ông Nguyễn Huy Long, Chủ tịch  Hiệp hội
DN tỉnh Lào Cai, Giám đốc Công ty TNHH
Cơ khí tổng hợp Huy Long đã chia sẻ với
Vietnam Business Forum về vấn đề này.

Ông đánh giá như thế nào về tình hình hoạt động của
dN trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 và những tháng đầu
năm 2021?

Đến tháng 5/2021, trên địa tỉnh Lào Cai có 5.672 DN đăng
ký với tổng vốn 77.917 tỷ đồng và 2.143 chi nhánh, văn phòng
đại diện. Tuy số lượng lớn song các DN chủ yếu quy mô nhỏ,
siêu nhỏ và tập trung trong các lĩnh vực: Du lịch, vận tải,
thương mại, xuất nhập khẩu… 

Từ đầu năm 2020 đến nay, do tác động của Covid-19, đa số DN
Lào Cai, nhất là các DN thương mại, dịch vụ, du lịch đối mặt với thử
thách lớn chưa từng có; phải co cụm, hạn chế quy mô hoạt động.

Đồng hành trước khó khăn trên, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều
giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, giải ngân vốn
đầu tư công. uBND tỉnh cũng đã thành lập Tổ công tác do Chủ tịch
uBND tỉnh làm Tổ trưởng; giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch Hiệp
hội DN làm thành viên để “vào cuộc” cùng các DN, đồng thời chỉ
đạo cơ quan hữu quan cắt giảm tối đa thủ tục, thời gian giải quyết
TTHC về đầu tư kinh doanh.

Trong bối cảnh chung đó, Hiệp hội đã tích cực trao đổi, nắm bắt
thông tin, kịp thời định hình các khó khăn để kiến nghị với các cấp
chính quyền tháo gỡ. Hiệp hội cũng phối hợp với các sở, ngành đẩy
mạnh triển khai các gói hỗ trợ DN về thuế, tín dụng, an sinh xã hội,…
Với sự đồng hành, hỗ trợ trên, nhất là sự nỗ lực vươn lên, nhiều DN
đã từng bước duy trì sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm cho người
lao động và chung tay với cộng đồng đối phó với đại dịch Covid-19.

Hiệp hội đã phát huy vai trò “tập hợp, cầu nối”, “bảo vệ
quyền lợi” của các hội viên ra sao, thưa ông?

Hiệp hội đã tập hợp được nhiều hội viên ở tất cả ngành nghề
như: Công nghiệp, nông - lâm nghiệp, xây dựng, thương mại, tài
chính, ngân hàng…, trở thành “mái nhà chung” của các DN. Hiệp
hội còn được giao nhiệm vụ phát triển Đảng trong DN; khi thành
lập tháng 9/2016 chỉ có 01 chi bộ với 5 đảng viên, đến nay đã có 38
đảng viên tại 23 DN.

Hiệp hội cũng đã ký kết các quy chế phối hợp, chương trình
công tác với Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp, Ban thi đua
khen thưởng tỉnh,… và sở ngành trong việc “gắn bó, đồng hành
trong quá trình phát triển”. Nhờ vậy, các chủ trương, chính sách của
Trung ương và tỉnh triển khai đến DN nhanh hơn; khó khăn, vướng
mắc của DN được phản ánh đến lãnh đạo tỉnh, cơ quan quản lý giải
quyết kịp thời hơn.

Hiệp hội còn thường xuyên tổ chức gặp mặt hội viên vào các kỳ
sơ kết, tổng kết, kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam, thăm hỏi
động viên kịp thời, đảm bảo quyền lợi nên đã tạo sự gắn kết, nâng
cao trách nhiệm của hội viên với tổ chức hội và cả cộng đồng.

Để góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Lào Cai, Hiệp hội đã triển
khai các giải pháp, hoạt động nào?

Chỉ số PCI của tỉnh Lào Cai luôn đứng trong Top đầu cả nước là
kết quả nỗ lực không ngừng của chính quyền tỉnh trong thúc đẩy cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo sát
sao công tác cải cách TTHC, tạo thuận lợi nhất cho DN. Những vấn
đề gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh luôn được quan tâm giải
quyết nhanh nhất về: Tiếp cận đất đai, thời gian, đào tạo lao động… 

Để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh, uBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số
227/KH-uBND ngày 13/5/2021 về cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lào Cai
năm 2021, trong đó giao các hội, Hiệp hội, DN tích cực hợp tác, tăng
cường đối thoại với chính quyền, tạo cơ chế thông tin hiệu quả, góp
phần xây dựng chính quyền tỉnh thân thiện và đồng hành cùng DN. 

Việc Hiệp hội đã ký kết và thực hiện các chương trình phối hợp
công tác với Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp và các sở ngành
cũng là giải pháp có tính toàn diện, đồng bộ, trong đó có nội dung
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Điều đó giúp cơ quan
chính quyền tự “soi xét”, điều chỉnh trong quá trình quản lý điều
hành và tạo điều kiện để các DN tiếp cận chủ trương, chính sách và
nâng cao năng lực quản trị. 

Trân trọng cảm ơn ông!
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Cầu nối vì sự phát triển
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Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào
Cai (Ban QLDA) được thành lập năm 2019
trên cơ sở hợp nhất các ban quản lý dự án
trực thuộc các sở: y tế, Giáo dục và Đào tạo,
Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn. Từ đó đến nay, Ban QLDA luôn nỗ lực
hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ, chất
lượng cũng như các yếu tố về kiến trúc công
trình, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên
địa bàn tỉnh.
Ngọc TùNg

Ban QLDA được uBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ
đầu tư các dự án đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực y tế;
giáo dục; văn hóa; nông nghiệp và phát triển nông
thôn; dân dụng và công nghiệp từ nguồn vốn ngân
sách nhà nước. Một số dự án Ban QLDA thực hiện

được uBND tỉnh và các ngành đánh giá hiệu quả đầu tư cao như:
Cụm liên trường phường Kim Tân, TP.Lào Cai; Trường Trung cấp
y; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh; Bệnh

viện Nội tiết tỉnh; Kè bảo vệ bờ hữu sông Hồng đoạn TP.Lào Cai;
Trung tâm hành chính mới TX.Sa Pa... Ngoài ra, Ban QLDA đã
xây dựng các đồ án quy hoạch trọng điểm như: Quy hoạch chung
xây dựng khu du lịch quốc gia Sa Pa; Quy hoạch chung đô thị y Tý;
Quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng kết nối các đô thị Lào
Cai với đô thị Phố Lu và kết nối đô thị Phố Lu với đô thị Bảo Hà -
Tân An... 

Trong giai đoạn hiện nay, Ban QLDA đang tập trung thực hiện
các dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai
(01/10/1991 – 01/10/2021), gồm: Kè chống sạt lở bờ hữu sông
Hồng; Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương; nâng cấp, cải
tạo Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào
Cai (giai đoạn 2); Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai;
THCS&THPT huyện Bảo Thắng.

Ông Bùi Minh Hải, Giám đốc Ban QLDA cho biết: Với quyết
tâm chính trị cao nhất, Ban QLDA luôn bám sát các chỉ đạo của
Tỉnh ủy, uBND tỉnh và Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng; chủ
động tổ chức phối hợp với các ngành, địa phương cùng các đơn vị
liên quan thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đảm bảo
tiến độ triển khai các dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đối với các công trình khởi công mới, Ban QLDA quyết liệt
đôn đốc các nhà thầu tư vấn, thiết kế tập trung hoàn thiện, bàn
giao hồ sơ để trình thẩm tra, thẩm định; trình phê duyệt dự án.

Đối với các công trình đang triển khai thi công, Ban QLDA sẽ
tập trung đôn đốc nhà thầu tăng cường thiết bị, máy móc, nhân
lực, nguồn lực tài chính, tổ chức thành nhiều mũi thi công, tăng ca,
làm thêm giờ; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển khối lượng đối với
các nhà thầu không thực hiện đúng với hợp đồng, cam kết đã ký
kết; phân công trách nhiệm lãnh đạo, cán bộ chuyên môn trực tiếp
phụ trách từng dự án cụ thể để theo dõi tiến độ thực hiện, giải ngân
của dự án.

Mặt khác, với các công trình nghiệm thu hoàn thành, Ban
QLDA sẽ kịp thời báo cáo với uBND tỉnh bố trí giao vốn để thanh
toán dứt điểm, không để nợ đọng xây dựng cơ bản.

Trong thời gian tới, Ban QLDA sẽ tiếp tục tranh thủ sự lãnh
đạo, chỉ đạo của uBND tỉnh; sự hỗ trợ của các sở, ngành, địa
phương; thường xuyên, kịp thời liên hệ, trao đổi thông tin, phối
hợp các ngành chức năng, đơn vị thụ hưởng và địa phương để giải
quyết vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng nhằm triển
khai các dự án theo đúng kế hoạch, tiến độ, chất lượng. Qua đó,
phát huy cao hơn nữa hiệu quả vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

“Trong phạm vi quy định, Ban luôn tạo điều kiện thuận lợi cho
các doanh nghiệp (nhà thầu thi công) đẩy nhanh các thủ tục thực
hiện công trình; quản lý tốt nguồn vốn để tạm ứng, thanh, quyết
toán đầy đủ, kịp thời đúng mục đích và thời gian quy định. Thực
hiện nhanh, gọn các thủ tục nghiệm thu, giải ngân; khối lượng
hoàn thành được thanh toán kịp thời khi đã được bố trí vốn… Qua
đó, đem lại sự hài lòng cho các doanh nghiệp, góp phần tích cực
vào cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh
Lào Cai” - ông Bùi Minh Hải cho biết thêm.n

Ban quản lý dự án đầu Tư Xây dựng TỉnH lào cai

Phát huy hiệu quả vốn ngân sách
trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng

Công trình Cụm liên trường phường Kim Tân, TP.Lào Cai là một
trong số dự án do Ban QLDA thực hiện, được UBND tỉnh và các

ngành đánh giá cao về hiệu quả đầu tư

Lao Cai Construction Investment Project
Management unit (Lao Cai PMu) was
established in 2019 from the merger of project
management units affiliated with the
Department of Health, the Department of
Education and Training, the Department of
Construction and the Department of
Agriculture and Rural Development. Since its
inception, Lao Cai PMu has always strived to
complete projects with guaranteed progress,
quality and architecture, thus giving a facelift to
infrastructure and meeting requirements of
social and economic development.
Ngoc TuNg

Lao Cai PMu is assigned by the Provincial People's
Committee to invest in State-funded construction
investment projects in health, education, cultural,
agriculture and rural development sectors as well as civil
and industrial sectors. Many projects implemented by

Lao Cai PMu are highly appreciated by the Provincial People’s
Committee and sectors, including Kim Tan School Complex, Lao Cai
City; Medicine School; Lao Cai General Hospital; Lao Cai Traditional
Medicine Hospital; Lao Cai Hospital of Endocrinology; embankment
on the right bank of the Red River in Lao Cai City; and the New

Administrative Center of Sa Pa Town. In addition, Lao Cai PMu
developed key planning projects such as the master plan for
construction of Sa Pa National Tourist Area; the master plan for y Ty
urban Area; and the master plan for Red River-side urban area
construction connected with Pho Lu urban areas linked to Bao Ha -
Tan An urban areas.

Currently, Lao Cai PMu is focusing on implementing projects to
celebrate the 30th anniversary of Lao Cai reestablishment (october 1,
1991 - october 1, 2021), including anti-erosion embankment on the
right bank of the Red River, Muong Khuong General Hospital, Bat Xat
General Hospital, Lao Cai General Hospital (second phase), boarding
high school for ethnic minorities, and Bao Thang Secondary and High
School.

Lao Cai PMu Director Bui Minh Hai said, with the highest
political resolve, Lao Cai PMu always closely follows directions of the
Provincial Party Committee, the Provincial People's Committee, the
Department of Transport and the Department of Construction;
proactively organizes and coordinates with relevant branches, localities
and units to carry out drastic and consistent solutions to ensure the
progress of project implementation.

For new construction projects, Lao Cai PMu strongly urges
consultants and designers to focus on completing and handing over
documents for verification and appraisal, and then for project
approval.

For projects under construction, it will focus on urging contractors
to increase equipment, machinery, human resources and financial
resources and work overtime; resolutely reduce and transfer the
workload of underperforming contractors who fail to comply with
their contracts and commitments; and assign accountability to
professional staff in charge of each specific project to monitor the
progress of project implementation and budget disbursement.

on the other hand, concerning the acceptance of completed
projects, Lao Cai PMu will promptly report to the Provincial People's
Committee to arrange the fund for definitive payment, without leaving
arrears for basic construction.

In the coming time, Lao Cai PMu will base on the leadership and
direction of the Provincial People's Committee; the support of relevant
agencies and localities; regularly and promptly contact, exchange
information, coordinate with relevant agencies, beneficiaries and
localities to solve problems, especially site clearance for projects to be
carried out on schedule, with guaranteed quality. Thereby, it will
further boost the effect of public investment fund in the province.

“Within the scope of regulations, Lao Cai PMu always creates
favorable conditions for construction contractors to speed up
necessary procedures; well manage the budget for advance, payment
and settlement in full and in time for the specified purpose and time;
quickly and concisely accept completed projects and conduct payment
settlement procedures. Thereby, the unit has brought satisfaction to
businesses and helped improve the Provincial Competitiveness Index
(PCI) of Lao Cai province,” Hai added.n

lao cai conSTrucTion inveSTmenT projecT managemenT uniT

Enhancing Effect of State Budget in
Infrastructure Development Investment
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Lao Cai General Hospital (second phase) is one of the works 
to celebrate the 30th anniversary of Lao Cai province 

(October 1, 1991 – October 1, 2021), which is currently under construction
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Promoting Border Gate Economic
Development

Kinh tế cửa khẩu được xác định là một trong những
lĩnh vực đột phá của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-
2025. Khu Kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Lào Cai là
một trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm được
Chính phủ đầu tư, phát triển hạ tầng, tạo nền tảng
quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ hỗ
trợ xuất nhập khẩu, kỳ vọng sẽ hình thành một cực
phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc.

Khẳng định vai trò KKTCK trọng điểm quốc gia
Trong KKTCK Lào Cai hiện có 02 khu công nghiệp đang hoạt động và

một số khu chức năng trong khu Kim Thành - Bản Vược đã thu hút được hơn
200 dự án đầu tư, với vốn đăng ký đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, trong đó có
nhiều dự án lớn, trọng điểm của tỉnh như Nhà máy Luyện đồng Bản Qua
20.000 tấn/năm, các dự án kho bãi hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế, sân Golf Lào
Cai, dự án kéo sợi dây cáp đồng,..

Hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trong những năm gần
đây luôn ổn định. Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng trung bình
khoảng 15%/năm, thu hút khoảng 600 doanh nghiệp tham gia hoạt
động xuất nhập khẩu, tổng thu thuế, phí qua cửa khẩu đạt trung bình
trên 2.000 tỷ đồng/năm, chiếm khoảng 30% tổng thu ngân sách trên địa
bàn tỉnh, tạo việc làm cho khoảng 7.000 lao động. Trong 6 tháng đầu
năm 2021, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đã tăng trưởng 46,79% so
với cùng kỳ, tăng trưởng GRDP tỉnh đạt 7,56%, lần lượt đứng thứ 15/63
tỉnh thành, 5/14 tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc. 

Thực hiện văn bản số 1804/TTg-CN ngày 18/12/2020 của Thủ tướng
Chính phủ trong đó đồng ý lựa chọn KKTCK Lào Cai là một trong 8 khu kinh
tế trọng điểm trong giai đoạn 2021 - 2025, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào
Cai đã tham mưu cho uBND tỉnh xây dựng Đề án phát triển KKTCK Lào Cai
giai đoạn 2021 - 2025, mục tiêu hình thành một không gian kinh tế tổng hợp,
có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh tế và xã hội đồng bộ, có vai trò là hạt nhân kinh
tế, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai, trở
thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, hợp tác giao thương giữa Việt Nam
và các nước ASEAN với thị trường khu vực Tây Nam của Trung Quốc.
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Nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp,
thu hút đầu tư

Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-
TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm
tiền thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh Covid-19, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào
Cai đã phối hợp cùng các sở, ngành rà soát, hướng dẫn, giải
quyết các thủ tục để doanh nghiệp trong khu kinh tế được
hưởng chính sách giảm 15% tiền thuê đất, nhằm giảm áp lực
tài chính đối với doanh nghiệp. Bên cạnh đó hướng dẫn
doanh nghiệp để được hưởng chính sách giảm mức thu một
số loại phí và khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản
để đầu tư hạ tầng giao thông, khắc phục môi trường do ảnh
hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai...

Năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với các
sở, ngành tiếp tục kiến nghị Chính phủ cho phép giảm tiền
thuê đất các dự án năm 2021 để hỗ trợ cho các doanh nghiệp
khắc phục khó khăn, hướng dẫn doanh nghiệp hưởng chính
sách giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng,
công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa
khẩu; mức thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư
hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn
tỉnh Lào Cai do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 .

Bên cạnh đó, Ban Quản lý thường xuyên nắm bắt khó
khăn của các doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp tháo gỡ
khó khăn kịp thời cho các dự án trong thời điểm dịch bệnh
Covid-19 nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phát triển
kinh tế, vừa thực hiện tốt phòng chống dịch.

Theo đó, đối với hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu,
Ban quản lý tham mưu uBND tỉnh phê duyệt phương án
nhập khẩu máy móc thiết bị, nhập cảnh các chuyên gia đối
với các dự án phải nhập khẩu máy móc thiết bị từ nước
ngoài, phải có chuyên gia nước ngoài; tham mưu cho Ban
chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh duy trì hoạt động sản
xuất, hoạt động xuất nhập khẩu trong tình hình dịch bệnh
Covid-19 như: xây dựng 03 phương án quản lý hoạt động
xuất nhập khẩu, tổ chức hội đàm với phía Trung Quốc 09
lần, tổ chức tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho hơn 700
lao động tại KKTCK, tăng cường cán bộ hỗ trợ kiểm soát
dịch bệnh tại km237 và cửa khẩu quốc tế Kim Thành.n

Affirming the role of national key border gate economic zone
Lao Cai Border Gate Economic Zone now has two operational industrial parks and

some functional zones in Kim Thanh - Ban Vuoc section that have attracted more than
200 investment projects with a combined registered investment fund of nearly
VND16,000 billion, including many key large projects of the province such as Ban Qua
Copper Refining Factory of 20,000 tons a year, freight warehousing projects at
international border gates, Lao Cai golf courses, and copper wire and cable projects.

Crossborder import and export has always been stable in recent years. In the past five
years, this activity has expanded about 15% annually, joined by some 600 importers and
exporters who pay annual tax and fees of over VND2,000 billion, accounting for 30% of
the province’s total budget revenue, and hire 7,000 workers. In the first six months of 2021,
the value of import and export increased by 46.79% over the same period of 2020 and the
province’s gross regional domestic product (GRDP) expanded 7.56%, ranking No. 15 out
of 63 provinces and cities and No. 5 out of 14 northern mountainous provinces.

Carrying out Document 1804/TTg-CN of the Prime Minister dated
December 18, 2020 under which Lao Cai Border Gate Economic Zone is chosen
as one of eight key economic zones in the period of 2021 - 2025, the Lao Cai
Economic Zones Authority advised the Provincial People's Committee to develop
the Lao Cai Border Gate Economic Zone Project for the 2021 - 2025 period, with
the goal of forming an integrated economic space with synchronous technical,
economic and social infrastructure that plays the driving role of economic
development and creates a driving force for socioeconomic development of Lao
Cai province, becoming a center for goods transshipment and trade cooperation
between Vietnam and other ASEAN countries with China's southwestern market.

many solutions to support businesses and attract investors
Implementing Decision 22/2020/QD-TTg of the Prime Minister dated August

10, 2020 on reducing land rent in 2020 for entities affected by the Covid-19
epidemic, the Lao Cai Economic Zones Authority has coordinated with relevant
agencies to review, guide and settle procedures for tenants in the economic zone to
enjoy a 15% reduction in land rent to reduce financial pressure on them. In addition,
the authority instructed them to apply reduced fees and loyalty taxes in mining to
invest in transport infrastructure and address environmental accidents due to the
impact of the Covid-19 epidemic in Lao Cai province. 

In 2021, the Lao Cai Economic Zones Authority has coordinated with other related
bodies to further propose land rent reduction for projects in 2021 to the Government in a
bid to help investors to overcome difficulties, instruct them to enjoy reduced fees of using
infrastructure, services and public utilities in the border gate area and reduce mining
royalties for investment in transport infrastructure and environmental remediation in Lao
Cai province due to the impact of the Covid-19 epidemic.

In addition, the authority regularly studied their difficulties, proposed timely solutions
to such difficulties in the time of Covid-19 epidemic outbreak in order to well realize the
dual goal of economic development and epidemic prevention.

Accordingly, for trade, import and export activity, the Lao Cai Economic Zones
Authority advised the Provincial People's Committee to approve the plan to import
machinery and equipment, and enable entry of foreign experts for projects in need
of imported machinery and equipment and foreign countries; consulted the
Provincial Steering Committee for Covid-19 Control to maintain manufacturing,
import and export activities amid the Covid-19 epidemic outbreak: Developing
three scenarios for import and export management, organizing nine meetings and
talks with the Chinese side, deploying Covid-19 vaccinations for more than 700
workers at the economic zone, strengthening staff to support disease control at key
points and Kim Thanh International Border Gate.n

Border gate economy is
defined as one of the

breakthrough fields of
Lao Cai province in the
2021-2025 period. Lao

Cai Border Gate
Economic Zone is one of

eight key border gate
economic zones invested

and developed by the
Government to create an
important foundation to
attract investment funds,

and develop export and
import support services

with the goal of forming
a development pole of

the northern
mountainous region.



mình là một người con của Lào Cai. Dự án
này được chồng cùng các con tôi rất ủng
hộ, cả gia đình chúng tôi xem đây là dịp để
quay lại tri ân vùng đất đã nuôi dưỡng  tuổi
thơ tôi, để có được tôi ngày hôm nay.

Trước thông tin Lào Cai sẽ có Tổ hợp
trường liên cấp quốc tế đầu tiên áp dụng
chương trình đào tạo song ngữ được
nhiều học sinh, phụ huynh ở Lào Cai và
các tỉnh lân cận quan tâm. Vậy bà có thể
giới thiệu một số thông tin của CIS –
Lào Cai?

CIS - Lào Cai nằm trên diện tích 10 ha,
tại khu trung tâm hành chính mới ở
phường Bình Minh, thành phố Lào Cai với
tổng vốn đầu tư khoảng 400 tỷ đồng. CIS -
Lào Cai sẽ được xây dựng trở thành một Tổ
hợp trường liên cấp gồm 4 cấp học từ mầm
non đến phổ thông. Dự án được chia ra làm
3 giai đoạn xây dựng. Giai đoạn 1 bắt đầu
vào quý 3/2021 và sẽ hoàn thành toàn bộ
dự án vào tháng 9/2025.

CIS - Lào Cai sẽ triển khai dạy chương
trình tích hợp của Bộ Giáo dục Alberta và
Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam từ lớp 1
đến lớp 12 (trừ khối Mầm non sẽ có
chương trình riêng). Tuỳ theo sự chọn lựa
cho lộ trình học tập phù hợp, các học sinh
có thể tốt nghiệp với bằng Alberta High
School Diploma hoặc bằng THPT của Việt
Nam sau khi học xong lớp 12 tại trường. 

Các hạng mục của dự án gồm công trình
nhà đa năng cho từng cấp, sân vận động thể
chất, trung tâm khoa học, trung tâm nghệ
thuật, thư viện, vườn thực nghiệm, khu nội
trú... và các khối lớp học theo chuẩn
Canada. Đội ngũ lãnh đạo và giáo viên của
Alberta sẽ làm việc cùng đội ngũ lãnh đạo
và giáo viên ưu tú người Việt Nam để mang
đến một nền giáo dục toàn diện với lộ trình
đào tạo tiên tiến, và một chương trình học
thuật uy tín,  đáp ứng nhu cầu hội nhập giáo
dục quốc tế của học sinh và phụ huynh tại
địa phương cũng như trong khu vực.

Về quy mô, CIS - Lào Cai sẽ tiếp nhận
khoảng 300 học sinh bậc Mầm non (giai
đoạn 3). Đối với các cấp Tiểu học, Trung
học cơ sở và Trung học phổ thông (giai
đoạn 1 và 2),  mỗi cấp sẽ có khả năng tiếp
nhận khoảng 500 học sinh, bao gồm  các
học sinh học nội trú.

Vậy khi nào CIS - Lào Cai chính thức
đi vào hoạt động và chủ trương, chính
sách đóng góp các khoản học phí cũng
như cơ chế tuyển sinh được Trường đưa
ra như thế nào, thưa bà?

CIS - Lào Cai dự kiến sẽ bắt đầu tuyển
sinh năm học đầu tiên vào tháng 9 năm

2022 với khoảng 200 học sinh cho các cấp
lớp tiểu học từ 1 đến 8. Đến năm học 2023-
2024 chúng tôi mới bắt đầu tuyển sinh các
lớp cấp trung học, từ lớp 9 đến lớp 12. 

Về tài chính, chúng tôi sẽ cố gắng xây
dựng một chính sách học phí phù hợp nhất
với mặt bằng thu nhập chung của đa số
người dân tại địa phương. Với sự ưu đãi đặc
biệt về chính sách giao đất của tỉnh, chúng
tôi hy vọng sẽ làm được điều này.

Ngoài ra, trong năm học đầu tiên 2022-
2023, chúng tôi sẽ đưa ra một số gói hỗ trợ
tài chính đặc biệt, tương tự như chương
trình “Phụ huynh sáng lập” tại CIS ở TP.Hồ
Chí Minh năm 2009. Theo truyền thống
của hệ thống chúng tôi, chương trình này
được xem như là dịp tri ân dành cho những
phụ huynh đã tin tưởng đồng hành cùng
Nhà trường từ năm học đầu tiên.

Sự đồng hành của chính quyền tỉnh,
các sở, ngành và địa phương trong việc
tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận
lợi trong quá trình Công ty triển khai dự
án ra sao, thưa bà?

Từ lúc bắt tay vào thực hiện các thủ tục
chuẩn bị cho dự án cách đây gần 3 năm cho
đến bây giờ, khi đã được cầm Quyết định
giao đất và Giấy phép đầu tư trên tay, tôi
mới cảm nhận rõ hơn cả về quyết định
đúng đắn của mình.

Vợ chồng tôi hay nói với nhau rằng, hơn
25 năm làm doanh nghiệp, chưa bao giờ
mình thấy đi đầu tư ở đâu mà “đã” như ở
Lào Cai này. Thời gian đầu, những vướng
mắc do cơ chế cũng đã khiến chúng tôi từng
nản lòng, tính bỏ cuộc. Nhưng sau đó, mọi
thứ đã được lãnh đạo Tỉnh ủy và uBND
tỉnh chỉ đạo giải quyết rất khẩn trương và
kịp thời. Chúng tôi đi đâu cũng đều được
các sở, ban, ngành của tỉnh hỗ trợ tận tình
và tất cả các chuyên viên đều biết về dự án
này rất rõ. 

Đặc biệt, chúng tôi ấn tượng nhất là tác
phong giải quyết công việc của lãnh đạo
tỉnh. Khi phát sinh vướng mắc, tất cả các cơ
quan có trách nhiệm liền được triệu tập đến
họp cùng nhà đầu tư để lãnh đạo tỉnh lắng
nghe các ý kiến và chỉ đạo, hướng dẫn cách
xử lý rốt ráo ngay tại chỗ! 

Nói chung, chúng tôi cảm thấy rất may
mắn và hài lòng (với khá nhiều bất ngờ) về
sự đồng hành tận tình, nhiệt tâm của bộ
máy lãnh đạo chính quyền cũng như đội
ngũ công chức các sở ngành ở Lào Cai dành
cho dự án này. Chúng tôi mong đợi Trường
Quốc tế Canada đầu tiên tại Lào Cai cũng
sẽ được nhân dân Lào Cai đón nhận với
tình cảm và sự quan tâm như vậy.

Trân trọng cảm ơn bà!
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Bà có thể chia sẻ lý do Công ty
chọn Lào Cai là điểm đến đầu tư
xây dựng mô hình Tổ hợp trường
liên cấp quốc tế?

Khi biết chúng tôi chọn Lào Cai
để đầu tư trường quốc tế, rất nhiều
người cũng đã hỏi tôi câu hỏi
tương tự như vậy!  Và đây là những
lý do mà chúng tôi tự tin đầu tư
vào Lào Cai. 

Thứ nhất, trong cả 6 tỉnh Tây
Bắc (bao gồm Lào Cai) chưa có một
trường quốc tế nào. Trong khi đó,
nhu cầu về việc cho con em được
học tập các chương trình giáo dục
chất lượng cao có yếu tố nước
ngoài từ các đối tượng chuyên gia,
người nước ngoài sinh sống, làm
việc tại các địa phương nói trên
cũng như từ một bộ phận con em
người Việt Nam là một thực tế
không thể phủ nhận.

Thứ hai, Lào Cai là tỉnh có biên
giới giáp với tỉnh Vân Nam của
Trung Quốc. Từ nhiều năm qua, hai
tỉnh này đã có truyền thống phát
triển hiệu quả các mối  quan hệ giao
thương về kinh tế. Với việc đầu tư
một ngôi trường dạy bằng tiếng Anh
đúng chuẩn quốc tế tại đây, chúng
tôi hy vọng sẽ thu hút được thêm
một số lượng học sinh đến từ tỉnh
bạn ở bên kia biên giới, như một
hình thức “xuất khẩu giáo dục” mới,
bên cạnh các hoạt động giao dịch
mậu biên vốn vẫn tấp nập ở Lào Cai
như trước nay.

Thứ ba, trong Nghị quyết của
HĐND tỉnh Lào Cai cũng như trong
Đề án 06-ĐA/Tu về đổi mới, phát
triển, nâng cao chất lượng  giáo dục
toàn diện - nguồn nhân lực - khoa
học công nghệ tỉnh Lào Cai giai
đoạn 2020 - 2025 của Tỉnh ủy Lào
Cai đều đề cập đến mục tiêu đẩy
mạnh xã hội hoá giáo dục; chủ động,
tích cực hội nhập, phát triển trường

chất lượng cao, tăng cường các điều
kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
theo hướng tiếp cận các tiêu chuẩn
tiên tiến quốc tế… Những chủ
trương này giúp nhà đầu tư chúng
tôi yên tâm rằng dự án chắc chắn sẽ
được chính quyền địa phương ủng
hộ và hỗ trợ.

Một điều không thể không kể
đến là Lào Cai cũng đang đứng hạng
16 trong bảng xếp hạng chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm
2020. Môi trường đầu tư tốt, đúng
nghĩa được “trải thảm đỏ” cũng là
một yếu tố quan trọng tác động đến
quyết định của nhà đầu tư chúng tôi.

Và cuối cùng, một lý do cá nhân
nhưng cũng là một lý do có ảnh
hưởng không nhỏ đến sự chọn lựa
đầu tư dự án này của tôi, đó là vì tôi
đã được sinh ra, lớn lên ở Lào Cai.
Dù đã trưởng thành và lập nghiệp ở
TP.Hồ Chí Minh hơn 40 năm qua,
nhưng tự đáy lòng, tôi vẫn luôn xem
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Hành trình đưa mô hình 
giáo dục quốc tế tới Lào Cai
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Với cơ sở vật chất
hiện đại, chương

trình hội nhập quốc
tế, đội ngũ cán bộ

giáo viên chất lượng
cao,… khi đi vào hoạt
động, CIS - Lào Cai
mang đến những giá trị
giáo dục tiên tiến là điểm
đến lý tưởng cho học sinh,
phụ huynh ở Lào Cai và
các tỉnh lân cận.

Alberta là
tỉnh bang lớn

thứ 4 tại
Canada và

Bộ Giáo dục
Alberta có rất

nhiều kinh
nghiệm trong

việc triển
khai hệ thống

gồm 17
trường phổ
thông với

chương trình
và bằng cấp

của Alberta ở
nhiều quốc

gia khác trên
thế giới.

Trường Tiểu học-THCS-
THPT Quốc tế Canada tại
Lào Cai (CIS – Lào Cai) là

trường hải ngoại (offshore
School) đầu tiên được

chính phủ tỉnh bang
Alberta (Canada) chấp

thuận cho triển khai tại
Việt Nam. Phóng viên đã

có cuộc trao đổi với bà
Nguyễn Thị Kiều Oanh,
Chủ tịch Hội đồng quản

trị Công ty Cổ phần
Trường Tiểu học - THCS -

THPT quốc tế Canada,
chủ đầu tư CIS – Lào Cai

xoay quanh hành trình
đưa mô hình giáo dục

quốc tế về với Lào Cai. 
Nguyễn Bách thực hiện.



experimental gardens, boarding areas and
Canadian classrooms. Alberta's executives and
teachers will work with excellent Vietnamese
executives and teachers to deliver a well-
rounded education with cutting-edge
curricula and a prestigious academic program
to meet the needs of students and parents for
international education integration.

on scale, CIS - Lao Cai will admit about
300 kindergarten students (third phase). For
the primary, secondary and high school levels
(Stages 1 and 2), each level will be able to
accept about 500 students, including boarding
students.

So, when will CIS - Lao Cai officially go
into operation, and what will tuition and
enrolment policies be?

CIS - Lao Cai is expected to start enrolling
about 200 students for elementary grades
from 1 to 8 in the first school year in
September 2022. We will only start enrolling
students of grades 9 to 12 from the 2023-2024
academic year. 

Financially, we will try to develop a
tuition fee policy that best suits the common
income of local people. Given special
incentives on land policy of the province, we
hope to do this.

In addition, in the first school year 2022-
2023, we will offer some special financial
support packages, similar to the "Founding
Parents" program at CIS in Ho Chi Minh City
in 2009. According to our tradition, this
program is considered a grateful occasion to

parents who trust and accompany the school
since the first year.

How is the local government supporting
the school in removing obstacles to facilitate
the project implementation process?

Since I started to carry out preparatory
procedures for the project nearly three years ago,
till I had the Land Lease Decision and the
Investment License, I have felt more clearly about
my right decision.

My husband and I often tell each other that,
with more than 25 years of doing business, we
have never seen “more experiencing” investment
anywhere than in Lao Cai. At first, policy
obstacles discouraged us and we thought of giving
up. But after that, problems were quickly and
promptly resolved by leaders of the Provincial
Party Committee and the Steering Committee,
wherever we went, we were fully supported by
provincial departments, agencies and all experts
knew about this project very well.

In particular, we were most impressed with
the work-solving style of local leaders. When
problems arose, all responsible agencies were
quickly summoned to a meeting with investors to
work out solutions immediately.

In general, we feel very fortunate and satisfied
(with quite a few surprises) about the enthusiastic
companionship of the local government as well as
public employees in Lao Cai for this project. We
expect that the first Canadian International
School in Lao Cai will also be received with the
same affection and care by the people of Lao Cai.

Thank you very much!
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Could you please tell us the reason why the company
chose Lao Cai as an investment destination for building
an international complex model?

Learning that we chose Lao Cai to invest in an
international school, many people asked me the same
question! And these are the reasons why we confidently
invested in Lao Cai.

First, there was no international school in all six
northwestern provinces, including Lao Cai.
Meanwhile, the demand for children to study
high-quality educational programs, with
foreign elements from experts and foreigners
living and working in these localities and
from Vietnamese as well, was clear.

Second, Lao Cai shares the national
borderline with China's yunnan province.
For years, these two provinces have
developed effective economic trade
relations. With our investment in an
English-speaking international school here,
we hoped to attract students from the
Chinese province as a form of "exporting
education" beside border trade, which is still
busy in Lao Cai as it is.

Third, the resolution of the Lao Cai
Provincial People’s Council and the Project
06-DA/Tu of Lao Cai Provincial Party
Committee on innovation, development and
improvement of comprehensive education
quality - human resources - science and
technology in Laos province in 2020 - 2025
underlined the goal of accelerating
educational socialization; actively
integrating and developing high-quality
schools, strengthening conditions to ensure education quality
towards international advanced standards. These policies
assured our investors that the project would certainly be
supported by the local government.

Moreover, it was obvious that Lao Cai ranked No. 16 in the
Provincial Competitiveness Index (PCI) in 2020. A good investment
environment was also important to our investors' decision.

And finally, a personal but influential reason for my
choice of investment in this project was because I was born
and raised in Lao Cai. Although I grew up and started my
career in Ho Chi Minh City for more than 40 years, from the
bottom of my heart, I still considered myself a daughter of
Lao Cai. This project was greatly supported by my husband
and children, and our whole family regarded this as an
opportunity to return to the land that nurtured my whole

childhood to make me today.

The news of the first international
school complex in Lao Cai province to
apply a bilingual training program
has caught the fancy of many students
and parents in Lao Cai and
neighboring provinces. So, would you
mind introducing some information
about CIS - Lao Cai?

CIS - Lao Cai is located on a 10-ha
campus in the new administrative center
in Binh Minh Ward, Lao Cai City, with a
total investment budget of VND400
billion. CIS - Lao Cai will be built into an
inter-level school complex consisting of
four levels of education from preschool
to high school. The project is divided
into three construction phases. Phase 1
will be kicked off in the third quarter of
2021 and the whole project will be
completed in September 2025.

CIS - Lao Cai will teach the
integrated program of the Ministry of
Education of Alberta and of the Ministry
of Education and Training of Vietnam

from Grade 1 to Grade 12 (except for kindergarten, which
will have its own program). Depending on the choice for the
appropriate study path, students can graduate with an Alberta
High School Diploma or a Vietnamese High School Diploma
after completing Grade 12 at the school.

Project items include multi-purpose buildings for each
level, physical stadiums, science centers, art centers, libraries,
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Journey to Bring International
Education to Lao Cai
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Perspective of the Canadian International School in Lao Cai city

With modern
facilities, an
international

integration program,
highly qualified teachers
and staff, when it comes
into operation, CIS - Lao
Cai will bring advanced
educational values and
will become an ideal
destination for students
and parents in Lao Cai
and neighboring
provinces.

Alberta is the 4th
largest state in

Canada and the
Alberta

Department of
Education has a

lot of experience in
implementing a

system of 17 high
schools with

Alberta programs
and degrees in

many other
countries around

the world.

The Canadian International School in Lao Cai (CIS - Lao Cai) is the first offshore
school approved by the Government of Alberta (Canada) for establishment in
Vietnam. our reporter has an interview with Ms. Nguyen Thi Kieu Oanh, President
of the Board of Directors of the Canadian International School joint Stock Company,
the investor of CIS - Lao Cai, on bringing the international educational model to the
frontier area. Nguyen Bach reports.



Linh Dương là đơn vị đầu tiên của tỉnh mạnh dạn đầu tư xây dựng
nhà máy sản xuất chè công nghệ cao với công suất chế biến 12 tấn chè
búp tươi/ngày, sử dụng 2 dây chuyền chế biến chè xanh Shan Tuyết
công nghệ Trung Quốc và chè Ô Long công nghệ Đài Loan trị giá 19
tỷ đồng. Để đáp ứng công suất của nhà máy (4 tấn chè thành
phẩm/ngày), Công ty đã mở rộng vùng nguyên liệu chè Shan Tuyết và
Ô Long tại một số xã, phường của thành phố Lào Cai và huyện Bát
Xát. Hầu hết diện tích chè nguyên liệu của Linh Dương được trồng ở
độ cao 1.500 – 1.800m so với mực nước biển, lại được thiên nhiên ban
tặng khí hậu ôn hoà, mát mẻ, mỏ quặng apatít nằm dưới lòng đất cũng
góp phần làm tăng dinh dưỡng cho đất nên những đồi chè nơi đây
quanh năm xanh tốt, lượng búp thu hái được nhiều hơn hẳn so với các
địa phương khác.

Hiện nay mạng lưới phân phối trong nước của Linh Dương đã có
mặt tại các siêu thị, cơ quan hành chính, cửa hàng… rộng khắp các địa
bàn như Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội,
TP.Hồ Chí Minh… Linh Dương cũng đã thành lập các văn phòng đại
diện tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh để tiếp tục mở rộng thị trường ở
các tỉnh phía Bắc và phía Nam. Đối với thị trường quốc tế, Linh
Dương đã xuất khẩu sang một số thị trường như Nga, Mỹ, Tiểu
Vương quốc Ả Rập Thống nhất …

Đặc biệt, với ý tưởng đầu tư điện mặt trời cho Tâm Trà nhằm có
sản phẩm trà 4 sạch bắt đầu được khởi động năm 2014, trong mối liên
kết triển khai ứng dụng với các địa phương của Viện Hàn lâm Khoa
học công nghệ Việt Nam và uBND tỉnh Lào Cai, từ đó Viện Vật lý
TP.Hồ Chí Minh (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt
Nam) đã liên kết với Sở Công Thương Lào Cai hiện thực hóa giấc mơ:
Đưa công nghệ điện mặt trời nối lưới quy mô công nghiệp vào ứng
dụng tại nhà máy chế biến chè công nghệ cao Tâm Trà thuộc Tổng
Công ty cổ phần Linh Dương, tỉnh Lào Cai. Ngày 8/6/2015, Tổng
Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Tâm nhấn nút đóng điện mặt trời hòa
vào lưới điện quốc gia tại Nhà máy chế biến chè công nghệ cao Tâm
Trà. Và kể từ đó đến nay, hệ thống hoạt động ổn định, đem lại rất
nhiều lợi ích về mặt kinh tế cũng như hiện thực hóa giấc mơ sản phẩm
trà 4 sạch của Tổng công ty cổ phần Linh Dương.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thanh
Tâm cho biết: “Hiện nay, nhận thấy diễn biến dịch Covid-19 hết sức
căng thẳng, nhu cầu về nước sạch, thuốc khử khuẩn ngày càng cao,
chính vì vậy, trong thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu cũng như chung
tay đẩy lùi dịch bệnh, Tổng Công ty cổ phần Linh Dương phối hợp với
một số đối tác từ Hàn Quốc xây dựng nhà máy sản xuất nước sạch,
thuốc khử khuẩn đáp ứng nhu cầu người dân hiện nay”.n
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Business startup initiated by effort and will
Seeing that Lao Cai is located in the Hoang Lien Son area

where the climate is cool all year round and soil is fertile,
with such famous places as Sa Pa, Bac Ha and Bat Xat that
appeal to people far and wide. The province is also the

cradle of many agricultural products with unique flavors
and identities such as San Nung spirits, Bac Ha corn wine,
temperate crops, famously delicious Tuyet tea and Bat Tien
tea, prompting entrepreneur Nguyen Thi Thanh Tam to
choose Lao Cai as a place to start up her business with a high

Câu chuyện khởi nghiệp bằng nỗ lực và ý chí
Nhận thấy Lào Cai nằm trong vùng khí hậu thổ nhưỡng Hoàng

Liên Sơn, nơi đây quanh năm mát mẻ, đất đai phì nhiêu màu mỡ với
những địa danh nổi tiếng như Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát… cuốn hút
lòng người. Lào Cai còn là cái nôi của nhiều loại nông sản với hương
vị độc đáo và đầy bản sắc như rượu Sán Nùng, rượu ngô Bắc Hà, các
loại rau ôn đới, trà Tuyết và trà Bát Tiên ngon nổi tiếng… Chính
những điều này đã thôi thúc doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Tâm
chọn Lào Cai làm nơi khởi nghiệp với quyết tâm tạo ra được những
sản phẩm đặc sản gắn với bản sắc văn hóa.

Khởi nghiệp những ngày đầu bằng buôn bán nông sản, sau
nhiều năm lăn lộn thương trường, năm 2000, khi đã có số vốn
khoảng 1,5 tỷ đồng, chị quyết định thành lập công ty, xây dựng nhà
máy, xây dựng vùng nguyên liệu. Để làm được điều này đích thân
chị đã đi vào các bản vùng sâu vùng xa lựa chọn vùng đất, vận động
người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, âm thầm một mình vạch ra
đường hướng thực hiện.

Thời điểm xây dựng nhà máy cũng chính là lúc nền kinh tế xảy
ra lạm phát cao. Đã có lúc chị nghĩ đến việc dừng lại, bởi số vốn dự
tính xây dựng nhà máy chỉ gần 20 tỷ đồng, nhưng trong tình hình
lạm phát, giá cả tăng, con số này lên tới 38-40 tỷ đồng. Tưởng như
không thể vượt qua được giai đoạn này nhưng cuối cùng chị cũng
xây dựng xong nhà máy. Đến khi làm được vùng nguyên liệu rồi, chị
lại phải gồng mình “chiến đấu” với sản phẩm mới trong khi bao câu
hỏi đặt ra: Sản phẩm Ô Long là gì, bán ở đâu, các loại sản phẩm khác
thế nào, dây chuyền sản xuất, công nghệ thế nào, thị trường đầu ra
cho sản phẩm… Đến năm 2001, được tỉnh Lào Cai giao thử nghiệm
22 ha đất ở huyện Bát Xát - nơi chưa có tiền lệ trồng chè, nhưng
nhận thấy đất nơi này tốt và rộng, chị đi chọn giống, chính tay chị
ươm từng cái bầu, thuyết phục từng hộ dân trồng chè. “Vạn sự khởi
đầu nan”, trải qua bao nhiêu đắng cay, những khoảnh khắc tưởng
chừng không vượt qua được, nhưng cuối cùng, đến năm 2001, chị đã
thành lập Công ty TNHH Linh Dương và đến 2008 khi đã vững
mạnh, chị chuyển đổi lên Tổng Công ty cổ phần Linh Dương.

Khẳng định thương hiệu
Hiện nay Linh Dương tự hào là doanh nghiệp chè có vùng

nguyên liệu riêng, rộng lớn lên tới hàng ngàn ha trên địa bàn tỉnh
Lào Cai. Hiện trên 500 ha đang cho thu hoạch, với 100 ha chè Ô
Long đạt sản lượng hơn 1.000 tấn/năm. Vùng chè Mường Hum 200
ha cho sản lượng gần 1.000 tấn/năm. Đặc biệt vùng Tả Phời, Hợp
Thành, vùng trà Linh Sơn 300 ha ngay tại thành phố Lào Cai có 45
ha chè ô Long cho sản lượng 500 tấn/năm. Đặc biệt đây không chỉ là
vùng nguyên liệu mà còn có ưu thế để phát triển “Du lịch sinh thái và
văn hóa trà”. Nhà máy chè công nghệ cao Linh Dương tọa lạc trong
khu công nghiệp rộng 1,5 ha với dây chuyền, thiết bị chế biến chè Ô
long, chè xanh tiên tiến nhập khẩu từ Đài Loan và dây chuyền chế
biến chè đen CTC hiện đại từ Ấn Độ.
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Tổng công Ty cổ pHần linH dương

Phát triển bền vững gắn với bảo tồn
giá trị văn hóa

ENTERPRISE

linH duong corporaTion 

Sustainable Development
Aligned with Preserving
Cultural Values

Linh Duong
Corporation, founded
in 2001, is persistently
pursuing green and
sustainable
development by tapping
local strengths. The 20-
year journey is tied with
the development of Lao
Cai province. That
journey has gone
through numerous
difficulties, hardships,
twists and turns under
the ingenious leadership
of General Director
Nguyen Thi Thanh
Tam, who has led the
corporation to build the
“Tam Tra” brand which
is well received by
domestic and
international markets.

Năm 2001, Tổng công ty cổ phần Linh
Dương được thành lập với định hướng

phát triển xanh, bền vững dựa trên
những thế mạnh của địa phương. Có

thể nói, chặng đường 20 năm của Tổng
công ty cổ phần Linh Dương gắn liền

với chặng đường phát triển của tỉnh
Lào Cai. Trên hành trình ấy, trải qua
rất nhiều gian khó, thăng trầm song

với sự chèo lái tài tình của “thuyền
trưởng” Nguyễn Thị Thanh Tâm -

Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần
Linh Dương đã xây dựng nên thương

hiệu “Tâm Trà” được nhiều thị trường
trong nước và quốc tế đón nhận.
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determination to create a specialty imbued with local
cultural identity.

She started her business by trading agricultural products.
After a long time in this market, she decided to spend about
VND1.5 billion to establish a company, build a factory and
build an input area. To do this, she personally went to far-
lying villages to choose the land, persuade local people to
change their crop structure and quietly outlined the
roadmap for implementation.

When she built her factory, inflation rocketed. She even
sometimes considered stopping because the estimated
budget for the factory escalated from nearly VND20 billion
to VND38-40 billion because of inflation and price hikes. It
seemed that she could not manage to pass this hardship but
she made it. When she completed forming the input area,
she had to "fight" with the new product with many questions
in her mind: What is o Long tea, where is it sold, how are
other products, what technology and production lines are
used? In 2001, Lao Cai province allowed the company to test
22 ha of land in Bat Xat district where tea had never been
grown, because she found that this vast land was good for
tea. She picked and cultivated tea varieties herself and
persuaded local farmers to adopt the new varieties. The first
step was always the hardest. After going through
uncountable bitter hardships, even seemingly
insurmountable moments, in the end, she established Linh
Duong Co., Ltd in 2001 and upgraded it to Linh Duong
Corporation in 2008.

Affirming the brand
Currently, Linh Duong Corporation is proud to be a tea

producer with a sufficient input area, covering thousands of
hectares in Lao Cai province. Currently, over 500 ha is being
harvested, with 100 ha of oolong tea that produces more
than 1,000 tons a year. Muong Hum tea farm, covering 200
ha, produces nearly 1,000 tons a year. Especially in Ta Phoi,
Hop Thanh, and Linh Son tea areas of 300 ha in Lao Cai
City, 45 ha of oolong tea has a yearly output of 500 tons.
Particularly, this is not only a raw material area but also an

advantage for developing
"ecotourism and tea culture".
Linh Duong hi-tech tea plant
is located on 1.5 ha in Lao Cai
province-based industrial
park, furnished with advanced
processing lines and
equipment imported from
Taiwan for oolong tea and
from India for CTC black tea.

Linh Duong Corporation
is the first enterprise in Lao
Cai province to boldly invest
in building a high-tech tea
plant with a daily processing
capacity of 12 tons of fresh
bud tea, use two Shan Tuyet
green tea processing lines
powered by Chinese
technology and oolong tea
production lines powered by
Taiwanese technology, costing
VND19 billion. To meet the

factory capacity (4 tons of processed tea a day), the company
expanded Shan Tuyet and o Long tea growing areas in some
communes and wards of Lao Cai City and Bat Xat district.
Most of Linh Duong's tea is grown at an altitude of 1,500 -
1,800 m above sea level with a cool temperate climate and
fertile soil thanks to the underground apatite ores. Hilly tea
is green all year round, with bud yields much more than in
other localities.

Currently, Linh Duong's products have been present
domestically in supermarkets, administrative offices and
stores in Hai Phong, Thai Nguyen, Phu Tho, Vinh Phuc,
Hanoi, Ho Chi Minh City and other localities. Linh Duong
also established representative offices in Hanoi and Ho Chi
Minh City to further expand business presence across the
country. For the international market, the firm has exported
to some markets such as Russia, the united States and the
united Arab Emirates.

In particular, to invest in solar power for Tam Tra to
make a clean tea product, in 2014, as a coordinator of
application for the Vietnam Academy of Science and
Technology and the Lao Cai Provincial People's Committee,
the Ho Chi Minh City Institute of Physics (Vietnam
Academy of Science and Technology) linked with the Lao
Cai Department of Industry and Trade to realize the dream
of bringing solar power technology to Tam Tra high-tech tea
processors of Linh Duong Corporation, based in Lao Cai
province. on june 8, 2015, General Director Nguyen Thi
Thanh Tam pressed the button to turn on the solar power
feed into the national grid at Tam Tra Hi-tech Tea
Processing Plant. And since then, the system has operated
stably, brought a lot of economic benefits and realized the
corporation’s dream of clean tea product.

Sharing the upcoming plan, General Director Tam said,
“Currently, seeing that the Covid-19 epidemic is very
stressful and the demand for clean water and disinfectants is
increasing, to meet the demand and fight against the
epidemic in the coming time, Linh Duong Corporation will
cooperate with some South Korean partners to build a water
plant and a disinfectant plant."n
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Qua 3 năm hoạt động, phát huy sức mạnh
truyền thống, đoàn kết, sáng tạo của Agribank
tỉnh Lào Cai, Agribank Chi nhánh Lào Cai II
luôn nỗ lực để phát triển nhanh và bền vững,
tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của ngân hàng
tiên phong, chủ lực trong đầu tư tín dụng và
cung cấp sản phẩm dịch vụ tiện ích cho nền
kinh tế. Chi nhánh đã góp phần tạo được dấu
ấn quan trọng trong môi trường kinh doanh
nơi vùng cao biên giới, là điểm sáng thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là
trong lĩnh vực “Tam nông”.

Agribank Chi nhánh Lào Cai II được thành lập ngày
1/6/2018 trên cơ sở tách ra từ Agribank Chi nhánh
tỉnh Lào Cai theo quyết định của Hội đồng thành
viên Agribank. Agribank Chi nhánh Lào Cai II có
mạng lưới gồm Hội sở (Nâng cấp Agribank Chi

nhánh thành phố Lào Cai) và 5 chi nhánh loại II gồm: Chi nhánh Sa
Pa, Chi nhánh huyện Bát Xát, Chi nhánh huyện Mường Khương, Chi
nhánh Kim Tân, Chi nhánh Kim Thành. 

Đến nay, tổng nguồn vốn huy động từ các tổ chức, các tầng lớp
nhân dân địa bàn tăng 1,5 lần so thời điểm khi thành lập, tăng trưởng
bình quân hàng năm trên 16%. Tổng doanh số cho vay hàng năm đạt
trên 8.000 tỷ đồng, dư nợ tăng bình quân hàng năm 9%, với hàng
trăm lượt doanh nghiệp (DN) và hàng ngàn lượt hộ sản xuất kinh
doanh vay vốn. Trong đó trên 15 nghìn hộ sản xuất cá nhân vay vốn;
gần 100 DN, hợp tác xã có quan hệ tín dụng; gần 80% vốn tín dụng

đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn… Đồng thời chất
lượng tín dụng được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu thấp dưới mức cho phép.

Công tác kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế ngày càng phát
triển. Hiện Agribank Chi nhánh Lào Cai II là đối tác quen thuộc của
các ngân hàng thương mại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trong thanh
toán mậu dịch biên giới. 3 năm qua, doanh số kinh doanh ngoại tệ
đạt trên 31.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% thị phần, doanh số thanh
toán biên mậu đạt 13.500 tỷ đồng, chiếm khoảng 50% thị phần, thanh
toán quốc tế đạt 2.616 tỷ đồng, chiếm 15% thị phần với trên 200
khách hàng DN tham gia thanh toán thường xuyên.

Trước xu thế phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0, Agribank Chi nhánh Lào Cai II đã đẩy mạnh phát triển
các dịch vụ ngân hàng tiên tiến, hiện đại phục vụ doanh nghiệp và
khách hàng cá nhân. Hiện Chi nhánh đang phục vụ trên 56 nghìn
khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán, tiền gửi, dịch vụ thẻ
ATM, dịch vụ thanh toán PoS, dịch vụ Internet Banking, SMS
Banking, kết nối thanh toán, thu hộ hóa đơn tiền điện, tiền nước, thu
tiền nộp vào ngân sách nhà nước,… đáp ứng tốt việc thanh toán
không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng
Nhà nước (NHNN) Việt Nam.

Hiện nay, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp,
Chi nhánh đã triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho
khách hàng trong sản xuất kinh doanh như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ,
miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho tất cả các khách hàng bị
ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo đúng quy định của NHNN Việt Nam
và chỉ đạo của Agribank với tinh thần “khẩn trương, chặt chẽ, đúng
đối tượng”. 

Về công tác an sinh xã hội, phát huy truyền thống tốt đẹp của
Agribank, Chi nhánh luôn quan tâm, chia sẻ, trách nhiệm với xã hội,
cộng đồng với tinh thần “tương thân tương ái”. Trong những năm
qua, Agribank Chi nhánh Lào Cai II đã tài trợ trên 10 tỷ đồng cho
công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, đặc biệt đối với những
xã vùng cao biên giới còn rất nhiều khó khăn, đối với sự nghiệp giáo
dục, y tế,… được lãnh đạo chính quyền địa phương và nhân dân
đánh giá cao.

Với phương châm “Mang phồn thịnh đến khách hàng”, trong
thời gian tới, Agribank Chi nhánh Lào Cai II đặt mục tiêu tiếp tục giữ
vững vị thế ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu trên địa bàn,
hoạt động kinh doanh đa năng, giữ vai trò chủ lực về tín dụng, cung
cấp các dịch vụ, tiện ích ngân hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông
thôn; hỗ trợ đắc lực cho khách hàng về dịch vụ tài chính - ngân hàng
hiện đại… tại các điểm giao dịch, các chi nhánh trực thuộc trên địa
bàn tỉnh. 

Đồng thời, tiếp tục bám sát đầu tư vào các dự án phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh theo 18 đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), không
ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đẩy mạnh đầu tư
cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ; cho vay
phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn; góp phần
tích cực vào xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu đẹp, là điểm sáng
vùng biên giới Tây Bắc của Tổ quốc - ông Nguyễn Ngọc Thuận -
Giám đốc Chi nhánh nhấn mạnh.n

agriBank cHi nHánH lào cai ii

Đóng góp tích cực vào sự phát triển
của vùng cao biên giới
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Đặc biệt, tăng cường phát triển nguồn
nhân lực, nhất là đào tạo cán bộ, nhân viên
thực hiện công tác khảo sát, lập dự án,
thiết kế, thí nghiệm, giám sát thi công. Đi
đôi với công tác đào tạo tại chỗ, hàng năm
Công ty đưa cán bộ nhân viên đi đào tạo,
bồi dưỡng nâng cao chất lượng, trình độ
các khóa ngắn hạn, dài hạn. Từ lãnh đạo
Công ty đến từng cán bộ nhân viên được
sắp xếp vị trí làm việc phù hợp nhất với
chuyên môn, năng lực để phát huy tối đa
hiệu quả và trách nhiệm.

Công ty cũng rất chú trọng trong
công tác tổ chức Đảng, với Chi bộ gồm
14 đảng viên. Ngoài ra, các tổ chức đoàn
thể gồm: Công đoàn cơ sở, Chi đoàn,
Hội Chữ thập đỏ luôn hoạt động hiệu

quả, đúng điều lệ của tổ chức. Ban giám
đốc phối hợp với Chi bộ đề ra các chính
sách của Công ty, gồm: Chất lượng, chế
độ cho người lao động và các chính sách
khác liên quan. Từ đó, tạo thành phương
châm nhất quán trong hoạt động của
doanh nghiệp.

Lãnh đạo Công ty luôn phát huy tính
cống hiến, sáng tạo trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ; xây dựng những chiến
lược sản xuất kinh doanh và thường
xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung để
phù hợp với thực tế. Mặt khác, kịp thời
ứng dụng các đề tài cải tiến kỹ thuật vào
thực tế công việc; xây dựng mô hình,
quy định về khen thưởng theo sản phẩm,
tạo động lực phấn đấu, nỗ lực làm việc
trong toàn Công ty. Đồng thời, quan
tâm nâng cao đời sống người lao động,
từ đó, tạo được niềm tin cho cán bộ
nhân viên yên tâm công tác. 

Đến nay, Công ty TNHH Tư vấn
công nghiệp Lào Cai đã xây dựng cơ bản
đầy đủ các bộ phận chức năng, lực lượng
lao động được đào tạo có kinh nghiệm
và trình độ về các lĩnh vực hoạt động,
kinh doanh hiện có. Không chỉ khẳng
định được uy tín tại Lào Cai, những năm
gần đây, đơn vị đã mở rộng địa bàn hoạt
động sang tỉnh Lai Châu. Qua đó, tạo
thêm nhiều việc làm và nâng cao thu
nhập cho người lao động.

Có lẽ, rất ít doanh nghiệp tư vấn tư
nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai lại có
định hướng phát triển bài bản, bền vững
như vậy. “Bản thân tôi rất quan tâm bồi
dưỡng thế hệ trẻ, giúp mọi nhân tố phát
huy khả năng và động lực phát triển. Ai
có năng lực, tâm huyết, quyết tâm đều
có cơ hội phát triển, đó cũng là cách làm
lan tỏa tinh thần vươn lên trong toàn
Công ty”, ông Hồ Minh Quốc chia sẻ.n

Nâng cao uy tín, thương hiệu
Công ty TNHH Tư vấn công

nghiệp Lào Cai hoạt động trong các
lĩnh vực: Khảo sát, lập dự án đầu
tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật,
thiết kế kỹ thuật thi công, lập hồ sơ
mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu,
giám sát kỹ thuật thi công, thí
nghiệm vật liệu xây dựng các công
trình: Giao thông, thủy lợi, cấp
nước sinh hoạt, công nghiệp, nông
nghiệp và phát triển nông thôn, xây
dựng dân dụng...

Công ty hiện có tổng số 55 cán
bộ nhân viên (trình độ đại học: 40
người; trung cấp chuyên nghiệp: 10
người; công nhân kỹ thuật: 5
người), được đảm bảo việc làm và
thu nhập. Các chế độ về bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất
nghiệp và các chính sách phúc lợi
đối với người lao động luôn được
doanh nghiệp thực hiện đầy đủ.
Bên cạnh đó, Công ty còn tích cực
tham gia công tác an sinh xã hội tại
địa phương, trung bình mỗi năm
đóng góp hàng trăm triệu đồng.

Trong những năm gần đây, Công
ty đã có sự phát triển rất ấn tượng
trong hoạt động. Kết quả sản xuất,
kinh doanh luôn đạt mức tăng trưởng
cao; chất lượng sản phẩm ngày càng
được nâng cao; tiến độ thực hiện
luôn đáp ứng được yêu cầu do chủ
đầu tư đề ra. uy tín, thương hiệu
cũng như năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp ngày càng được khẳng
định và được nâng cao trên thị
trường trong và ngoài tỉnh. 

Điển hình như năm 2020, tổng
doanh thu của Công ty đạt 36,5 tỷ
đồng, vượt 14% kế hoạch năm (kế
hoạch là 31 tỷ đồng); bằng 120% so
với năm 2019. Nộp ngân sách 2,924
tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2019.
Tính đến tháng 8/2021, Công ty đã
nộp ngân sách 3,192 tỷ đồng. Thu
nhập bình quân đầu người đạt 12
triệu đồng/người/tháng…

Đặc biệt, thực hiện đợt thi đua
chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập
tỉnh Lào Cai (01/10/1991-
01/10/2021), Công ty đã tham gia
lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công
một số công trình trong đợt chào
mừng kỷ niệm như: Xây dựng
tuyến đường kết nối từ cầu Làng
Giàng đến QL70; Trường phổ
thông dân tộc nội trú (PTDTNT),
trung học cơ sở, trung học phổ
thông Bảo Thắng; Hạ tầng kỹ thuật
Trường PTDTNT tỉnh Lào Cai;
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai
(giai đoạn 2).

Với sự nỗ lực, trưởng thành
vượt bậc và những đóng góp quan
trọng, Công ty TNHH Tư vấn công
nghiệp Lào Cai luôn được các chủ
đầu tư đánh giá cao; được uBND
tỉnh và các sở, ngành ghi nhận, trao
tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Ưu tiên phát triển nguồn
nhân lực

Ông Hồ Minh Quốc, Giám đốc
Công ty TNHH Tư vấn công
nghiệp Lào Cai cho biết: Những
ngày đầu thành lập, đơn vị gặp
nhiều khó khăn trong hoạt động do
cơ sở vật chất chưa được đầu tư;
trang thiết bị, máy móc phục vụ
công việc thiếu thốn, lạc hậu; kinh
nghiệm non trẻ nên chưa nhận
được nhiều dự án. Đặc biệt là
nguồn nhân lực vừa thiếu lại vừa
yếu; việc làm chưa nhiều dẫn đến
thu nhập còn thấp…

Đứng trước những khó khăn,
thách thức đó, bên cạnh việc mở
rộng thị trường, tìm kiếm việc làm,
ban lãnh đạo Công ty đã tập trung
đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị.
Đến nay, Công ty đã đầu tư trụ sở
làm việc 3 tầng khang trang; các
phòng làm việc, phòng thí nghiệm,
đội khảo sát, xưởng thiết kế, thiết
bị… được trang bị đầy đủ, đáp ứng
được yêu cầu công việc.

công Ty TnHH Tư vấn công ngHiệp lào cai

Khẳng định vị thế trong lĩnh vực 
tư vấn xây dựng tại Lào Cai

Công ty TNHH Tư vấn
công nghiệp Lào Cai
được thành lập năm
1999, tiền thân là Trung
tâm Khảo sát thiết kế
công nghiệp thuộc Sở
Công nghiệp tỉnh Lào
Cai. Sau hơn 20 năm xây
dựng và phát triển, đến
nay, Công ty đã trở
thành một trong những
đơn vị hàng đầu tại Lào
Cai trong lĩnh vực tư
vấn, khảo sát, lập dự án,
thiết kế, giám sát thi
công và quy hoạch các
công trình: Dân dụng,
công nghiệp, nông
nghiệp, giao thông… 

Trong những
năm qua,

tỉnh Lào Cai đã đẩy
mạnh khai thác tiềm
năng, lợi thế để phát
triển kinh tế; đồng
thời, có nhiều kết quả
trong công tác thu
hút đầu tư các dự án
trên địa bàn, trong
đó có lĩnh vực xây
dựng. Qua đó, tạo ra
cơ hội phát triển, mở
rộng thị trường của
Công ty

ÔNG Hồ mINH QUốC 
giám đốc công Ty TnHH Tư
vấn công ngHiệp lào cai

Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai giai đoạn 2 do Công ty tư vấn thiết kế

Ông Hồ Minh Quốc, Giám đốc Công ty

Nhiều công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh được thiết kế từ bàn tay, khối óc của những
kỹ sư Công ty. Trong ảnh: Công trình Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai



đúng 15h30 ngày 26/6/2021, CBCNV của Tổng công ty Khoáng
sản - TKV và Nhà máy Luyện đồng tại Bản Qua đã chào đón
tấm đồng dương cực đầu tiên sau khi chạy thử thành công lò
hỏa luyện. 

Với thành công này, tốc độ xây lắp các hạng mục càng được
đẩy nhanh hơn. Dự kiến Quý III/2021, VIMICo sẽ tổ chức
khánh thành Nhà máy. Khi Nhà máy chính thức đi vào hoạt
động sẽ cung cấp cho thị trường trên 20.000 tấn đồng kim loại
99,995%, 100.000 tấn Axit Sunfuaric, 1.000 kg vàng và 1.000 kg
bạc, mỗi năm đóng góp trên 5.000 tỷ đồng vào giá trị sản xuất
công nghiệp của tỉnh Lào Cai.

Trong buổi lễ chào mừng tấm đồng đầu tiên ra lò, ông
Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV đã ghi
nhận và nhiệt liệt biểu dương CBCNV - người lao động Tổng
công ty Khoáng sản - TKV, Ban quản lý Dự án mở rộng, nâng
công suất Nhà máy luyện đồng Lào Cai cùng đại diện các nhà
thầu đã sát cánh bên nhau cùng cố gắng, khắc phục khó khăn do
ảnh hưởng của dịch Covid-19 để cho ra tấm đồng đầu tiên. Đây
là dấu mốc quan trọng đối với cả quá trình triển khai thực hiện
dự án; là nền tảng để Nhà máy Luyện đồng Lào Cai vững vàng
tiến bước trong giai đoạn tới.

Chia sẻ niềm vui cùng CBCNV và người lao động Nhà máy
Luyện đồng tại Bản Qua sau khi chạy thử thành công lò hỏa
luyện, ông Trịnh Văn Tuệ - Tổng Giám đốc Tổng công ty
Khoáng sản - TKV còn cho biết, Dự án mở rộng, nâng công suất
Nhà máy luyện đồng Lào Cai là công trình trọng điểm có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với Tập đoàn TKV và
Tổng công ty Khoáng sản - TKV mà còn của tỉnh Lào Cai. Dự án
góp phần cụ thể hóa một trong 24 mục tiêu chủ yếu mà Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra về chiến lược chế biến sâu
khoáng sản và được uBND tỉnh lựa chọn là một trong những
công trình chào mừng 30 năm ngày tái lập tỉnh (01/10/1991 -
01/10/2021).n

Dự án mở rộng, nâng công suất Nhà máy
Luyện đồng Lào Cai (gọi tắt là Nhà máy
Luyện đồng tại Bản Qua) có tổng vốn đầu
tư hơn 3.900 tỷ đồng. Dự án được khởi
công xây dựng đầu tháng 4/2015 tại xã Bản

Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đây không chỉ là một
trong những dự án trọng điểm của tỉnh Lào Cai và Tập
đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam mà còn
có ý nghĩa chiến lược quan trọng nhằm tiếp tục hiện thực
hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về chế biến sâu các
loại khoáng sản. 

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần gia tăng
chuỗi giá trị khoáng sản, khai thác một cách hiệu quả,
triệt để nguồn quặng đồng hiện có. Trong đó, tăng sản
lượng đồng tấm sản xuất tại Lào Cai từ 10 nghìn tấn/năm
lên 30 nghìn tấn/năm, giúp giảm lượng đồng thiếu hụt
hiện nay đang phải nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ, chủ
động trong sản xuất công nghiệp…

Theo kế hoạch, dự kiến quý 3/2020, Nhà máy Luyện
đồng tại Bản Qua sẽ sản xuất chính thức, tuy nhiên, do
gặp nhiều khó khăn như: biến động giá cả thị trường, giá
các loại vật tư, nguyên liệu liên tục tăng cao; mặt khác
phải điều chỉnh quy hoạch, thiết kế… Đặc biệt do ảnh
hưởng của dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2020, nhất là

đợt bùng phát dịch đầu năm 2021 đến nay đã làm chậm
tiến độ dự án.

Trước những khó khăn, thách thức đó, lãnh đạo Tỉnh
ủy, uBND tỉnh Lào Cai cùng các cấp chính quyền, cơ
quan chức năng, ban ngành của địa phương cũng như
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã
có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt trong việc triển
khai dự án. Đặc biệt, phối hợp thực hiện hiệu quả mục
tiêu kép: “Vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa
đảm bảo sản xuất” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho
VIMICo có bước đi vững chắc, khắc phục mọi khó khăn,
thách thức, triển khai thi công các gói thầu theo đúng
yêu cầu đề ra.

Những khó khăn phát sinh do ảnh hưởng của dịch
bệnh Covid-19 đã được chính quyền và ngành chức
năng của tỉnh Lào Cai phối hợp với VIMICo giải quyết
kịp thời. Chính vì vậy, tiến độ triển khai các gói thầu
xây lắp được đảm bảo đúng với yêu cầu kỹ thuật theo hồ
sơ thiết kế. 

Nhờ sự nỗ lực, tinh thần quyết tâm cao độ của cán
bộ, kỹ sư và công nhân, đến tháng 7/2021, Dự án mở
rộng, nâng công suất nhà máy Luyện đồng Lào Cai đã
triển khai được trên 97% giá trị xây lắp. Khó khăn ở lại
phía sau nhường chỗ cho niềm vui, sự phấn khởi khi

Sau hơn 6 năm khởi công xây dựng, ngày 26/6/2021, tại Nhà máy Luyện đồng Lào Cai
thuộc Dự án mở rộng, nâng công suất Nhà máy Luyện đồng Lào Cai, cán bộ công nhân
viên (CBCNV) của Tổng công ty Khoáng sản – TKV (VIMICo) đã vui mừng chào đón
tấm đồng dương cực đầu tiên sau khi chạy thử thành công lò hỏa luyện.
Lưu Ký 

Theo đánh giá của
lãnh đạo Tập đoàn

TKV, VIMICO và chuyên gia
của đơn vị tổng thầu, trong lần
đầu hoạt động, dây chuyền
luyện đồng đã chạy ổn định;
mẻ sản phẩm đầu tiên đạt chất
lượng tốt đáp ứng yêu cầu của
thị trường. Sau sự kiện này,
VIMICO và các đơn vị liên
quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt
chẽ nhằm khẩn trương triển
khai thực hiện các hạng mục
cuối cùng để hoàn thiện dự án,
sớm đưa Nhà máy luyện đồng
số 2 đi vào vận hành.

Toàn cảnh Nhà máy Luyện đồng tại Bản Qua Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng
đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đến thăm và làm việc với

một số đơn vị của VIMICO tại huyện Bát Xát

Kỹ sư Trịnh Văn Tuệ, Tổng Giám đốc Tổng công ty
Khoáng sản - TKV không giấu nổi niềm vui khi

chào đón tấm đồng dương cực đầu tiên của Nhà
máy Luyện đồng Bản Qua

“Tỉnh Lào Cai sẽ đồng hành tạo bước đi vững chắc
cho Dự án mở rộng, nâng công suất Nhà máy

Luyện đồng Lào Cai” - ông Trịnh Xuân Trường
khẳng định tại buổi làm việc với Nhà máy 

Luyện đồng Bản Qua

Dây chuyền đúc và mẻ đồng đầu tiên sau khi chạy thử 
thành công lò hỏa luyện đã ra lò

dự án mở rộng, nâng công SuấT nHà máy luyện đồng lào cai

Khắc phục khó khăn, vững vàng tiến bước
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Trong ngành xây dựng tại Lào Cai nhiều năm qua, cái tên
Đức Tuấn tuy không đứng đầu về quy mô hoặc đa lĩnh
vực, nhưng luôn nổi bật bởi kinh nghiệm, chất lượng,
trách nhiệm và tiến độ. Đơn vị đã tạo được uy tín đối với
các chủ đầu tư và ghi những dấu ấn quan trọng trong 30

năm phát triển của Lào Cai.

Gắn bó với chiến trường xưa 
Ông Nguyễn Khắc Chanh sinh năm 1960, quê gốc ở tỉnh Vĩnh

Phúc. Tháng 3/1979, chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, theo Lệnh
tổng động viên của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, ông xung phong
nhập ngũ, chiến đấu bảo vệ biên giới khi vừa bước sang tuổi 19. 

Đơn vị ông Chanh đóng quân tại Nông trường Phong Hải, huyện
Bảo Thắng, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là Lào Cai). Năm 1984, ông được
xuất ngũ và trở về quê hương.

Quê ông có nghề xây dựng. Người trong thôn, ngoài xã tỏa đi
khắp mọi miền lập nghiệp và nổi danh với nghề này. Thế nên,
phục viên và xây dựng gia đình, ông Chanh cũng lựa chọn nghề
đi xây làm kế sinh nhai.

Những năm cuối thập niên 80, các tỉnh biên giới phía Bắc
trong đó có Hoàng Liên Sơn được tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng,
tái thiết sau chiến tranh. Nắm bắt được cơ hội phát triển và cũng
là góp công sức cho chiến trường xưa, năm 1987 ông Chanh trở
lại mảnh đất này và thành lập Hộ kinh doanh Đức Tuấn, hoạt
động trong lĩnh vực xây dựng. 

Đây cũng là doanh nghiệp ngoài tỉnh đầu tiên đến với Lào Cai sau
này và gắn bó đến ngày hôm nay.

Năm 1991, tỉnh Lào Cai được tái lập, đặt ra yêu cầu xây dựng các
công trình thiết yếu. Là đơn vị đã có nhiều năm hoạt động trên địa bàn,
Đức Tuấn được giao thi công hàng loạt công trình, từ nhà làm việc tạm,
nhà ở tạm của cán bộ đến các trụ sở cơ quan kiên cố,… nhiều công
trình vẫn được sử dụng tốt đến ngày nay. Điển hình như: Quảng trường
Trung tâm Khu đô thị mới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh (500 giường), Nhà
điều hành Cửa khẩu Kim Thành, Trụ sở Cục Thuế tỉnh, Đài tưởng
niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường… và
nhiều trụ sở các cơ quan, trường học, bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 1994, Hộ kinh doanh Đức Tuấn được chuyển đổi
thành Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đức Tuấn. Đây là dấu
mốc thể hiện bước phát triển vừa thần tốc nhưng cũng không
kém phần vững chắc của doanh nghiệp. Sau 34 năm phát triển,
đến hôm nay Đức Tuấn đã trở thành nhà thầu chuyên nghiệp
trong mọi lĩnh vực xây dựng tại Lào Cai. 

Việc đề cao uy tín, chất lượng đã giúp Công ty tham gia nhiều
dự án trọng điểm của tỉnh, trong đó có những công trình lớn về
vốn, yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ. Một số công
trình gần đây đã và đang được đơn vị thi công như: Bệnh viện Đa
khoa huyện Mường Khương, Cụm liên trường Kim Tân (TP.Lào
Cai), Kè sông Hồng,… được chủ đầu tư cũng như lãnh đạo tỉnh
đánh giá cao về chất lượng và tiến độ.
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Chú tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Chia sẻ về yếu tố quyết định sự thành công và phát triển bền

vững, Giám đốc Nguyễn Khắc Chanh cho rằng: Trước hết, doanh
nghiệp luôn có sự ủng hộ, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, uBND tỉnh,
các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư. Bên cạnh đó, Đức
Tuấn có kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trên địa bàn, nắm chắc
được địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng, con người… nơi đây.

“Công ty đã khẳng định uy tín với các đối tác bởi phong cách
làm việc chuyên nghiệp, năng động sáng tạo với phương châm: uy
tín - Chất lượng - Tiến độ. Sự kỷ luật, nỗ lực và tinh thần trách
nhiệm mà bản thân được trui rèn trong môi trường quân đội đã
được tôi áp dụng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh
nghiệp” - ông Chanh chia sẻ.

Đặc biệt, Đức Tuấn luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố quan
trọng hàng đầu; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng được đội
ngũ kỹ sư, nhân viên, người lao động dày dạn kinh nghiệm, có kỹ
năng lành nghề, sáng tạo, tâm huyết. Đồng thời, luôn xây dựng môi
trường làm việc đồng thuận, gắn kết chặt chẽ; tạo mọi điều kiện để
mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực làm việc và giúp nâng cao đời
sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động...

Theo ông Chanh: “Thành công hôm nay là thành quả
chung của tập thể cán bộ nhân viên và tôi rất trân trọng
những đóng góp đó. Tôi đã từng là người lính, từng trải qua
khó nghèo. Chính vì thế, Công ty luôn là mái nhà chung, tạo
nguồn sống cho các gia đình và tham gia các hoạt động từ
thiện của địa phương. Đây cũng là nét văn hóa mà doanh
nghiệp không ngừng vun đắp hàng chục năm qua”.

Càng tiếp xúc với cựu chiến binh Nguyễn Khắc Chanh, càng
thấy rõ vẻ chân chất, giản dị. Nghe ông nói mới thấy, dù thời chiến
cầm súng đối mặt với quân thù hay thời bình lăn lộn trên thương
trường, thì phẩm chất “người lính cụ Hồ” vẫn luôn là nguồn sức
mạnh để những doanh nhân, cựu chiến binh vượt khó, vươn lên.n

“Giữ vững khí thế tiến công”
Sau hơn 30 năm miệt mài kinh
doanh, tạo dựng sự nghiệp, như

nhiều người khi bước vào độ tuổi “lục
tuần” sẽ là lúc nghỉ ngơi, nhưng với ông
Nguyễn Khắc Chanh thì khác. Khí thế tiến
công, bản lĩnh và trí tuệ vẫn luôn bùng
cháy trong người cựu binh này.
Năm 2018, với tâm huyết phát huy lợi thế
tiềm năng du lịch của vùng đất Sa Pa,
Công ty Đức Tuấn đã xây dựng khách sạn
Pistachio Hotel Sapa. Đó là bước đi mới
trong chiến lược phát triển, đa dạng hóa
lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.
Với không gian vừa tiện nghi, sang trọng,
vừa kết hợp hài hòa văn hóa truyền thống
Tây Bắc,… Pistachio Hotel Sapa đã trở
thành nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho du
khách. Qua đó, góp phần nâng cao
chất lượng dịch vụ lưu trú, tiếp tục
nâng tầm giá trị của điểm đến lý thú
và hấp dẫn bậc nhất Việt Nam.

Cựu chiến binh Nguyễn Khắc Chanh, 
Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đức Tuấn

Khách sạn Pistachio Hotel Sapa do Công ty Đức Tuấn xây dựng

Những người lính đã cống hiến
tuổi xuân cho đất nước, chiến tranh
qua đi, trở về với đời thường, họ lại
bước vào mặt trận kinh tế - không

tiếng bom đạn nhưng cũng đầy cam
go. Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ
Hồ”, với bản lĩnh, sự nỗ lực, nhiều
cựu chiến binh đã lập thêm “chiến

công mới”, là những mũi tiên
phong trong công cuộc kiến thiết

và đưa đất nước hội nhập, phát
triển... Ông Nguyễn Khắc Chanh,
Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư
Xây dựng Đức Tuấn (Lào Cai) là

một trong số đó.



Trong quá trình gần 30 năm gắn bó với sự
phát triển của tỉnh, Công ty CP Môi trường
Đô thị tỉnh Lào Cai luôn là đơn vị đi đầu
trong lĩnh vực vệ sinh môi trường (VSMT),
khẳng định vai trò tích cực trong việc tạo
dựng và giữ gìn diện mạo đô thị của tỉnh
luôn sáng, xanh, sạch, văn minh, hiện đại.

Tiền thân là Công ty phục vụ công cộng thị xã Lào Cai
được thành lập vào tháng 6 năm 1993, Công ty CP Môi
trường Đô thị tỉnh Lào Cai thực hiện công tác VSMT đô
thị, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đô thị; thoát
nước và xử lý nước thải; xây dựng công trình công ích;

chăm sóc và duy trì cảnh quan; quản lý, khai thác tu bổ các tài sản công
cộng phục vụ công ích; thực hiện tư vấn, cung cấp các dịch vụ về
VSMT đảm bảo uy tín, chất lượng… 

Ông Ngô Văn Trường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi
trường Đô thị tỉnh Lào Cai cho biết: Với sự chỉ đạo sát sao của
lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành cùng với các địa phương và
đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực của người dân, Công ty đã thực
hiện tốt công tác bảo đảm VSMT, góp phần xây dựng thành
phố khang trang, ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp”.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện công tác thu gom rác thải tại địa
bàn thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, thị trấn Bát Xát, thị trấn Bắc Hà
với trung bình lượng rác thu gom, bốc dỡ vận chuyển và xử lý trên 150
tấn rác thải sinh hoạt/ngày. Đặc biệt, Công ty còn thực hiện kế hoạch
phân loại rác tại nguồn ở 3 địa phương: Thành phố Lào Cai, Sa Pa, Bát
Xát với 75 tấn được đưa vào nhà máy xử lý chế biến thành phân bón

hữu cơ (được Cục Bảo vệ thực vật cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
sản xuất phân bón và đăng ký lưu hành toàn quốc), đưa Lào Cai trở
thành điểm sáng trong cả nước về thực hiện phân loại rác tại nguồn.
Công tác xử lý rác thải được quan tâm, Công ty chủ động nghiên cứu,
cải tạo hệ thống xử lý rác tại Nhà máy như: máy đập mùn, máy xé bao
để tăng tỷ lệ thu hồi và nâng cao chất lượng mùn compost. Ngoài ra,
tham gia tích cực đề án “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải
nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025” bằng các hình
thức tuyên truyền, phân loại tái chế chất thải nhựa.

Cùng với đẩy mạnh công tác VSMT, Công ty còn chú trọng
thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy tu hệ thống điện chiếu sáng với
gần 10.000 bóng cao áp, trên 150 điểm trang trí được vận hành
chiếu sáng một cách hợp lý cho các khu vực trong thành phố và
bảo đảm theo các mùa trong năm. Bên cạnh đó, với mục tiêu
bảo đảm mỹ quan đô thị Lào Cai, hệ thống gần 30.000 cây xanh
luôn được các công nhân Công ty chăm sóc, đốn tỉa, trồng mới
trên các tuyến đường, công viên, vườn hoa, dải phân cách, đáp
ứng yêu cầu cây xanh đường phố, khu công cộng. Chủ động đầu
tư hệ thống vườn ươm trồng các loại cây bóng mát, cây cảnh để
phục vụ công tác duy trì, thi công các công trình, cung cấp ra thị
trường, tham mưu tư vấn, thi công nhiều công trình cây xanh... 

Công ty cũng chú trọng chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ
công tác khác như: tham gia nạo vét hệ thống thoát nước đô thị, xây
dựng công trình công ích, thực hiện tư vấn, cung cấp các dịch vụ về
VSMT,… được khách hàng đánh giá cao.

Ông Ngô Văn Trường cho biết thêm: “Công ty đặc biệt
quan tâm tới đầu tư, cải tiến công nghệ, đầu tư xe gom, thùng
rác, xe ô tô chuyên dùng, xây dựng các ga rác… Tiên phong ứng
dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực VSMT
với việc số hóa các tuyến thu gom rác, quản lý thu giá dịch vụ
thu gom vận chuyển rác bằng phần mềm Citywork trên điện

thoại thông minh để nâng cao chất lượng dịch vụ. Phối hợp
với chính quyền, đoàn thể các địa phương đẩy mạnh tuyên
truyền đến người dân về ý thức bảo vệ môi trường, nhất là
công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn… góp
phần làm cho diện mạo của tỉnh ngày càng tươi đẹp”.

Đồng thời, Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh
thần của người lao động; có chế độ đãi ngộ cho người lao động
phù hợp; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định
của Nhà nước… Duy trì thăm hỏi, tặng quà những gia đình chính
sách, gia đình khó khăn, phối hợp và tranh thủ sự giúp đỡ của các
tổ chức công đoàn, liên đoàn lao động, xây nhà tình nghĩa cho gia
đình đặc biệt khó khăn… giúp người lao động yên tâm làm việc,
cống hiến và gắn bó với Công ty.

Với những thành tích đạt được, Công ty CP Môi
trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã vinh dự được Chủ tịch nước
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân
chương Lao động hạng III, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ
thi đua, Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý của các
bộ, ngành Trung ương và địa phương.n
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công Ty cp môi Trường đô THị TỉnH lào cai

Giữ gìn diện mạo đô thị xanh, 
sạch, văn minh

Thành lập năm 1971 với tên gọi Đội cầu Lào Cai, sau
đó đổi thành Đội cầu Hoàng Liên Sơn rồi Công ty
cầu Hoàng Liên Sơn, đến năm 1991 đổi tên thành
Công ty xây dựng Cầu Lào Cai và tạo bước ngoặt
vào năm 2002 khi là một trong những đơn vị đầu

tiên của tỉnh thực hiện cổ phần hóa, trở thành Công ty cổ phần
Cầu Lào Cai. 

Ông Lưu Hoàng Bảo, Giám đốc Công ty cho biết: Được
cổ phần hoá từ doanh nghiệp nhà nước, do nguồn lực có
hạn nên trong nhiều năm, Công ty phải đối mặt với khó
khăn như máy móc thiết bị lạc hậu, nguồn nhân lực hạn chế
về chuyên môn kỹ thuật,…; thời gian đầu mới cổ phần hóa
chưa có sự thống nhất cao về tổ chức quản lý cũng như định
hướng phát triển doanh nghiệp, trong khi sự cạnh tranh
giữa các đơn vị xây lắp luôn rất gay gắt.

Trong bối cảnh đó, Công ty xác định xây dựng đội ngũ từ Ban
lãnh đạo cho đến cán bộ quản lý, kỹ thuật… đều phải có bản lĩnh,
chuyên nghiệp... Từ đó, nhiều giải pháp đã được triển khai như
đẩy mạnh sắp xếp lại hệ thống tổ chức, nhân lực; đề ra các mục
tiêu phát triển cho từng giai đoạn cụ thể; xây dựng phương án, kế
hoạch đầu tư cho từng năm, làm tốt công tác nhân lực... 

Công ty đã gửi đi đào tạo tập trung hàng chục cán bộ, công
nhân và người lao động gồm các ngành nghề, mức độ khác
nhau với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Nhờ vậy, đến nay, các
bộ phận chuyên môn đều làm chủ kỹ thuật công nghệ như:
Cọc khoan nhồi, dầm bê tông dự ứng lực,... Việc xây dựng quy
chế làm việc, tiền lương, thưởng, thỏa ước lao động tập thể,...
cũng được đẩy mạnh. Từ năm 2011, Công ty đã xây dựng tiêu
chuẩn chất lượng ISo-2008: 9001 và vận hành doanh nghiệp
theo các mô hình quản trị hiện đại. Công ty đã mạnh dạn đầu
tư vài chục tỷ đồng mua sắm các phương tiện, thiết bị kỹ thuật,
công nghệ mới cho thi công cầu, đồng thời luôn phát huy tối
đa nguồn lực sẵn có để tiết kiệm chi phí, giảm thời gian thi
công, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Ban lãnh đạo Công ty cũng
thường xuyên kiểm tra, bám sát hiện trường, chủ động điều
chỉnh kế hoạch tăng cường lực lượng, thiết bị vật tư đáp ứng
yêu cầu tiến độ từng công trình. Qua đó được chủ đầu tư đánh
giá cao về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật.

Nhiều năm qua, Công ty cũng luôn chủ động mở rộng đa
dạng hóa kênh thông tin về đấu thầu, tìm kiếm việc làm… Nhờ
vậy, Công ty không chỉ dừng lại ở các công trình trên địa bàn tỉnh

Lào Cai mà còn tham gia một số dự án ở các địa phương lân cận
như Lai Châu, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động thương mại.
Bằng sự nỗ lực không ngừng nên tình hình sản xuất kinh doanh
của Công ty luôn phát triển ổn định; đảm bảo việc làm thu nhập
và an sinh xã hội cho người lao động. 

Do tác động của đại dịch Covid-19 và sự biến động phức tạp
của thị trường, nhất là giá vật liệu xây dựng tăng mạnh trong thời
gian qua khiến nhiều nhà thầu đối mặt với không ít khó khăn.
Giám đốc Lưu Hoàng Bảo bày tỏ mong muốn Chính phủ, các bộ,
ngành xem xét chính sách bù giá vật tư, vật liệu trong thời gian
thực hiện hợp đồng mà gặp biến động, khó khăn do Covid-19 để
phần nào giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp. Công ty cũng đề
nghị các cấp chính quyền vào cuộc sát sao hơn, thực hiện đồng bộ
về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để các dự án hạ tầng
được triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả cao nhất.n
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công Ty cổ pHần cầu lào cai

Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển

Nửa thế kỷ qua, Công ty cổ phần Cầu
Lào Cai đã cùng với tập thể người lao
động tạo nên một cây cầu lớn với
nhiều nhịp, đóng góp tích cực vào sự
phát triển cho hệ thống giao thông -
vận tải trên địa bàn.
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Gắn bó với vùng cao nguyên Bắc Hà nhiều
năm, Giám đốc Vũ Kim Hải nhận thấy nơi
đây tài nguyên đất rừng rộng lớn, thổ nhưỡng
và khí hậu mát mẻ, trong lành rất phù hợp với
nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế

cao. Nhưng nguồn tài nguyên lớn chưa được phát huy trong
khi đời sống đại bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn
khiến một kỹ sư nông nghiệp như ông luôn trăn trở. 

Đang khi băn khoăn tìm hướng đi, Chính phủ ban hành
Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính
sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn (nay là Nghị định số 57/2018/NĐ-CP) đã tiếp
thêm động lực để Vũ Kim Hải quyết định đầu tư vào sản
xuất nông nghiệp. Công ty đã huy động nguồn lực đầu tư
Dự án trang trại chăn nuôi với số vốn hơn 35 tỷ đồng. Khu
trại chăn nuôi lợn đen bản địa với diện tích 5.000m2 được
xây dựng theo quy trình khép kín từ khâu lựa chọn con
giống, chế biến thức ăn chăn nuôi đến giết mổ và đưa ra thị
trường. Riêng khu nuôi nhốt gồm 6 chuồng lợn thịt, lợn cai
sữa, lợn nái, lợn con giống và lợn hậu bị với diện tích

2.000m2. Toàn bộ trang trại được lắp
camera theo dõi, kiểm soát quá trình chăn
nuôi. Một quy trình khép kín từ chọn, nhân
giống đầu vào, chăm sóc, giết mổ, bán hàng
đều khép kín bảo đảm chất lượng và an toàn
tuyệt đối nên sản phẩm thịt lợn sạch Anh
Nguyên đều đạt tiêu chuẩn organic hữu cơ,
được khách hàng ưa chuộng và đạt Chất
lượng Vàng thịt lợn 2019-2020 do Hiệp hội
Chăn nuôi gia cầm Việt Nam bình chọn.

Công ty còn đầu tư hơn 1 ha rau sạch
trong nhà kính với hệ thống tưới thủy canh
tự động và chỉ sử dụng phân bón hữu cơ.
Mô hình được đánh giá hiện đại nhất tỉnh
Lào Cai, tạo việc làm thu nhập cho nhiều lao
động địa phương. Sản phẩm chủ yếu là
nhiều loại rau đặc sản bản địa như cải mèo,
khởi tử, bắp cải xòe, củ niễng, đậu Hà Lan
và các loại rau trái vụ như súp lơ, cà chua,
su su, bắp cải, su hào… cũng được sản xuất
trên quy trình khép kín.

Thức ăn cho lợn hoàn toàn từ nguồn tự
nhiên, được chế biến từ cám gạo, đậu tương,
ngô, trộn với chế phẩm sinh học rồi ủ lên
men, cho ăn trực tiếp mà không phải nấu
chín. Thức ăn chứa các enzym có lợi cho
tiêu hóa của lợn, giúp hạn chế tối đa các loại
bệnh về đường ruột và tăng sức đề kháng.
Chất thải chăn nuôi sẽ được xử lý bằng công
nghệ sinh học, tránh ô nhiễm và tăng hiệu
quả kinh tế.

Các sản phẩm của Anh Nguyên từ lợn
bản địa, rau, củ các loại đều được ghi rõ
nhãn mác, xuất xứ, đều ký hợp đồng cung
cấp với một số siêu thị tại Hà Nội, đem lại
doanh thu bình quân trên 10 tỷ đồng/năm.
Hiện sản phẩm chăn nuôi sạch của Công ty
không đủ bán cho các nhà hàng, khách sạn
cao cấp, phục vụ khách du lịch và người tiêu
dùng… Chính vì vậy, trong chuyến thăm

Bắc Hà ngày 26-27/4/2021, Chủ tịch Trung ương Hội nông
dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đánh giá: Phương pháp chăn
nuôi lợn đặc sản của Công ty Anh Nguyên rất bài bản và
chuyên nghiệp. Đây thực sự là trung tâm nghiên cứu khoa
học, là nơi gìn giữ, bảo tồn và nhân giống lợn đặc sản của
Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung.

Giám đốc Vũ Kim Hải cho biết thêm: Hiện Công ty còn
đang triển khai Dự án nông nghiệp công nghệ cao tại huyện
Bắc Hà với quy mô gần 500 ha gồm một số phân khu nông
nghiệp, lâm nghiệp, du lịch,… trong đó có Khu trồng chè
nguyên liệu để chế biến chè ô long chất lượng cao cung cấp
cho thị trường nội địa và xuất khẩu với quy mô 85,71 ha. Để
thực hiện Dự án trên đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, thậm
chí lên đến hàng trăm tỷ đồng và cần nguồn nhân lực, thiết
bị kỹ thuật… Với nguồn lực doanh nghiệp tại địa bàn miền
núi, biên giới nên việc tiếp cận nguồn vốn, tiến bộ kỹ thuật
của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy bằng quyết
tâm của doanh nghiệp, sự quan tâm của chính quyền địa
phương, tin tưởng Dự án tiếp tục đạt được thành công, góp
phần khơi dậy tiềm năng, nguồn lực thúc đẩy vùng cao
nguyên Bắc Hà phát triển.n
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công Ty TnHH anH nguyên

Khơi dậy tiềm năng 
cao nguyên Bắc Hà

ENTERPRISE

Là đơn vị cung cấp nguồn nước sạch chủ yếu
cho người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Công
ty CP Cấp nước tỉnh Lào Cai đã không ngừng
đầu tư nâng công suất nhà máy, mở rộng mạng
lưới cung cấp nước; ứng dụng khoa học kỹ
thuật nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước
sạch đủ, liên tục và an toàn cho khách hàng.

Trong bối cảnh khó khăn do chịu tác động của dịch
Covid – 19 song với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự
thống nhất trong hoạt động điều hành của Ban Tổng
Giám đốc, Công ty đã nêu cao tinh thần sáng tạo, đổi
mới, dám nghĩ, dám làm; phân bổ nguồn lực đầu tư

hợp lý, khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt chỉ tiêu so với kế hoạch
mà nghị quyết đại hội cổ đông đề ra.

Năm 2020, tổng doanh thu của Công ty là 142,713 tỷ đồng, đạt
103,67% so với năm 2019; sản lượng nước thương phẩm đạt
16.754.000m3; lợi nhuận sau thuế đạt 15,185 tỷ đồng; nộp ngân sách
nhà nước 17,142 tỷ đồng; thu nhập bình quân cán bộ, công nhân viên
đạt 8,8 triệu đồng/người/tháng.

Cung cấp nước sinh hoạt được xác định là nhiệm vụ trọng
tâm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của các cơ
quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn và là nguồn thu chính
quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty. Do đó, trên cơ
sở đánh giá những mặt khó khăn, như: chất lượng nguồn nước
bị suy giảm, nhu cầu sử dụng nước gia tăng, các bất cập về hạ
tầng kỹ thuật…, Công ty đã đề ra mục tiêu đồng thời xây dựng
các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và

cung cấp nước sạch, từng bước hiện đại hóa hệ thống cấp
nước nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch của khách
hàng, nhất là lượng khách hàng lớn trên địa bàn thành phố, Ban lãnh
đạo Công ty tập trung chỉ đạo các đơn vị cấp nước tại thành phố và
các huyện, thị thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình cấp nước tại
các khu vực quản lý, kiểm tra, xác định các khu vực có nguy cơ thiếu
nước sinh hoạt để kịp thời lên phương án cấp nước, không để xảy ra
tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ.

Công ty cũng chỉ đạo Phòng thí nghiệm chất lượng nước (đạt
TCVN ISo/IEC 17025) chủ động trong khâu kiểm soát chất lượng,
quản lý chất lượng nước, thực hiện chế độ nội kiểm theo quy định.
Thực hiện quan trắc nguồn nước thô thường xuyên và định kỳ 6
tháng/lần đối với 18 chỉ tiêu theo quy định và chịu sự kiểm tra giám sát
theo chế độ ngoại kiểm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào
Cai; góp phần kiểm soát, quản lý chặt chẽ hơn về chất lượng nguồn
nước, vì mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người sử
dụng. Giảm tỷ lệ thất thoát trên toàn hệ thống xuống ngưỡng 20% và
đạt tỷ lệ thất thoát nước dưới 20% vào năm 2025. Phát triển khách
hàng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, ứng dụng
công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, tài chính, đơn giản các thủ
tục gắn mới, di dời, đổi cỡ…Hàng năm tiếp tục thay thế các tuyến ống
cũ có hiện tượng rò rỉ do bị ăn mòn và ô xi hóa, nâng cấp phát triển
tuyến mạng bằng đường ống mới, cải tạo thay thế đồng hồ định kỳ …

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể của tỉnh Lào Cai, Công ty đã xây
dựng kế hoạch phát triển các hệ thống cấp nước đáp ứng nhu cầu
phát triển của các đô thị, nâng tổng công suất cấp nước đô thị đến
năm 2025 là 128.500m3/ngày đêm (ngđ); đến năm 2030 là
15.000m3/ngđ. Trong đó phân kỳ đầu tư hợp lý theo từng giai đoạn,
đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước của nhân dân thành
phố Lào Cai, các trung tâm huyện lỵ và khu công nghiệp, thương mại
trong toàn tỉnh. Có thể kể đến các dự án tiêu biểu mà Công ty đã thực
hiện trong năm 2020 và các dự án đang chuẩn bị triển khai thực hiện
như: Cải tạo và mở rộng công suất Nhà máy nước Mường Khương,
công suất từ 1.500m3/ngđ lên 3.000m3/ngđ (giá trị thực hiện 9 tỷ
đồng); Đầu tư xây dựng nâng công suất Nhà máy nước Cốc San từ
18.000m3/ngđ lên 24.000m3/ngđ (giá trị 11 tỷ đồng); Đầu tư mở rộng
tuyến mạng, sửa chữa thay thế đồng hồ với giá trị trên 11 tỷ đồng. Mở
rộng cấp nước đô thị, thị trấn Bát Xát, nâng công suất từ 1.00m3/ngđ
lên 5.000m3/ngđ, tổng mức đầu tư 64,2 tỷ đồng. Nghiên cứu lập dự
án đầu tư xây dựng mới nhà máy nước Ngòi Đường cấp nước cho
thành phố Lào Cai công suất 20.000 m3/ngđ, tổng mức đầu tư dự
kiến 135 tỷ đồng…

Với xu hướng phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp,
nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn tỉnh Lào
Cai ngày càng tăng. Trong những năm tới, Công ty CP Cấp
nước Lào Cai sẽ tiếp tục tăng cường mở rộng lĩnh vực đầu tư,
sản xuất và tìm kiếm thị trường, đổi mới công nghệ sản xuất,
nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho khách
hàng vì mục tiêu cấp nước ổn định, liên tục, an toàn, đóng góp
vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung toàn tỉnh.n

công Ty cp cấp nước lào cai

Đổi mới công nghệ, nâng cao 
chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Công ty TNHH Anh Nguyên là nhà thầu xây dựng
công trình dân dụng, giao thông được thành lập từ
năm 2000, đã thi công và để lại nhiều dấu ấn tại hàng
trăm công trình lớn, nhỏ trên địa bàn huyện Bắc Hà
và Si Ma Cai. 



The apatite ore processing complex of Duc
Giang Chemicals Group consists of a
phosphorus factory, a fertilizer factory, a
phosphoric acid extraction plant, a food
phosphoric acid plant, and a DCP animal feed

additive factory.
The complex manufactures yellow phosphorus (output:

60,000 tons a year), phosphoric acid 85% (90,000 tons),
phosphoric acid 50% (180,000 tons), DAP fertilizers
(100,000 tons), MAP fertilizers (100,000 tons), single
phosphate fertilizers (100,000 tons), rich phosphate
fertilizers (100,000 tons), and DCP animal feed additives
(70,000 tons).

The apatite ore processing complex is currently
employing about 2,000 workers and paying an average of
over VND500 billion to the State Budget each year. In 2021,
its revenue was estimated at over VND8,000 billion. These
results have importantly helped local socioeconomic
development and boosted downstream mining and
processing in Lao Cai province.

About a half of the output is currently exported and the
rest is supplied to the domestic market by distribution
agents across the country. Based on a sustainable
development approach, the group always attaches
importance to aligning business with environmental
protection. For years, no environmental incidents have
occurred. occupational health and safety for workers is
maintained and the working environment has been made
increasingly green and clean. In addition, the company
always accompanies local social security.

Mr. Dao Huu Duy Anh, General Director of Duc Giang
Chemicals Group, said, to have good business results, the
group has been greatly facilitated by provincial agencies.
This resulted from the province’s efforts for a better
investment and business climate.

“However, we faced difficulty in site clearance in Mining
Project 25 with a reserve of 3,000,000 tons, to be extracted in
five years. People asked for much higher compensation than
the government-announced framework. In addition, the
current provincial resource tax infrastructure fee applied to
ores is too high. Therefore, we are asking the Provincial
People's Committee for reconsideration,” he added.

In the coming time, in addition to boosting business
performance and improving livelihoods of employees, the group
will carry out solutions to produce 40 million tons of apatite
ores, enabling the complex to work stably in the next 30 years.
Second, the group will seek a way to solve waste (gypsum)
because cement plants currently consume only nearly a third of
waste (as additive to cement production).n
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Adopting Solutions for Sustainable
Development 

Tổ hợp Hóa chất chế biến quặng Apatit của Tập đoàn
Hóa chất Đức Giang gồm: Nhà máy sản xuất
photpho; Nhà máy sản xuất phân bón; Nhà máy axit
photphoric trích ly; Nhà máy sản xuất axit photphoric
thực phẩm; Nhà máy phụ gia thức ăn gia súc DCP.

Sản phẩm được sản xuất của Tổ hợp gồm: Phốt pho vàng,
sản lượng 60.000 tấn/năm; Axit Phosphoric 85%, 90.000
tấn/năm; Axit Phosphoric 50%, 180.000 tấn/năm; Phân bón
DAP, 100.000 tấn/năm; Phân bón MAP, 100.000 tấn/năm;
Phân lân đơn, 100.000 tấn/năm; Phân lân giàu, 100.000
tấn/năm; Phụ gia thức ăn gia súc DCP, 70.000 tấn/năm.

Tổ hợp Hóa chất chế biến quặng Apatit hiện tạo việc làm
cho khoảng 2.000 lao động, trung bình mỗi năm nộp ngân
sách nhà nước trên 500 tỷ đồng. Năm 2021, doanh thu của Tổ
hợp ước đạt trên 8.000 tỷ đồng. Những kết quả trên đóng góp
quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và cụ thể hóa định
hướng chế biến sâu khoáng sản của tỉnh Lào Cai. 

Sản phẩm của Tổ hợp hiện xuất khẩu khoảng 50%, còn lại
là cung cấp cho thị trường nội địa thông qua việc phân phối
cho các đại lý trong cả nước. Với phương châm phát triển bền
vững, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn coi trọng
gắn sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường, nhiều năm
nay không xảy ra sự cố về môi trường. Công tác an toàn lao
động cho công nhân được quan tâm, môi trường làm việc
ngày càng xanh, sạch. Bên cạnh đó, doanh nghiệp luôn đồng
hành với công tác an sinh xã hội của địa phương.

Ông Đào Hữu Duy Anh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất
Đức Giang cho biết: Để có được những kết quả thuận lợi trong
hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn được các sở, ban,
ngành của tỉnh hết sức tạo điều kiện. Đây là kết quả của nỗ lực
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Lào Cai trong
thời gian qua, nhất là việc luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

“Tuy nhiên, chúng tôi gặp khó khăn trong việc giải phóng
mặt bằng tại dự án khu mỏ Khai trường 25 trữ lượng khoảng
3.000.000 tấn, được khai thác trong 5 năm. Người dân đề nghị
giá đền bù cao hơn rất nhiều so với quy định của Nhà nước.
Ngoài ra, hiện phí hạ tầng thuế tài nguyên tỉnh áp dụng cho
quặng III quá cao. Do đó, chúng tôi đang đề nghị uBND tỉnh
xem xét điều chỉnh”, ông Đào Hữu Duy Anh chia sẻ.

Cũng theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang,
trong thời gian tới, bên cạnh đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh
doanh, quan tâm nâng cao đời sống cho người lao động, đơn
vị sẽ thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo sản lượng 40 triệu
tấn quặng Apatit để Tổ hợp Hóa chất chế biến quặng Apatit
có thể hoạt động ổn định trong 30 năm tới. Thứ hai, tìm
hướng giải quyết chất thải (gypsum) của nhà máy, bởi hiện
nay các nhà máy xi măng mới chỉ tiêu thụ gần 1/3 số lượng
chất thải (làm phụ gia sản xuất xi măng).n
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Tập đoàn Hóa cHấT đức giang

Thực hiện nhiều giải pháp 
phát triển bền vững

ENTERPRISE

Toàn cảnh Tổ hợp Hóa chất chế biến quặng Apatit của 
Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tại Lào Cai

Nhận thấy tiềm năng trữ lượng quặng Apatit tại tỉnh Lào Cai, ngày 03/09/2008 Công ty
Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Tập đoàn Hóa chất Đức Giang) quyết định đầu
tư Tổ hợp Hóa chất chế biến sâu quặng Apatit (nằm trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng,
huyện Bảo Thắng, Lào Cai ). Sau 13 năm phát triển, với tổng số vốn đã đầu tư khoảng
700 tỷ đồng, Tập đoàn đã xây dựng một tổ hợp chế biến sâu quặng Apatit lớn nhất Việt
Nam, đóng góp lớn cho ngân sách và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Realizing potential apatite ore
reserves in Lao Cai province, on

September 3, 2008, Duc Giang
Chemicals Group decided to invest in

a chemical complex for downstream
apatite ore processing in Tang Loong

Industrial Park, Bao Thang district,
Lao Cai province. In 13 years of

development, with a total investment
of about VND700 billion, the group

has built the largest apatite processing
complex in Vietnam and became a

big tax payer and a major employer in
Lao Cai Province.



xã, phường, thị trấn; vùng phủ sóng đạt 98% diện tích của tỉnh Lào
Cai. Dự kiến trong năm 2022 sẽ phát sóng 15 trạm 5G, trước mắt
ưu tiên khu vực thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa. Hạ tầng mạng
lưới cáp quang đảm bảo và sẵn sàng cung cấp dịch vụ internet cáp
quang tốc độ cao đến 100% các trung tâm huyện, thị trấn và 100%
các xã, phường của thành phố Lào Cai. Hệ thống mạng truyền tải
đường trục đã được nâng cấp mở rộng dung lượng truyền tải mạng
lõi nội tỉnh lên 50Gbps, tăng 10 lần so với dung lượng của năm
2014, kết nối liên tỉnh, kết nối ra mạng ngoài đạt 270Gbps, tăng gấp
60 lần dung lượng. Với năng lực hiện có, VNPT Lào Cai đảm bảo
cho các dịch vụ tốc độ cao đến rất cao, đáp ứng toàn bộ nhu cầu sử
dụng của khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức DN trên toàn
tỉnh, sẵn sàng cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuẩn bị
phương án triển khai kết nối mạng di động 5G.

Đặc biệt để bắt kịp xu thế, ngay từ những năm 2016 VNPT đầu
tư thiết bị, nâng cấp đường truyền để triển khai dịch vụ Hội nghị
truyền hình trực tuyến, phục vụ thành công các phiên họp của Chính
phủ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, cấp xã trên phạm vi toàn
quốc. Tại Lào Cai, các cuộc họp trực tuyến từ các bộ, ngành đến các
sở, ngành của địa phương, nhất là các cuộc họp đột xuất của uBND
tỉnh phục vụ công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch
Covid-19 tiết kiệm thời gian, chi phí, mang lại hiệu quả và thiết thực.

Song song với việc đáp ứng hạ tầng cho chuyển đổi số, VNPT là
một trong những DN hàng đầu cung cấp các bộ giải pháp, công
nghệ đầy đủ cho những lĩnh vực chuyển đổi số của nền kinh tế với
hàng loạt các sản phẩm, giải pháp được các tổ chức đánh giá uy tín
trong nước và quốc tế vinh danh. VNPT được tỉnh Lào Cai tin cậy
giao trọng trách triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT phát triển
Chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên nền tảng số. 

Từ năm 2016 đến nay, VNPT cung cấp nhiều giải pháp
CNTT phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số tại tỉnh Lào
Cai. Trong đó, Hệ thống Cổng thông tin điện tử (TTĐT) -
vnPortal, phần mềm Dịch vụ công trực tuyến VNPT-iGate, phần
mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-ioffice, các phần mềm
cho HĐND tỉnh hướng tới HĐND điện tử, triển khai phần mềm
Chỉ đạo điều hành, triển khai nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu
LGSP (là đơn vị đầu tiên trong Tập đoàn triển khai nền tảng
LGSP)… Các phầm mềm này đã mang lại hiệu quả thiết thực, rõ
nét góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý ngành
và hỗ trợ người dân, DN được tốt hơn; tạo nên sự công bằng,
minh bạch, hiệu quả trong công việc, là động lực quan trọng thúc
đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đồng thời xây dựng môi trường
đầu tư cạnh tranh, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua
ứng dụng CNTT, hướng tới môi trường "Làm việc không giấy tờ;
họp hành không tập trung; giải quyết thủ tục hành chính không
tiếp xúc; thanh toán không dùng tiền mặt". 

Bên cạnh đó, thực hiện theo chủ trương của lãnh đạo uBND
tỉnh Lào Cai: “Nơi đâu có người dân, nơi đó có chính quyền”, tháng
3/2018, VNPT đã hoàn thành và xây dựng trang Fanpage của
uBND tỉnh Lào Cai trên mạng xã hội Facebook. Trang fanpage của
uBND tỉnh Lào Cai là kênh thông tin chính thống truyền tải các
thông tin của tỉnh Lào Cai đến với đông đảo người dùng trên mạng
xã hội, giúp tăng cường trao đổi thông tin giữa chính quyền và
người dân (địa chỉ fanpage:
https://www.facebook.com/uBNDTLC/). Sau thời gian vận hành,
sử dụng tổng số lượt thích trang trên 5,8 nghìn người, lượt theo dõi
Fanpage của uBND tỉnh 6,4 nghìn người. Điều này cho thấy sự
quan tâm, bắt kịp xu thế xã hội của chính quyền địa phương đối với
sự tương tác giữa chính quyền và người dân.

Đối với các nhóm giải pháp về xây dựng đô thị thông minh,
VNPT đã cử hàng chục chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực đô thị
thông minh thực hiện khảo sát, thiết kế, hoàn thành “Đề án xây

dựng tỉnh Lào Cai theo hướng Đô thị thông minh” giai đoạn 2017-
2020. Trong đó, một số lĩnh vực quan trọng của Lào Cai đã phát
triển theo hướng này như: Lĩnh vực Du lịch với bộ phần mềm Du
lịch thông minh tỉnh Lào Cai. Bộ phần mềm bao gồm Cổng du lịch
tỉnh Lào Cai tại tên miền: https://laocaitourism.vn. Ứng dụng du
lịch thông minh trên thiết bị smart phone, máy tính bảng đối với hệ
điều hành IoS và Android với tên ứng dụng: “Du lịch Lào Cai”.
Lĩnh vực Giáo dục, VNPT đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo
Lào Cai hoàn thành việc triển khai “Hệ sinh thái quản lý giáo dục
Việt Nam VnEdu đến gần 2/3 số trường học trên địa bàn tỉnh. Lĩnh
vực y tế, VNPT cũng đã triển khai xong hệ thống phần mềm quản
lý khám chữa bệnh và thanh toán BHyT (VNPT-HIS) có tính năng
về quản lý chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý công tác khám chữa
bệnh và thanh toán BHyT và mở rộng đến các cơ sở y tế trên địa
bàn toàn tỉnh. Đồng thời triển khai phần mềm quản lý nhà thuốc
VNPT-Pharmacy cho 97/330 quầy thuốc trên địa bàn toàn tỉnh.

Về các giải pháp chuyển đổi số cho DN, ông Trần Minh Đức
cho biết: “Đối với cộng đồng DN nói chung việc ứng dụng CNTT
trong quản lý điều hành, sản xuất rất quan trọng, giúp gia tăng hiệu
quả, tiết kiệm chi phí về nhân công và vận hành”. 

Hiện VNPT Lào Cai tập trung triển khai cung cấp dịch vụ
chứng thư số cho 2.285/4.126 đơn vị đã đăng ký thành lập DN trên
địa bàn tỉnh để khai báo Thuế, Hải quan điện tử và 1.245 chữ ký số
cá nhân cho các sở, ban, ngành trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần tạo
điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của ngành Thuế, Hải quan và
các DN, người dân. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH)
triển khai cho 2.479/4.120 đơn vị có số lao động phải kê khai BHXH
trong lĩnh vực kê khai BHXH qua mạng, góp phần tạo điều kiện
thuận lợi, giảm chi phí và thời gian tác nghiệp cho cơ quan BHXH,
các DN và người lao động trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, VNPT Lào Cai còn triển khai một số sản phẩm, dịch
vụ khác giúp cho DN chuyển đổi số bao gồm triển khai phần mềm
quản lý, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ (VNPT Check) cho Sở Công
Thương tỉnh Lào Cai và phần mềm hóa đơn điện tử cho các DN,
khách sạn trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai với tổng số 420 DN sử
dụng dịch vụ Hoá đơn điện tử.

Hiện nay, việc chuyển đổi số đối với Chính quyền tỉnh là một
nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung vào phát triển hạ tầng số phục
vụ chính quyền 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 dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, cả trên
thiết bị di động để người dân, DN có trải nghiệm tốt nhất về dịch
vụ, nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí.

Nhằm thúc đẩy hoạt động thực hiện chuyển đổi số, VNPT Lào
Cai mong muốn uBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành,
uBND các huyện, thị, thành phố tích cực phối hợp, tạo điều kiện
tốt nhất giúp các DN VT - CNTT triển khai các sản phẩm CNTT
đảm bảo tiến độ và lộ trình đã đề xuất. Đồng thời, quan tâm đến các
biện pháp an toàn, an ninh thông tin đối với các hệ thống mạng và
phần mềm ứng dụng được triển khai tại tỉnh nhằm đảm bảo độ tin
cậy và ổn định trong quá trình vận hành, sử dụng.

Ông Trần Minh Đức chia sẻ: “Trong thời gian tới, VNPT
Lào Cai bày tỏ sự cầu thị và mong muốn được uBND tỉnh tạo
điều kiện cho phép được tiếp tục đồng hành cùng uBND tỉnh
để triển khai các ứng dụng CNTT, đặc biệt là các giải pháp xây
dựng Chính quyền điện tử; thúc đẩy nhanh tiến trình thực
hiện Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 -
2020, định hướng 2025; Đề án số 08-ĐA/Tu về phát triển
CNTT và Truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025
góp phần nâng cao chỉ số ICT index của tỉnh Lào Cai”.n
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Trong phát triển Chính phủ điện tử, VNPT đã được
Chính phủ tin tưởng giao nhiệm vụ và đã hoàn thành
việc xây dựng các hệ thống nền tảng quốc gia như:
Trục liên thông văn bản Quốc gia; Cổng dịch vụ công
Quốc gia; Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ;

Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành và Hệ thống thông tin báo
cáo quốc gia và gần đây nhất là Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư. Đồng thời, VNPT cũng tham gia hỗ trợ tư vấn và đồng
hành cùng nhiều địa phương trong xây dựng lộ trình phát triển
Chính quyền số, đô thị thông minh…

VNPT sở hữu bề dày kinh nghiệm, hạ tầng công nghệ hiện đại
và rộng khắp cả nước, đội ngũ kỹ sư tay nghề cao luôn đi đầu trong
việc ứng dụng, triển khai các giải pháp CNTT hàng đầu của thế giới.
Trong giai đoạn 2014-2020, VNPT đã ký kết hợp tác với uBND

tỉnh Lào Cai xây dựng hạ tầng VT - CNTT đáp ứng nhu cầu triển
khai Chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT, xây dựng giải pháp an
toàn, bảo mật thông tin. 

Ông Trần Minh Đức, Giám đốc VNPT Lào Cai cho biết: Ngay
sau khi ký kết hợp tác, VNPT Lào Cai đã tích cực hiện thực hóa các
nội dung thỏa thuận, tập trung đầu tư nguồn lực cả về công nghệ, tài
chính và nguồn nhân lực đầu tư xây dựng hạ tầng, nâng cao năng lực
mạng lưới VT - CNTT phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo
an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, bão lũ. Đồng thời, sẵn
sàng đáp ứng, cung cấp các dịch vụ VT - CNTT theo yêu cầu của
tỉnh trong xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và hướng
tới một nền kinh tế số, xã hội số trong tương lai gần.

Đến nay, VNPT Lào Cai đã đầu tư xây dựng và lắp đặt hơn
1000 trạm BTS di động Vinaphone 2G, 3G, 4G phủ sóng 152/152
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VNPT cùng Lào Cai phát triển 
kinh tế số và xã hội số

ENTERPRISE

VNPT là tập đoàn công nghệ đi đầu trong lĩnh vực viễn thông (VT) - công nghệ thông tin
(CNTT) và tiên phong trong phát triển hạ tầng dịch vụ số, tham gia xây dựng và phát triển
Chính quyền số, doanh nghiệp (DN) số, nền kinh tế số và xã hội số, góp phần giúp Việt Nam
duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển tiếp theo.



Petrolimex Lào Cai tiền thân là
Công ty Vật tư tổng hợp
(VTTH) Lào Cai trực thuộc
uBND tỉnh Lào Cai, được
thành lập ngày 29/12/1993

(trên cơ sở chia tách, chuyển đổi từ Chi
nhánh Công ty VTTH Hoàng Liên Sơn tại
Lào Cai). Đây là doanh nghiệp nhà nước
kinh doanh xăng dầu và VTTH, phục vụ
yêu cầu kiến thiết, xây dựng tỉnh Lào Cai
những ngày đầu tái lập.

Ngày 19/8/1995, Bộ Thương Mại (nay
là Bộ Công Thương) quyết định chuyển
Công ty VTTH Lào Cai về trực thuộc Tổng
công ty Xăng dầu Việt Nam (nay là Tập
đoàn Xăng dầu Việt Nam). Đến ngày
20/7/2000, Công ty VTTH Lào Cai được
đổi tên thành Công ty Xăng dầu Lào Cai; từ
tháng 6/2010 đổi tên thành Công ty TNHH
MTV Xăng dầu Lào Cai do Tập đoàn Xăng
dầu Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ.

Từ khi còn là chi nhánh thuộc Công ty
VTTH Hoàng Liên Sơn, đơn vị có xuất
phát điểm rất thấp, cơ sở vật chất, nguồn
vốn ít ỏi (có 02 cửa hàng xăng dầu với thiết
bị lạc hậu, thủ công; trụ sở làm việc chưa
kiên cố…). Đến nay, sau gần 30 năm phát
triển, Petrolimex Lào Cai đã đầu tư được hệ
thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại với
28 cửa hàng xăng dầu, 05 cửa hàng kinh
doanh Gas, 01 kho xăng hiện đại đủ năng
lực tiếp nhận và cung ứng cho các tỉnh Tây
Bắc; ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại
trong quản lý, điều hành…

Trong suốt quá trình hoạt động, dù là
doanh nghiệp trực thuộc tỉnh hay là doanh
nghiệp trung ương đóng trên địa bàn,
Petrolimex Lào Cai luôn đồng hành cùng
với sự phát triển của địa phương. Công ty
luôn xác định nhiệm vụ kinh doanh, bảo
toàn phát triển vốn gắn với vai trò đảm bảo
bình ổn thị trường xăng dầu và an ninh
năng lượng trên địa bàn. 

Cùng với đó, Petrolimex Lào Cai luôn
chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội
(ASXH), giải quyết việc làm, tăng thu nhập
cho người lao động; thực hiện đầy đủ
nghĩa vụ ngân sách nhà nước, là một trong
những doanh nghiệp nộp ngân sách hàng
năm ở mức cao, gần 250 tỷ đồng mỗi năm. 

Với sự nỗ lực của các thế hệ lãnh
đạo, người lao động, Công ty đã được

Chính phủ và uBND tỉnh Lào Cai khen thưởng nhiều
danh hiệu cao quý.

Chia sẻ về công tác ASXH, ông Dương Tuấn Dũng - Chủ
tịch Công ty cho biết: Đây là nhiệm vụ luôn được ban lãnh đạo
Công ty coi trọng, thể hiện sự gắn bó, song hành phát triển với
tỉnh nhà. Theo đó, hàng năm chúng tôi tích cực tham gia,
đóng góp vào các hoạt động, công tác như: xóa đói giảm
nghèo, xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ
đồng bào gặp thiên tai... với số tiền hàng năm gần 1 tỷ đồng.

“Từ năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid 19 diễn biến rất
phức tạp, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội trong
đó có hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty. Để
hạn chế tối đa ảnh hưởng, Công ty thực hiện tốt công tác
phòng dịch và duy trì ổn định các hoạt động SXKD, từ đó đảm
bảo công ăn việc làm, thu nhập và an toàn cho người lao động
cũng như góp phần phòng chống dịch bệnh tại địa phương.
Năm 2021, Petrolimex Lào Cai đã trích kinh phí và vận động
người lao động đóng góp 750 triệu đồng vào quỹ vắc xin của
tỉnh Lào Cai”, ông Dương Tuấn Dũng chia sẻ.

Tỉnh Lào Cai sau 30 năm tái lập tỉnh (01/10/1991 -
01/10/2021) đã có những bước phát triển rất ấn tượng về các
lĩnh vực, để có thành tựu này không thể thiếu “nguồn máu”
của đời sống và kinh tế - đó là xăng dầu. Và, từ những ngày
đầu tái lập tỉnh đầy khó khăn đến nay, Petrolimex Lào Cai
luôn tự hào làm tốt trọng trách khơi thông và mở rộng nguồn
năng lượng đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển, đổi
thay trên mảnh đất biên cương Lào Cai.

Trong thời gian tới, Petrolimex Lào Cai sẽ tiếp tục tập
trung phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, với mục tiêu
phục vụ tối đa nhu cầu phát triển KT-XH. Chú trọng nâng cao
chất lượng phục vụ, đầu tư máy móc, trang thiết bị, công nghệ
hiện đại; tối đa hóa tiện ích cho người tiêu dùng. Trong Quý 3
năm 2021, Công ty sẽ đầu tư và ứng dụng thanh toán không
dùng tiền mặt (thanh toán qua PoS, QR code tại các cửa hàng
bán lẻ xăng dầu). Qua đó, góp phần lan tỏa hơn nữa thương
hiệu Petrolimex, “tiến xa hơn” trong giai đoạn mới.

Ông Dương Tuấn Dũng bày tỏ, với lĩnh vực đặc thù kinh
doanh xăng dầu, là mặt hàng thiết yếu, để đảm bảo an ninh
năng lượng, bình ổn giá, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu
dùng, Công ty rất mong tiếp tục được sự quan tâm giúp đỡ của
các cấp, các ngành để mở rộng mạng lưới, đáp ứng sự tin
tưởng và nhu cầu của khách hàng.n
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công Ty TnHH mTv Xăng dầu lào cai

Mở rộng mạng lưới, 
lan tỏa thương hiệu

Nỗ lực thực thi tín dụng chính sách xã hội,
Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh
Lào Cai luôn đồng hành cùng người nghèo và
các đối tượng chính sách; kịp thời chuyển tải
nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp
phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm
nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng
nông thôn mới.

Chi nhánh tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND,
uBND tỉnh cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa
phương (NSĐP) ủy thác qua NHCSXH để bổ sung
thêm nguồn lực cho vay hộ nghèo và các đối tượng
chính sách khác. Đặc biệt, thông qua phương thức

quản lý hoạt động tín dụng hiệu quả đã phát huy được nội lực của
người nghèo và các đối tượng chính sách, giúp họ vươn lên thoát
nghèo bền vững.

Những tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid - 19
hoạt động của NHCSXH cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác cho
vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD) và huy động nguồn
vốn. Tuy vậy dưới chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, uBND tỉnh, Ban đại
diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT
NHCSXH), Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào Cai đã bám sát các Chỉ thị,
Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Nghị quyết của HĐQT-
NHCSXH, các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH để đưa
ra các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, chỉ đạo NHCSXH cấp huyện, thị
xã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kép được cấp trên giao (đó là
vừa tập trung thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao vừa đẩy mạnh
công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19), tích cực đóng góp vào
kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông
thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tổng nguồn vốn thực hiện đến 30/6/2021: 3.308.107 triệu đồng,
tăng so với năm 2020 là 173.262 triệu đồng, tăng so với cùng kỳ năm

trước là 38.851 triệu đồng. Trong đó, nguồn Trung ương: 2.716.538
triệu đồng; nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp
bù lãi suất đạt 392.011 triệu đồng, tăng 47.285 triệu đồng so năm 2020,
tăng 40.722 triệu đồng so cùng kỳ năm trước, đạt 98,5% kế hoạch giao
tăng trưởng năm 2021. Nguồn vốn nhận ủy thác từ NSĐP: 199.558
triệu đồng, đạt 182,1% kế hoạch giao tăng trưởng năm 2021. 

Tổng doanh số cho vay đạt 605.896 triệu đồng, tăng 121.416 triệu
đồng so cùng kỳ năm 2020 với 5.882 lượt khách hàng vay vốn; tổng
doanh số thu nợ đạt 435.523 triệu đồng. Tổng dư nợ đến 30/6/2021 là:
3.299.229 triệu đồng, tăng 170.135 triệu đồng so với 31/12/2020, đạt
77,4% kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2021, số tăng trưởng cao
hơn cùng kỳ năm trước là 37.396 triệu đồng.

Dư nợ cho vay các đối tượng chính sách từ nguồn vốn NSĐP đến
30/6/2021: Tổng dư nợ cho vay từ nguồn vốn địa phương đạt 189.755
triệu đồng, tăng 39.326 triệu đồng so 31/12/2020 với 3.482 khách hàng
vay vốn, cụ thể: 

Chương trình cho vay hộ nghèo dư nợ 1.742 triệu đồng; Chương
trình cho vay hộ cận nghèo dư nợ 388 triệu đồng, hộ gia đình SXKD
tại vùng khó khăn dư nợ 280 triệu đồng; Cho vay hỗ trợ tạo việc làm,
duy trì và mở rộng việc làm dư nợ 120.707 triệu đồng, với 2.251 khách
hàng. Cho vay theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày
10/7/2019: tổng dư nợ 66.638 triệu đồng, với 1.168 hộ vay vốn tại các
huyện (Mường Khương, thị xã Sa Pa huyện Văn Bàn, huyện Bát Xát,
huyện Bắc Hà).

Ông Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào
Cai chia sẻ: “Tín dụng chính sách xã hội đã thực sự đi vào cuộc sống,
được nhân dân đồng tình ủng hộ, làm thay đổi căn bản nhận thức của
đối tượng thụ hưởng. Thông qua triển khai hoạt động tín dụng chính
sách, chính quyền có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với người dân, nắm
bắt được tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát
sinh từ cơ sở, củng cố và tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà
nước, từ đó người dân tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động,
các phong trào tại địa phương”.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp giải quyết những vấn đề
căn bản, thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng
chính sách khác, nhất là tại khu vực nông thôn, mang lại hiệu quả thiết
thực về kinh tế - xã hội. Các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận nguồn
vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước để đầu tư phát triển SXKD, tạo việc
làm; thay đổi từ nhận thức mong chờ sự hỗ trợ, cho không của Nhà
nước sang nhận thức có vay - có trả, từng bước nâng cao trình độ quản
lý SXKD, trình độ quản lý vốn, mạnh dạn vay vốn và sử dụng vốn có
hiệu quả; giúp nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống,
vươn lên thoát nghèo. Thông qua các chương trình tín dụng chính
sách xã hội, các đối tượng thụ hưởng có kinh phí để trang trải các chi
phí đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như chi phí học tập cho
con em, xây nhà ở, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường; giúp dần
nâng cao chất lượng cuộc sống; làm thay đổi cơ bản nhận thức của
người nghèo và đối tượng chính sách, giúp họ thêm tự tin, tăng dần vị
thế trong xã hội. Đây cũng là nguồn lực giúp các địa phương khai thác
tiềm năng, thế mạnh của từng huyện, từng xã, đi đôi với bảo vệ môi
trường sinh thái; phát huy tinh thần tự lực, tự cường của hộ nghèo và
đối tượng chính sách trong phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.n
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cHi nHánH ngân Hàng cHínH SácH Xã Hội TỉnH lào cai 

Tạo điều kiện cho người nghèo 
vươn lên “đổi đời”

ENTERPRISE

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chủ trì hội nghị
họp Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lào Cai

Sau gần 30 năm
thành lập, Công ty
TNHH MTV Xăng
dầu Lào Cai
(Petrolimex Lào
Cai) đã có những
bước phát triển rất
đáng ghi nhận,
trong đó nổi bật là
vai trò chủ đạo
trong cung ứng
xăng dầu và đảm
bảo an ninh năng
lượng trên địa bàn
tỉnh Lào Cai; đóng
góp tích cực vào
phát triển kinh tế -
xã hội (KT-XH)
của địa phương.



The plant, comprising two turbines with installed
capacity of 21.7MW, has a designed power output of
99,420 million KWh of electricity a year. It works 4,519
hours a year. This hydroelectric project has the highest
water column in Southeast Asia with pelton turbines,

horizontal shafts and special steel pipes. Seo Chong Ho Hydropower
Plant was considered the most challenging among small and medium
hydropower projects in Vietnam by Vietnamese and foreign industry
developers and experts.

The project, kicked off in 2008, received valuable support of
Vietnamese and Chinese agencies and the close cooperation of its
partners. Vietnam - China Power Investment Co., Ltd overcame
hardships to assert its role as a responsible and dynamic investor. Thus,
barriers resulting from differences in construction investment
regulations of Vietnam and China, complex terrain, severe weather
and fluctuating prices of construction materials were addressed for the
fastest implementation of the project.

on December 18, 2012, Seo Chong Ho Hydropower Plant was
connected into the national power grid and added catalysts to local
socioeconomic development. Since its operation till late 2020, its
accumulated electricity output reached 841.6 million kWh;

accumulated revenue totaled VND1,100 billion and its tax payment
amounted to over VND200 billion. Not only completing its business
tasks, Vietnam - China Power Investment Co., Ltd also always takes
good care of employees’ livelihoods; organized meetings, exchanges
and regular health check-ups; and actively participated in local social
security activities.

After a period of operation, realizing that the excess water output
could bring greater benefits, the company decided to scale up its
capacity by 8 MW, costing VND112 billion. on March 31, 2020, Lao
Cai Provincial People's Committee issued Document 1339/uBND-KT
allowing the expansion of its investment in Seo Chong Ho
Hydropower Plant. Currently, the company is quickly completing
investment expansion procedures, allocating investment resources and
preparing construction plans, scheduled to be started in the third
quarter of 2021 and put into operation in june 2022.

Mr. Pham Do Tuy, General Director of Vietnam - China Power
Investment Co., Ltd, said, promoting its achievements, with a desire to
boost its presence, combining with the strength and potential of the
Northern Power Corporation and yunnan Southern Power Grid
International Co., Ltd, the company aims to develop into one of the
most reputable hydropower investment and construction companies
in Vietnam and gradually diversify business lines.n
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Scaling Up Seo Chong Ho
Hydropower Plant

Nhà máy gồm 02 tổ máy với công suất lắp
máy 21,7MW, sản lượng điện thiết kế
99,420 triệu KWh/năm, số giờ phát điện
4519 giờ/năm, là công trình thủy điện có
cột nước cao nhất Đông Nam Á với turbin

gáo, trục ngang, thép chế tạo đường ống là thép đặc biệt.
Thủy điện Séo Chong Hô được những người làm thủy
điện Việt Nam và chuyên gia các nước mệnh danh là dự
án thủy điện thách thức nhất trong số các dự án thủy điện
vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Dự án khởi công vào năm 2008 và nhận được sự hỗ
trợ của các cơ quan, ban ngành hai nước, sự hợp tác chặt
chẽ của các đối tác. Công ty Điện lực Việt - Trung đã
vượt qua khó khăn để khẳng định vai trò là chủ đầu tư
trách nhiệm, năng động nên những rào cản về khác biệt
trong quy định đầu tư xây dựng giữa hai nước, địa hình,
địa chất phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, giá cả nguyên vật
liệu xây dựng biến động… đã được khắc phục để dự án
triển khai nhanh nhất. 

Ngày 18/12/2012, Nhà máy Thủy điện Séo Chong Hô
hòa vào lưới điện quốc gia, bổ sung sản lượng điện lớn cho
nguồn điện quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
địa phương. Từ khi đi vào vận hành đến hết năm 2020, sản
lượng điện lũy kế đạt 841,6 triệu kWh, tổng doanh thu lũy
kế đạt 1.100 tỷ đồng và đóng góp trên 200 tỷ đồng vào
ngân sách tỉnh. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất
kinh doanh, Công ty Điện lực Việt - Trung cũng luôn thực
hiện tốt việc chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên
với thu nhập ổn định và tổ chức nhiều hoạt động như gặp
gỡ giao lưu, khám sức khỏe định kỳ,... đồng thời tích cực
tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Sau một thời gian vận hành, nhận thấy sản lượng nước
còn dư thừa có thể mang lại lợi ích lớn hơn, Công ty đã
quyết định mở rộng quy mô công suất thủy điện thêm 08
MW với tổng kinh phí 112 tỷ đồng. Ngày 31/3/2020,
uBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 1339/uBND-
KT chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh mở rộng dự
án thủy điện Séo Chong Hô. Hiện tại Công ty đang đẩy
nhanh hoàn thành các thủ tục mở rộng đầu tư, đồng thời
bố trí nguồn lực, phương án triển khai để khởi công trong
quý III/2021 và đi vào hoạt động vào tháng 6/2022. 

Ông Phạm Đỗ Tùy, Tổng Giám đốc Công ty cho biết:
Phát huy những thành quả đạt được, với mong muốn không
ngừng vươn xa, kết hợp với sức mạnh và tiềm lực của Tổng
Công ty Điện lực miền Bắc (Việt Nam) và Công ty TNHH
Quốc tế Vân Nam Lưới điện miền Nam (Trung Quốc),
Công ty Điện lực Việt - Trung hướng tới mục tiêu phát triển
thành một trong những công ty uy tín hàng đầu tại Việt
Nam trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện và
dần dần tiến tới đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.n
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Mở rộng quy mô công suất 
thủy điện Séo Chong Hô 

ENTERPRISE

Vietnam - China Power Investment Co., Ltd was established in october 2006 as a cooperation
project between Northern Electricity Corporation of Vietnam (51% stake) and yunnan Power Grid
Company of China (49% stake, now transferred to yunnan Southern Power Grid International Co.,
Ltd of China). Combining the strength of two prestigious power firms of Vietnam and China, the
company has achieved impressive results in construction and operation of Seo Chong Ho
Hydropower Plant in Sa Pa town, Lao Cai province.

Công ty TNHH Đầu tư Điện lực Việt - Trung
ra đời vào tháng 10/2006, là sự hợp tác giữa

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - Việt Nam
(51% vốn góp) và Công ty Lưới điện Vân
Nam - Trung Quốc (49% vốn, nay được

chuyển giao cho Công ty TNHH Quốc tế Vân
Nam Lưới điện miền Nam - Trung Quốc).

Kết hợp sức mạnh giữa hai đơn vị điện lực uy
tín của hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc,

Công ty đã tạo điểm nhấn ấn tượng trong lĩnh
vực xây dựng, vận hành Nhà máy Thủy điện
Séo Chong Hô tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Ông Phạm Đỗ Tùy, Tổng Giám đốc Công ty



With a strong brand foundation and a robust
financial capacity, after more than seven years
of operations in Lao Cai province (founded on
April 1, 2014), Vietcombank Lao Cai strictly
follows directives and policies of the

Government and the State Bank of Vietnam (SBV) on interest rates,
exchange rates and investment fields; complies with SBV regulations
on operation and safety of the banking system; strives to balance
operational safety and performance to act as a leading bank in the
system for socioeconomic stability and development.

Since its establishment, under the direction of
Vietcombank, the support of SBV Lao Cai and local
authorities, and especially the unity and effort of all the staff,
Vietcombank Lao Cai has made great strides and quickly
become a popular and prestigious address for many customers.

Currently, in addition to the head office in Lao Cai City,
Vietcombank Lao Cai has four transaction offices in Kim Tan, Cam
Duong, Pho Moi and Sa Pa. Its fund totaled over VND2,600 billion, its
outstanding loans valued over VND3,700 billion, lent to over 60,000
customers. Along with credit growth, credit quality management is
always a top concern of the branch. So, credit quality over the years has
always been ensured and bad debt ratio has always been kept low.

Vietcombank Lao Cai provides a wide range of products
and services to meet different needs of customers, including
credit, deposit, card services, insurance, financial investment,
foreign exchange and trade finance, which are always
competitive in interest rates, speed and economy.

Particularly, Vietcombank Lao Cai is leading the
deployment of many high-tech products and services
such as electronic tax, fee collection; internet banking;
PoS-based payment, ATM and QR code payment on
internet, mobile and ATM channels; and bill payment
services (electricity and water, etc.) to meet an increasing
variety of customers and strongly promote non-cash
payment in the province. In 2021, VCB Digibank digital
banking service was launched, a major breakthrough in
banking technology that helps customers perform online
banking transactions and daily life services like power bill,
telephone top-up, vehicle ticket, air ticket, insurance and
e-wallet integration.

As a dynamic and innovative credit institution in Lao
Cai province, Vietcombank Lao Cai also actively funds
capital needs in agriculture, tourism, commerce and
border economy. By actively seeking and offering soft
loans to businesses and individuals, building and deploying

a variety of credit products suitable to specific customer segment,
creating favorable conditions for customers to access capital and
banking services, actively reforming and streamlining procedures and
records, and enhancing transparency and publicity of interest rates.

In 2020 and the first months of 2021, following the direction of the
Government and the State Bank of Vietnam, Vietcombank Lao Cai
has promptly and fully carried out support solutions and policies for
customers trapped in difficulty caused by the Covid-19 epidemic:
Launching and deploying many preferential credit product packages
with appropriate interest rates; rescheduling repayment terms, slashing
and exempting interest rates, which are highly appreciated by the
business community.

Not only focusing on business operations, Vietcombank Lao Cai
also pays special attention to social security. Since 2014, with the support
of the central government, Vietcombank Lao Cai has donated nearly
VND40 billion for social security. With its support, many schools were
built and many poor households were helped. For example, it
sponsored the construction of Ta Ngao Primary and Secondary School
in Ban Qua commune, Bat Xat district; boarding high schools in Bao
yen district, Lao Cai. Many schools and houses for poor households
were built for people in yen Bai, Lai Chau, Dien Bien provinces. 

With the commitment of "Accompanying local authorities in
socio-economic development", in the next phase, Vietcombank Lao
Cai will be steadfast to the local potential and advantages to invest in
credit and develop services in accordance with the orientation of the
Vietcombank system. It will manage to affirm itself as a leading,
reliable bank and contribute to the provincial development.n
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Leading Economic Funding

Tỉnh Lào Cai sau 30 năm tái lập
(1991 - 2021) đã đạt được nhiều
thành tựu về phát triển kinh tế -
xã hội.  Trong sự phát triển đó,
có đóng góp của ngành ngân
hàng luôn bám sát các mục tiêu
trọng yếu của tỉnh, cung ứng
nguồn vốn tín dụng cho các
thành phần kinh tế góp phần gia
tăng sức hút của môi trường đầu
tư tỉnh nhà. Một trong những
thành viên của hệ thống này là
Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam - Chi nhánh
Lào Cai (Vietcombank Lào Cai).

Với nền tảng thương hiệu cùng
năng lực tài chính vững mạnh,
sau hơn 7 năm có mặt trên địa
bàn tỉnh Lào Cai (thành lập
ngày 01/04/2014),

Vietcombank Lào Cai tiên phong thực hiện các
chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) về lãi suất, tỷ giá, lĩnh vực đầu tư…;
tuân thủ các quy định của NHNN về hoạt động

104 VIETNAm BUSINESS FORUm AuG 1 – 14, 2021

vieTcomBank lào cai 

Tiên phong cung ứng vốn cho nền kinh tế

ENTERPRISE

và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng; nỗ lực cân bằng giữa mục tiêu an toàn, hiệu quả
kinh doanh với việc thực hiện tốt vai trò là ngân hàng chủ đạo, chủ lực trong hệ thống
góp phần quan trọng cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ khi thành lập đến nay, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam, sự quan tâm giúp đỡ của NHNN tỉnh, các cơ quan chính quyền trên địa bàn, đặc
biệt là sự đồng lòng, nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên trong Chi
nhánh, Vietcombank Lào Cai đã có những bước tiến vượt bậc, nhanh chóng trở thành
địa chỉ giao dịch quen thuộc, uy tín của nhiều khách hàng. 

Hiện nay, ngoài trụ sở chính tại thành phố Lào Cai, Vietcombank Lào Cai còn có 4
phòng giao dịch tại: Kim Tân, Cam Đường, Phố Mới, Sa Pa. Tổng nguồn vốn tại Chi
nhánh đạt trên 2.600 tỷ đồng, dư nợ trên 3.700 tỷ đồng với trên 60.000 khách hàng. Song
song với tăng trưởng tín dụng, việc quản trị chất lượng tín dụng luôn được Chi nhánh
quan tâm hàng đầu, do vậy chất lượng tín dụng qua các năm luôn được bảo đảm, tỷ lệ nợ
xấu nằm ở mức thấp.

Các sản phẩm dịch vụ của Vietcombank Lào Cai đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu khác
nhau của khách hàng. Từ hệ thống sản phẩm tín dụng, huy động vốn, dịch vụ thẻ, bảo
hiểm, sản phẩm đầu tư tài chính, các sản phẩm về ngoại hối, tài trợ thương mại, … luôn
đảm bảo sự cạnh tranh trong lãi suất, nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm. 

Đặc biệt, Vietcombank Lào Cai là đơn vị đi đầu triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ
công nghệ cao như: thu thuế, phí, lệ phí điện tử; Internet Banking; các sản phẩm thanh
toán sử dụng hệ thống máy PoS, đơn vị chấp nhận thẻ, QRcode... trên các kênh Internet,
di động và ATM; triển khai các dịch vụ thanh toán hóa đơn (tiền điện, tiền nước...) đáp
ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thanh
toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2021, dịch vụ ngân hàng số VCB
Digibank ra đời là một bước đột phá lớn trong lĩnh vực công nghệ ngân hàng, giúp khách
hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến, dịch vụ đời sống hàng ngày: nạp tiền
điện thoại, thanh toán hóa đơn, đặt vé xe, vé máy bay, bảo hiểm, liên kết các ví điện tử…

Với vai trò một tổ chức tín dụng năng động và tiên phong của tỉnh, Vietcombank
Lào Cai còn tích cực đồng hành cùng tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu vốn trong khai thác tiềm
năng lợi thế của địa phương tại các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, thương mại, kinh tế cửa
khẩu… Thông qua việc tích cực tìm kiếm và dành nguồn vốn lãi suất ưu đãi cho doanh
nghiệp và cá nhân, xây dựng, triển khai đa dạng các sản phẩm tín dụng phù hợp với đặc
thù của địa phương và từng phân khúc khách hàng. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách
hàng tiếp cận nguồn vốn và các dịch vụ ngân hàng, tích cực cải cách quy trình thủ tục
theo hướng đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ, minh bạch, công khai về quy trình, lãi suất. 

Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và
NHNN, Vietcombank Lào Cai triển khai kịp thời, đầy đủ các giải pháp, chính sách hỗ trợ
khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19 tiếp cận nguồn tín dụng ngân hàng như: ban
hành, triển khai nhiều gói sản phẩm tín dụng ưu đãi với lãi suất phù hợp; thực hiện cơ
cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi… được cộng đồng doanh
nghiệp đánh giá cao.

Không chỉ chú trọng hoạt động kinh doanh, Vietcombank Lào Cai còn đặc biệt quan
tâm đến công tác an sinh xã hội. Tính từ năm 2014 đến nay, cùng với sự hỗ trợ của Trung
ương, Vietcombank Lào Cai đã ủng hộ gần 40 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.
Thông qua nguồn hỗ trợ, nhiều công trình trường học được xây dựng, nhiều hộ nghèo
được hỗ trợ nhà ở,… như: Xây trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tả Ngảo, xã Bản
Qua, huyện Bát Xát; xây dựng Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Bảo yên, Lào
Cai; xây dựng đồn Công an thị trấn Mường Khương… và nhiều công trình trường học,
xây nhà cho các hộ nghèo tại các tỉnh yên Bái, Lai Châu, Điện Biên… 

Với cam kết “Đồng hành cùng chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã
hội”, giai đoạn tiếp theo Vietcombank Lào Cai sẽ bám sát vào những tiềm năng lợi thế
của địa phương để đầu tư tín dụng và phát triển dịch vụ theo đúng định hướng của hệ
thống Vietcombank. Khẳng định vai trò là ngân hàng chủ đạo, tin cậy, gắn kết phát triển
bền vững cùng với các khách hàng góp phần vào công cuộc đổi mới tăng trưởng và hội
nhập của tỉnh Lào Cai.n

After 30 years of re-establishment, Lao Cai province has obtained many achievements in socio-
economic development with the contribution of the banking industry, which always adheres to the
province's key goals. The banking system provides credit for all economic sectors and helps increase
the appeal of the local investment environment. one active member of this system is the joint Stock
Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Lao Cai Branch (Vietcombank Lao Cai).

Ông Đặng Việt Hùng, Giám đốc Ngân hàng
Vietcombank chi nhánh Lào Cai



PTI Lao Cai, established in 2006, is active
in Lao Cai and Lai Chau provinces. After
15 years of development, the company has
launched products that bring practical
benefits to customers, especially motor
vehicle insurance and personal insurance.
Kim Thu

According to the General Statistics office, in the
first six months of 2021, the nonlife insurance
premiums increased by 7% year on year. In Lao
Cai, despite the complicated development of
the Covid-19 epidemic, PTI Lao Cai has made

ongoing efforts to obtain business advantages.

With a large business network and exclusive
distribution through post offices, PTI Lao Cai
currently has the largest insurance product
distribution system in the business area. Working in
two mountainous provinces of Lao Cai and Lai
Chau, this network not only helps it easily reach
customers, but also quickly receive information and
support customers in a timely, more convenient
manner in case of losses.

PTI Lao Cai is currently No. 1 motor vehicle
insurer and No. personal insurer in Lao Cai and Lai
Chau provinces. To have this position, its products are
practically beneficial for a wide range of customers. 

To support after sale, PTI Lao Cai also uses
synchronous modern technology applications that PTI
is developing to help customers experience the best
service, easily accessible to a wide range of insurance
products and insurance benefit claims. By the end of
the second quarter of 2021, the company’s retail sales
accounted for more than 84% of its total revenue.

Mr. Do Minh Tuan, director of PTI Lao Cai, said
that, beside its investment for information technology
system development, in the coming time, PTI Lao Cai
will further foster information technology applications

to improve service quality and customer experience.
Beside the business front, PTI Lao Cai is very active in

community development in Lao Cai province with very
practical contributions to social security. In recent years,
PTI Lao Cai conducted many voluntary programs such as
giving gifts to poor children in poor upland communes
and coordinating with DB Kim jun Ki Cultural Fund
(South Korea) to build classrooms for local schools. PTI
Lao Cai was also an exclusive insurer for the Bac Ha
Traditional Horse Racing Tournament in 2020 to preserve
the beauty of folk traditions.

“Given the current fierce competition, PTI Lao Cai will
continue to launch optimal products, build sustainable
relationships with customers with outstanding added value
powered by cutting-edge technology. At the same time, the
company will try to implement social activities for local
community development," he said.n
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Business Development in Couple 
with Community Responsibility

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2021,
doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 7% so
với cùng kỳ năm trước. Tại Lào Cai, bất chấp tình hình dịch bệnh
Covid-19 diễn biến phức tạp, PTI Lào Cai vẫn không ngừng nỗ lực và
tạo ra nhiều lợi thế trong hoạt động kinh doanh.

Với mạng lưới hoạt động rộng lớn, phân phối độc quyền tại tất cả các bưu
điện, bưu cục, các điểm văn hóa xã, PTI Lào Cai đang sở hữu hệ thống phân
phối sản phẩm bảo hiểm lớn nhất trên địa bàn hoạt động là Lào Cai và Lai
Châu. Việc phụ trách hai tỉnh có địa hình di chuyển khó khăn, mạng lưới này
không chỉ giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với khách hàng mà còn nhanh
chóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ khách hàng một cách thuận tiện hơn khi
không may có tổn thất xảy ra. 

PTI hiện đang là doanh nghiệp giữ vị trí số 1 trên thị trường về bảo hiểm xe cơ
giới và thứ 2 thị trường về bảo hiểm con người. Tận dụng lợi thế đó, các sản phẩm
của PTI Lào Cai đưa ra thị trường đều là những sản phẩm mang lại lợi ích thiết
thực, đáp ứng được những yêu cầu riêng biệt của từng nhóm khách hàng.

Để hỗ trợ công tác trước, trong và sau bán hàng, PTI Lào Cai cũng đã cho sử
dụng đồng bộ các ứng dụng công nghệ hiện đại mà PTI đang phát triển, giúp khách
hàng vừa dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm bảo hiểm đa dạng, vừa chủ động trong
quá trình yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Tính đến hết quý 2/2021, doanh
thu bán lẻ của PTI Lào Cai đã chiếm đến hơn 84% tổng doanh thu của cả Công ty.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Giám đốc PTI Lào Cai cho biết, cùng với định hướng phát
triển về công nghệ thông tin của hệ thống PTI, trong thời gian tới, PTI Lào Cai sẽ
tiếp tục thực hiện nhiều cải tiến mới nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại
vào nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh việc tập trung vào kinh doanh, PTI Lào Cai cũng được biết đến là một
doanh nghiệp bảo hiểm vì cộng đồng với những đóng góp hết sức thiết thực cho
các hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Những năm vừa qua, PTI Lào Cai
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PTI Lào Cai hiện là đơn vị giữ vị trí số 1 về bảo hiểm xe cơ giới và 
thứ 2 về bảo hiểm con người tại thị trường Lào Cai và Lai Châu

Chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

đã tiến hành các chương trình tình nguyện như: Trao quà tặng cho
trẻ em nghèo ở các xã vùng cao khó khăn; Phối hợp với Quỹ văn
hóa DB Kim jun Ki (Hàn Quốc) trao tặng phòng học cho các
trường trên địa bàn. Trở thành đơn vị bảo hiểm độc quyền cho giải
đua ngựa truyền thống Bắc Hà năm 2020 nhằm lưu giữ những nét
đẹp của văn hóa dân gian.

“Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện tại, PTI Lào Cai
sẽ tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm tối ưu, xây dựng mối quan
hệ bền vững với khách hàng thông qua những giá trị gia tăng vượt
trội do công nghệ đem lại đồng thời nỗ lực triển khai các hoạt động
xã hội đóng góp cho cộng đồng tại địa phương”, ông Đỗ Minh
Tuấn cho biết.n

PTI Lao Cai staff conduct property assessment for insurance benefits

Công ty Bảo hiểm Bưu
điện Lào Cai (PTI Lào

Cai) thành lập năm 2006,
hoạt động tại thị trường

hai tỉnh Lào Cai và Lai
Châu. Sau 15 năm phát
triển, đơn vị đã đưa ra

những sản phẩm mang
lại lợi ích thiết thực với
khách hàng, đặc biệt là
bảo hiểm xe cơ giới và

bảo hiểm con người.
Kim Thu
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Đà Nẵng, Phú Quốc… là một trong những ưu tiên đầu tư trong chiến
lược phát triển dài hạn của Tập đoàn.

Khẳng định vị thế hàng đầu với Symphony Garden
Đối với Lào Cai - nơi khởi nguồn của doanh nghiệp, Tập đoàn

Nam Tiến đang tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế hàng đầu tại địa
phương thông qua triển khai đầu tư dự án Symphony Garden - khu đô
thị trên đồi đầu tiên và duy nhất của tỉnh. 

Symphony Garden sở hữu vị trí đắc địa cuối cùng tại trung tâm
thành phố. Dự án nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp, có thể dễ
dàng kết nối với đại lộ Trần Hưng Đạo. Đây là những trục giao thông
quan trọng bậc nhất Lào Cai. Trong bán kính 3 km từ dự án là những
hạ tầng xã hội thiết yếu như: Bệnh viện, trường học liên cấp, cơ quan
hành chính, trung tâm thương mại, ngân hàng, bưu điện…

Symphony Garden được xây dựng trên đồi với các sản phẩm: Biệt
thự đơn lập, biệt thự liền kề, shophouse với phong cách thiết kế tân cổ
điển và hiện đại, độc bản, phù hợp với từng lô đất và bảo tồn tối đa cao
độ khu đồi. Symphony Garden cũng sở hữu hệ thống tiện ích được
đầu tư hiện đại bậc nhất tại Lào Cai.

Symphony Garden sở hữu địa thế đẹp hiếm có: “Tựa sơn, hướng
thủy” - thế đất vượng theo quan niệm Á Đông. Nhờ vị thế “đồi giữa
trung tâm thành phố”, Symphony Garden giúp chủ nhân có được cuộc
sống sang trọng giữa thiên nhiên. Được thiết kế lấy cảm hứng từ
những ruộng bậc thang mùa vàng Tây Bắc, cùng với việc đặt tên các
loài hoa cho mỗi phân khu (hoa hải đường, hoa anh đào, hoa ban),
Symphony Garden như một bản hòa ca của những loài hoa, của phong
cách châu Âu trong lòng thành phố Lào Cai, là một sự hòa hợp của
tổng thể kiến trúc - cảnh quan tinh tế, sang trọng mà không làm mất đi
vẻ hùng vĩ nên thơ của đất trời Lào Cai.

Được đầu tư phát triển từ tâm huyết của những người con yêu quê
hương, có thể nói Symphony Garden là một lựa chọn “hiếm có” trên
thị trường, mang đến không gian sống văn minh hiện đại với những
trải nghiệm sống đẳng cấp, khác biệt. Nơi đây sẽ hình thành nên một
cộng đồng dân cư đẳng cấp. Và hơn hết, Symphony Garden sẽ là chốn
an cư đầy niềm tự hào của người dân.n

Nam Tiến luôn quan tâm,
chú trọng đến các hoạt động

xã hội, thiện nguyện, lấy lợi ích
của doanh nghiệp chia sẻ với cộng

đồng, không chỉ tập trung tại địa
phương Tập đoàn phát triển các hoạt
động kinh doanh mà còn mở rộng ra
nhiều vùng khó khăn cần sự giúp đỡ
khác trên cả nước. Hàng năm, Nam
Tiến đều tổ chức các chương trình ủng
hộ tại các trung tâm hoặc các quỹ như:
Trung tâm bảo trợ tỉnh Lào Cai, Quỹ
Mái ấm công đoàn, Quỹ Khuyến học,
Quỹ Hội chữ thập đỏ, Quỹ Thiếu
nhi và hỗ trợ các đoàn viên công
đoàn có hoàn cảnh khó khăn… 

Đằng sau những thành tích đáng tự hào của
Lào Cai sau 30 năm tái lập tỉnh là khát khao
vươn lên, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ và
liên tục đổi mới, phát triển của rất nhiều thế
hệ những doanh nghiệp, doanh nhân tiên
phong góp sức trong quá trình kiến thiết và
phát triển của tỉnh nhà, trong đó có Tập
đoàn Nam Tiến. 

Tiền thân là Công ty Xây dựng công trình Nam Tiến,
được thành lập vào ngày 17/3/1999, hoạt động trong
lĩnh vực xây dựng cơ bản với số vốn điều lệ ban đầu
là 700 triệu đồng, nay đã tăng lên gần 2.000 tỷ đồng.
Tháng 02/2007, Công ty thay đổi sang mô hình công

ty cổ phần; tháng 09/2020, Nam Tiến đổi tên thành Công ty cổ
phần Tập đoàn Nam Tiến, cơ cấu lại bộ máy vận hành đồng thời
thay đổi bộ nhận diện thương hiệu nhằm thể hiện sự quyết tâm
chuyển đổi của doanh nghiệp trong quá trình chinh phục mọi khó
khăn, thử thách để mở rộng quy mô và tầm vóc. 

Đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư
Tập đoàn Nam Tiến đã có hơn 20 năm gắn bó, phát triển và tự

hào là một trong những doanh nghiệp tư nhân đa ngành hàng đầu
tại tỉnh Lào Cai. Với bề dày kinh nghiệm đã tích lũy của mình,
Nam Tiến phát triển dựa trên lĩnh vực hoạt động cốt lõi: xây
dựng, thủy điện, hóa chất và bất động sản.

Tại Lào Cai, thương hiệu Nam Tiến gắn liền với hàng loạt công
trình như: Đại lộ Trần Hưng Đạo - trục đường huyết mạch kết nối
trung tâm đô thị mới và hiện hữu; các công trình kè sông Hồng,
đường quốc lộ 4D, đường quốc lộ 4E… tạo nền móng quan trọng

để tỉnh thúc đẩy giao thương kinh tế. Nam Tiến đầu tư 3 khu đô thị
trên diện tích 114,2 ha: Khu đô thị số 1, diện tích 32,5 ha; khu đô
thị số 3, diện tích 26,3 ha; khu đô thị số 5, diện tích 55,4 ha, thuộc
khu đô thị Lào Cai - Cam Đường được quy hoạch đồng bộ ngay tại
những vị trí đắc địa dọc trục giao thông huyết mạch của thành
phố, tạo nên niềm tự hào cho địa phương và là không gian sống
được yêu thích của giới công chức và doanh nhân tại thành phố
Lào Cai.  

Không dừng lại ở đó, đến nay, Tập đoàn Nam Tiến đã và đang
đầu tư xây dựng các cụm nhà máy thủy điện với tổng công suất:
176MW. Nam Tiến đã đưa vào vận hành cụm nhà máy thủy điện
Ngòi Xan với tổng công suất lắp máy 49,5MW, cụm nhà máy thủy
điện Minh Lương với công suất 30MW, cụm nhà máy thủy điện
Nậm Tha với công suất 48,5 MW; chuẩn bị đưa vào vận hành nhà
máy thủy điện Đăk Di 1 và Đăk Di 2 với công suất 48MW trong
quý IV/2021. Trong lĩnh vực hóa chất, Tập đoàn sở hữu nhà máy
hóa chất rộng tới 15,44 ha tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện
Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai với dây chuyền sản xuất Phốt Pho Vàng
có công suất 9.800 tấn/năm, hoạt động ổn định, mang lại doanh
thu hàng năm đạt trên 600 tỷ đồng.

Từ nền móng tại tỉnh Lào Cai, Tập đoàn Nam Tiến đã vươn
mình có những bước đi mạnh mẽ và đầy kỳ tích, trở thành một
nhà đầu tư lớn, đa lĩnh vực, hoạt động ở nhiều địa phương trong
cả nước thông qua các dự án đầy tiềm năng. Trong lĩnh vực năng
lượng, Nam Tiến đã mạnh dạn đầu tư dự án cụm nhà máy thủy
điện Đăk Di (Quảng Nam); còn với lĩnh vực bất động sản, du lịch
nghỉ dưỡng, Nam Tiến được biết đến với vai trò chủ đầu tư các dự
án quy mô, tầm cỡ như dự án Scenia Bay ở phân khúc bất động
sản nghỉ dưỡng cao cấp đã liên tiếp gặt hái nhiều giải thưởng tại
khu vực châu Á, được vinh danh về kiến trúc và cảnh quan, mở
màn cho hàng loạt dự án khác ở khu vực Nam Trung Bộ.

Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển lớn mạnh thành
một tập đoàn kinh tế đa ngành chính là kết quả của sự nỗ lực
không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, công nhân viên và vai trò
lãnh đạo của những người chèo lái con thuyền Nam Tiến đi
đúng hướng. 

Từ một doanh nghiệp còn non trẻ được khai sinh trong lúc
nền kinh tế gặp vô vàn khó khăn, giờ đây, Tập đoàn Nam Tiến là
một cái tên đang thu hút rất nhiều sự quan tâm trên thị trường bởi
những bước đi mạnh mẽ và đầy kỳ tích. Không chỉ có những
thành tựu nổi bật về hoạt động kinh doanh, Tập đoàn còn được
ghi nhận về những đóng góp tích cực cho các địa phương nơi
doanh nghiệp phát triển các hoạt động kinh doanh nói chung và
đặc biệt là địa bàn tỉnh Lào Cai nói riêng - nơi khởi nguồn của
doanh nghiệp.

Trong giai đoạn tiếp theo, dựa trên nền tảng và tiềm lực sẵn
có, Tập đoàn Nam Tiến tiếp tục phát triển và đa dạng hóa các lĩnh
vực đầu tư tiềm năng: Năng lượng, công nghiệp (bao gồm xây
dựng cơ bản, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng), bất động sản,
thương mại dịch vụ. Trong đó, lĩnh vực bất động sản tập trung ở
các phân khúc xây dựng các khu đô thị, xây dựng tổ hợp dịch vụ,
khách sạn và các dự án resort nghỉ dưỡng ven biển tại Nha Trang,

Tập đoàn nam Tiến

Hành trình khẳng định vị thế 
tập đoàn kinh tế đa ngành

Dự án Symphony Garden 

Văn phòng Tập đoàn
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khích phát triển của tỉnh bởi Lào Cai có nhiều nguồn dược liệu
phong phú do đặc điểm khí hậu ôn đới.

Hiện tại, Hoa Thịnh Hưng đã có sẵn nhà máy với dây chuyền
sản xuất đồng bộ, trong đó có 4.117 m2 nhà kho; 2.316 m2 nhà
xưởng, phòng sạch chế biến đạt tiêu chuẩn ISo 22000:2005, sân
bãi, hệ thống xử lý nước thải, chất thải theo quy định; nằm trên
khuôn viên hơn 1,5 ha là cơ sở vật chất hiện đại đã được đầu tư bài
bản. Công ty còn có đội ngũ nhân lực đã được đào tạo quản lý, chế
biến nông sản nên với hướng đi đúng đắn, cơ hội phù hợp, Hoa
Thịnh Hưng sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định.

Giám đốc Nguyễn Thị Tuyết Mai cho biết thêm: Công ty Hoa
Thịnh Hưng sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước
trong lĩnh vực trồng, chế biến, nâng cao giá trị nông sản, dược liệu
tại Lào Cai; cung cấp diện tích kho bãi, nhà xưởng đạt chuẩn cho
các đơn vị phát triển logistics, kho hàng, góp phần vào sự phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai.n

Tốt nghiệp Trường trung học
số 1 Lào Cai vào năm 1995,
sau 4 năm học tâp rèn luyện
tại Thủ đô Hà Nội, tốt
nghiệp cử nhân ngành kinh

tế quan hệ quốc tế, cô sinh viên Nguyễn
Thị Tuyết Mai khi đó quyết định trở về
quê hương để tập sự và khởi nghiệp với
khát vọng thành công cùng với sự phát
triển của Lào Cai. Sau vài năm tập sự, học
hỏi, đúc rút kinh nghiệm quản lý từ các
công ty, năm 2009, Công ty TNHH MTV
Hoa Thịnh Hưng được thành lập hoạt
động chủ yếu trong lĩnh vực logistics và
vận tải hàng xuất nhập khẩu.

Năm 2010, với nguồn hàng nông sản
xuất nhập khẩu phong phú, được sự đồng
ý chủ trương của lãnh đạo uBND tỉnh Lào
Cai, Công ty Hoa Thịnh Hưng đã xây
dựng Nhà máy chế biến nông sản chất
lượng cao tại Khu công nghiệp Bắc Duyên
Hải với mục tiêu nâng cao giá trị cho hàng
nông sản trước khi xuất khẩu. Những năm
đầu hoạt động, do còn thiếu nguồn vốn và
kỹ thuật chế biến nên Công ty mới chỉ
dừng ở phạm vi bảo quản hàng nông sản
xuất khẩu. Năm 2015, Công ty tìm kiếm
đối tác và đầu tư dây chuyền chế biến hạt
điều với giá trị hơn 55 tỷ đồng, công suất
hơn 3.000 tấn thành phẩm mỗi năm. Dây
chuyền chính thức đi vào hoạt động vào
ngày 19/5/2017 với quy mô 15 tấn thành
phẩm/ ngày. Việc đặt nhà máy chế biến
hạt điều tại Lào Cai là điều ít ai nghĩ tới bởi
không gần vùng nguyên liệu, chi phí vận
tải lớn, nhưng Hoa Thịnh Hưng không chỉ
làm được mà còn thành công khi các sản

phẩm được tiêu thụ mạnh mẽ tại thị
trường Trung Quốc. Trong thời kỳ 2017-
2019, hoạt động của Nhà máy tạo doanh
thu mang về nguồn ngoại tệ hơn 7,7 triệu
uSD (tương đương 172 tỷ đồng), tạo việc
làm cho 120 lao động địa phương. Nhờ kết
quả đạt được, năm 2018, Giám đốc
Nguyễn Thị Tuyết Mai đã được vinh danh
là một trong 100 thanh niên khởi nghiệp
xuất sắc của cả nước.

Từ sự thành công bước đầu và nhận
thấy sự phát triển của cửa khẩu quốc tế
Kim Thành song hành với sự phát triển
kinh tế tỉnh Lào Cai, Công ty mạnh dạn
tiếp tục xin chủ trương đầu tư Khu tổ hợp
kho bãi kinh doanh hàng hóa xuất nhập
khẩu, văn phòng làm việc cho các công ty
mới khởi nghiệp có quy mô 1,6 ha, gồm:
8.000m2 nhà kho đạt tiêu chuẩn, một tòa
nhà văn phòng làm việc rộng 1.260m2 đã
góp phần tạo nên một cơ sở hạ tầng khang
trang tại Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải. 

Nữ giám đốc với tinh thần “Khởi
nghiệp tiếp nối khởi nghiệp để cùng nhau
thành công” luôn sẵn sàng đồng hành cùng
giới trẻ khởi nghiệp để chung tay xây dựng
Lào Cai giàu đẹp hơn. Tòa nhà văn phòng
khởi nghiệp được hình thành cùng với sự
hoàn thiện của Dự án khu tổ hợp kho bãi
kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu do
Công ty xây dựng cũng nhằm hỗ trợ các
bạn trẻ có thể tiếp cận cơ sở hạ tầng giao
dịch với chi phí hợp lý nhất để giảm bớt
khó khăn cho bước đầu khởi nghiệp.

Bên cạnh tìm kiếm hướng sản xuất, chế
biến nông sản, Công ty cũng đang nghiên
cứu sang lĩnh vực chế biến dược liệu. Đây
cũng là định hướng, chủ trương khuyến

công Ty TnHH mTv Hoa THịnH Hưng

Khởi nghiệp thành công cùng 
sự phát triển thành phố biên cương

CÔNG TY TNHH mộT THÀNH VIêN 
HOA THịNH HƯNG

Địa chỉ: Lô 34, đường Thủ Dầu Một, CCN Bắc
Duyên Hải, phường Duyên Hải, TP.Lào Cai,
tỉnh Lào Cai
mã số doanh nghiệp: 5300333256
Điện thoại: 0917 681 055           
Email: hoathinhhunglaocai@gmail.com

Lào Cai trong mấy thập
niên gần đây với sự năng

động, phát triển mạnh mẽ
đã trở thành nơi hội tụ,

khởi nghiệp của nhiều cá
nhân, doanh nghiệp.

Thành công của họ đã góp
phần không nhỏ tô điểm

mảnh đất biên cương,
trong đó có Công ty

TNHH MTV Hoa Thịnh
Hưng và nữ Giám đốc

Nguyễn Thị Tuyết mai.
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Mới đây, uBND tỉnh Lào Cai và Tập đoàn
Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)
đã ký kết hợp tác về chuyển đổi số (CĐS) giai
đoạn 2021 – 2025, trong đó trọng tâm là xây
dựng chính quyền điện tử (CQĐT), phát triển
đô thị thông minh (ĐTTM). Viettel đang tích
cực phối hợp với chính quyền địa phương
triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng
chính quyền số, từng bước góp phần phát
triển nền kinh tế số, xã hội số tại Lào Cai.
Phóng viên Vietnam Business Forum đã có
cuộc trao đổi với ông Phạm Ngọc Quỳnh,
Giám đốc Viettel Lào Cai về một số nội dung
liên quan.

Ông có thể cho biết ý nghĩa của thỏa thuận này đối với quá
trình CĐS tỉnh Lào Cai?

Nội dung thỏa thuận giữa Viettel với tỉnh Lào Cai trước hết thể
hiện quyết tâm của lãnh đạo tỉnh nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa
Lào Cai sớm trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu khu vực
trung du, miền núi phía Bắc về CĐS.

Bên cạnh đó, Viettel - với vị thế là doanh nghiệp đảm nhận sứ
mệnh tiên phong kiến tạo xã hội số - cam kết đầu tư nguồn lực tốt
nhất đáp ứng nhu cầu CĐS của tỉnh Lào Cai thông qua việc tham
vấn hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến CĐS; khảo sát,
đánh giá, tham vấn quy hoạch, kiến trúc, mô hình tổng thể về CĐS,
ĐTTM; thí điểm, triển khai các công nghệ số, phát triển nền tảng số
mới; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin; hỗ trợ xây
dựng chương trình CĐS cho một số ngành/địa phương. 

Với văn bản hợp tác này, Viettel mong muốn sẽ đồng hành
cùng tỉnh Lào Cai sớm đạt được các mục tiêu CĐS đã được xác

định trong Đề án 08-ĐA/Tu ngày 11/12/2020 về phát triển CNTT
và truyền thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 – 2025 và Chương
trình CĐS tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến 2030 (ban
hành theo Quyết định số 1634/QĐ-uBND ngày 17/05/2021 của
uBND tỉnh Lào Cai).

Việc hợp tác CĐS giữa Viettel và tỉnh Lào Cai thời gian qua
đã có kết quả như thế nào, thưa ông?

Từ năm 2017, Viettel và uBND tỉnh Lào Cai đã ký kết Biên bản
ghi nhớ hợp tác xây dựng ĐTTM. Trên cơ sở thỏa thuận này, năm
2018, Viettel đã tích cực cùng tỉnh hoàn thành thí điểm Trung tâm
Điều hành thông minh gồm: Hệ thống màn hình, thiết bị điều
khiển, máy tính khai thác dữ liệu chuyên dụng, phần mềm trung
tâm, kết nối toàn bộ hệ thống camera an ninh, camera du lịch, ứng
dụng giám sát danh tiếng (repute),… 

Cho đến nay, Viettel đã đưa vào vận hành Trung tâm Điều
hành thông minh (IoC) đặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính
công của tỉnh, hoàn thành xây dựng phiên bản IoC 1.0 gồm: Tích
hợp dữ liệu; nền tảng quản lý camera tập trung; hệ thống giám sát
an toàn thông tin; hệ thống cảnh báo cháy nhanh… Các giải pháp
này đã bước đầu giúp cho lãnh đạo tỉnh tiếp nhận thông tin một
cách trực quan, nhanh chóng, đầy đủ, từ đó đưa ra quyết định lãnh
đạo, chỉ đạo một cách chính xác và kịp thời nhất. 

Cùng với đó, Viettel đã triển khai đồng bộ các ứng dụng CĐS
trong nhiều lĩnh vực gắn liền với đời sống dân sinh như: Giáo dục, y tế,
chăm sóc sức khỏe,… hướng tới mô hình giáo dục thông minh, y tế
thông minh. Cụ thể, với ngành giáo dục, Viettel đã hoàn thành việc
xây dựng Hệ thống thông tin tổng thể và cơ sở dữ liệu ngành giáo dục,
xây dựng môi trường học tập trực tuyến (e-learning), hệ thống học và
thi trực tuyến K12online, mô hình học tập kết nối trực tuyến Viettel
Study…; với ngành y tế, đã triển khai đồng bộ các hệ thống số hóa dữ
liệu ngành y tế, nền tảng hồ sơ sức khỏe và ứng dụng sổ sức khỏe điện
tử, hệ thống quản lý bệnh án điện tử (EMR), phần mềm quản lý hình
ảnh (PACS), hệ thống khám chữa bệnh từ xa (Telehealth)...

Ông có thể cho biết một số giải pháp đột phá để đẩy nhanh
quá trình CĐS trên địa bàn Lào Cai?

Viettel và uBND tỉnh Lào Cai đã ký kết thỏa thuận hợp tác CĐS
giai đoạn 2021 – 2025. Với thỏa thuận này, Viettel cam kết cùng tỉnh
Lào Cai xây dựng hạ tầng viễn thông và CNTT bảo đảm đồng bộ, hiện
đại, liên thông, an toàn phục vụ phát triển CQĐT, CĐS, ĐTTM.

Trước mắt, Viettel sẽ ưu tiên xây dựng hạ tầng viễn thông hiện
đại, rộng khắp; triển khai internet cáp quang đến 80% hộ gia đình
và 100% cơ sở giáo dục, y tế trên toàn tỉnh; phát triển mạng 5G tại
các khu vực trọng điểm tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; hỗ trợ triển khai các
chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức
thực hiện CĐS, xây dựng CQĐT và ĐTTM theo các chương trình,
kế hoạch, đề án của tỉnh.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với chiến lược CĐS đúng đắn, sự
lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, Viettel sẽ đồng
hành cùng tỉnh Lào Cai sớm hoàn thành các mục tiêu CĐS
giai đoạn 2021-2025 đã đề ra. 

Trân trọng cảm ơn ông!

Viettel đồng hành với Lào Cai hoàn thành
sớm các mục tiêu chuyển đổi số

G iai đoạn vừa qua,
du lịch Lào Cai đã
có bước tăng
trưởng mạnh mẽ,
đang dần trở thành

ngành kinh tế mũi nhọn đột phá
của tỉnh. Lào Cai là địa phương
dẫn đầu khu vực Tây Bắc về thu
hút đầu tư, lượng khách du lịch và
nguồn thu từ hoạt động du lịch.
Với những thành quả đạt được,
tỉnh Lào Cai đã xác định phát
triển du lịch, dịch vụ là một trong
hai lĩnh vực đột phá trong phát
triển kinh tế của tỉnh giai đoạn
2021-2025, với mục tiêu phát triển
ngành du lịch, nhanh, bền vững,
hài hòa, đem lại lợi ích lâu dài cho
người dân địa phương, góp phần
thúc đẩy sự phát triển chung của
ngành du lịch Việt Nam.

Thời gian qua, Sở Văn hóa Thể
thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh
Lào Cai đã luôn theo sát diễn biến
tình hình dịch bệnh, chủ động
tham mưu đề xuất với uBND tỉnh
các kịch bản tăng cường ứng phó
với dịch bệnh, ban hành kế hoạch
kích cầu du lịch “Hương sắc Lào

Cai” năm 2021 với các hoạt động,
sự kiện du lịch nổi bật nhằm tạo ra
hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, kích
cầu du lịch Lào Cai trên phạm vi
toàn quốc, tạo tiền đề thúc đẩy
phục hồi thị trường du lịch nội
địa. Tuy nhiên, do diễn biến phức
tạp của dịch bệnh đã gây ảnh
hưởng nghiêm trọng cho ngành du
lịch Lào Cai, nhiều kế hoạch phải
hoãn hoặc dừng thực hiện.

Trước tình hình đó, để chủ
động ứng phó với sự thay đổi
mạnh mẽ trong hoạt động du lịch
(nhu cầu lựa chọn điểm đến
không quá đông người, các địa
điểm thân thiện với môi trường, đi
du lịch theo nhóm nhỏ, du lịch gia
đình…), tỉnh Lào Cai tập trung
phát triển du lịch cộng đồng, du
lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái,
du lịch nghỉ dưỡng cao cấp với
không gian riêng là định hướng
cho các sản phẩm du lịch mới của
Lào Cai.

Đồng thời Lào Cai chú trọng
phát triển các loại hình du lịch
theo thị hiếu của du khách dựa
trên thế mạnh sẵn có: Du lịch thể
thao mạo hiểm gắn liền với du

Kích cầu du lịch đúng hướng 
để mang lại hiệu quả

Để phục hồi ngành du
lịch trước tác động của

dịch Covid-19, tỉnh Lào
Cai đã tổ chức nhiều

chương trình kích cầu du
lịch, sự kiện du lịch hấp

dẫn, phát triển sản phẩm
du lịch mới. Đồng thời,

hỗ trợ doanh nghiệp
quảng bá xúc tiến du lịch
tại thị trường trọng điểm,

ưu tiên tiêm vắc xin cho
những người làm trực

tiếp trong lĩnh vực du lịch
và doanh nghiệp du lịch,
miễn giảm vé tham quan
các điểm du lịch trên địa
bàn tỉnh, xây dựng điểm

đến an toàn hấp dẫn, sẵn
sàng đón du khách khi

dịch bệnh được kiểm soát.

Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lào Cai

F



L ao Cai tourism has grown strongly to become a leading
economic sector of the province. Lao Cai is leading
tourism investment, tourist arrivals and tourism
revenue in the Northwest region. Given its tourism
achievements, the province defined tourism and

service development as one of two breakthrough fields in the
province's economic development in 2021-2025, aiming for
sustainable tourism that benefits local people in the long term and
contributes to Vietnam’s overall tourism development.

In the past time, the Lao Cai Department of Culture, Sports and
Tourism closely watched for epidemic developments, actively
advised and proposed epidemic response scenarios to the Provincial
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In a bid to revive the tourism industry that has
been seriously affected by the Covid-19
epidemic, Lao Cai province launched many
tourism stimulus programs, hosted attention-
grabbing tourism events and developed new
tourism products. At the same time, the
province supported businesses to promote
tourism in key markets, prioritized
vaccinations for tourism workers, exempted or
reduced prices for tickets at local tourist
attractions, and built charming, safe
destinations to welcome tourists when the
epidemic is under control.

The traditional New Year of the Ha Nhi ethnic group

Maturity ritual of the Red Dao ethnic group 

Winter on the top of Fansipan

The Dao people with unique brocade embroidery products

People's Committee as well as tourism
stimulus program called "The color of Lao
Cai" in 2021 that consisted of remarkable
tourism activities and events to create
strong spillover effects, stimulate Lao Cai
tourism development, and provide a better
ground for tourism recovery.
Nevertheless, due to complicated Covid-
19 epidemic development that adversely
spoiled the tourism industry, many plans
had to be postponed or stopped.

In response to drastic changes in the
tourism industry (the preference for
destinations that are not overcrowded,
environmentally friendly destinations,
small group travelling and family
excursion), Lao Cai province focused on
developing community tourism,
experience tourism, ecotourism, and high-
class travel.

At the same time, Lao Cai focused on
developing products that match tourists’
tastes like adventure sporting, ecotourism
(sporting products in Hoang Lien
National Park and Bac Ha District,
advised by French experts: zip-lining,
rowing, cycling, tree-staying and
skydiving), developed a variety of farm-
stay, agricultural tourism, community
tourism and cultural experiences.

The department is advising the
Provincial People's Committee to launch a
second tourism stimulus plan in the
domestic market in 2021. This plan will
focus on domestic and regional tourism
stimulus in an effort to cope with
epidemic contagion while ensuring the
dual goal of “economic development and
disease prevention”. In 2021, celebrating
its 30th founding anniversary, Lao Cai
province will host the Northwest
Quintessence Festival, featuring many
activities appealing to visitors.

Despite being seriously affected by the
Covid-19 epidemic, tourist attractions and
tourism companies in the province are
always ready to join forces for tourism
stimulus. While waiting for joint actions
launched by the Ministry of Culture,
Sports and Tourism and the Vietnam
National Administration of Tourism
(VNAT), the Department of Culture,
Sports and Tourism of Lao Cai has
worked out specific stimulus solutions and
actions, strengthened tourism
administration and ensured a healthy
business environment.n

lịch sinh thái (các sản phẩm thể thao
của Vườn quốc gia Hoàng Liên và
huyện Bắc Hà theo tư vấn của
chuyên gia Pháp: trượt zip, chèo
thuyền, đua xe đạp, lưu trú trên cây,
nhảy dù…), phát triển các loại hình
du lịch Farmstay, du lịch gắn với
nông nghiệp công nghiệp công nghệ
cao, du lịch cộng đồng, trải nghiệm
văn hóa…

Sở VH,TT&DL đang chuẩn bị
tham mưu cho uBND tỉnh ban hành
kế hoạch kích cầu du lịch nội địa đợt
2 của năm 2021, tập trung kích cầu
du lịch nội tỉnh, nội vùng để chủ
động với những diễn biến của tình
hình dịch bệnh, đồng thời đảm bảo
mục tiêu kép “Vừa phát triển kinh tế
vừa phòng chống dịch bệnh”. Năm
2021, nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái
lập tỉnh, Lào Cai sẽ tổ chức lễ hội
Festival Tinh hoa Tây Bắc với nhiều
hoạt động hấp dẫn nhằm thu hút
khách đến với Lào Cai.

Mặc dù du lịch chịu ảnh hưởng
nặng nề do dịch bệnh Covid-19,
song đến thời điểm hiện nay, các
khu, điểm, doanh nghiệp du lịch trên
địa bàn tỉnh vẫn luôn giữ thế chủ
động, sẵn sàng bắt tay kích cầu.
Trong khi chờ đợi các hành động
chung từ phía Bộ VH,TT&DL, Tổng
cục Du lịch, Sở VH,TT&DL Lào Cai
đã xây dựng các giải pháp, hành
động kích cầu cụ thể, cũng như tăng
cường công tác quản lý nhà nước đối
với hoạt động kinh doanh dịch vụ du
lịch, đảm bảo môi trường kinh
doanh lành mạnh, khẳng định
thương hiệu du lịch Lào Cai.n

Lễ cúng rừng của người Hà Nhì 

F

Right Tourism Stimulus 

Comes to Fruition



Biodiversity
Hoang Lien National Park features an alpine subtropical

climate, rich and diverse flora and fauna with many rare and
precious species and many endemic habitats. The flora and fauna
there is the most diverse in the special purpose forest system of
Vietnam. The composition of its plant species accounts for 23% of
plant species found in the whole country. The composition of
mammals accounts for 30% and amphibians for 60%.

Especially, with nearly 3,000 species of higher vascular plants,
555 species of terrestrial vertebrates, including many endemic,
endangered, precious and rare species, Hoang Lien National Park
is recognized by the International union for Conservation of
Nature (IuCN) as a center for plant diversity, classified as Class A,
the highest level of biodiversity value of Vietnam by the Global
Environment Fund (GEF). In 2003, the park was recognized as an
ASEAN Heritage Park.

Besides, its multilayer canopies form important watersheds in
Red and Da river basins that provide water sources for social and
economic development downstream.

In particular, Hoang Lien National Park with its unique and
majestic natural landscape has strongly developed ecotourism, with
attractive tourism products like climbing Fansipan Peak,
discovering Golden Stream - Love Waterfall. The park has opened
new tourist attractions such as Vung Rong - Gieng Tien,
Vietnamese heritage tree population, cooperated with Nouvelle
Aquitaine (France) to research and test adventure sports, specially
Waterfall Sliding at Love Waterfall. In 2014 - 2019, tourist arrivals
to the park reached 310,000 and ticket revenue was VND21 billion.

Strengthening forest management, protection
Currently, Hoang Lien National Park has built a core forest

protection force in 19 villages in the inner buffer zone and the outer
buffer zone to deal with emerging cases in forest management and
protection. At the same time, the park has also informed and

educated people of forestry laws. In 2016 - 2020 alone, it hosted 354
meetings to this effect for more than 34,000 people.

Forest fire prevention and fighting is strictly applied. Hoang
Lien National Park has prevented all fire threats since 2017 and
managed to expand the coverage to 89%. It has effectively rented its
forestland on contractual basis and paid forest environmental
services (it leased over 8,500 ha of forest to more than 2,000 people
in 19 village communities).

In addition, the park has actively carried out projects and
programs to improve livelihoods for local people, for example the
project on planting temperate fruit trees, the project on scaling up
orchid production in the form of plant tissue culture to provide
communes in the core zone and the buffer zone of Hoang Lien
National Park. The park has also cooperated with Nouvelle
Aquitaine region of France to implement the IDEAS Project -
Raising incomes for ethnic minorities based on sustainable
agriculture.

These programs have helped improve people's living standards
and created a stable and sustainable financial source for forest
management, protection and development. optimistically, forest
law violations have declined sharply over the years, the public
awareness of forest protection has been raised. For the time being,
illegal logging, trading and transporting of forest resources has
been restricted.

Hoang Lien National Park has effectively rescued, conserved
and developed creatures by establishing the Hoang Lien Rescue,
Conservation and Development Center in 2014. up to now, the
center has received 272 wild animals from organizations and
individuals, including many endangered, precious and rare species
like king cobra, pygmy slow loris, greater slow loris, javan pangolin
and Asian black bear. Wildlife individuals, after having their health
restored, were released back to the natural environment. In the
coming time, the center will develop to become a wildlife rescue
park of the Northwest region.n
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Protecting, Developing Values of
Hoang Lien National Park

Vườn Quốc gia (VQG) Hoàng Liên được
thành lập năm 2002 theo Quyết định số
90/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ, quản lý 28.498 ha rừng theo quy chế
rừng đặc dụng, thuộc địa bàn hai tỉnh Lào
Cai và Lai Châu. Những năm qua, Vườn đã
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: Quản
lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng;
Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;
Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật; Tổ
chức các hoạt động giáo dục môi trường và
dịch vụ môi trường...

Đa dạng sinh học
VQG Hoàng Liên có kiểu sinh thái rừng á nhiệt đới núi cao;

hệ động, thực vật phong phú, đa dạng, nhiều loài quý hiếm,
nhiều sinh cảnh đặc hữu. Có thể khẳng định, thành phần các loài

động thực vật ở VQG Hoàng Liên đa dạng nhất trong hệ thống
rừng đặc dụng của Việt Nam. Thành phần loài thực vật chiếm tới
23% thành phần loài thực vật đã phát hiện trên toàn quốc; thành
phần loài thú chiếm tới 30%, lưỡng cư chiếm tới 60%.

Đặc biệt, với gần 3.000 loài thực vật bậc cao có mạch, 555 loài
động vật có xương sống trên cạn, trong đó có nhiều loài đặc hữu,
nguy cấp, quý, hiếm, VQG Hoàng Liên được Liên minh Bảo tồn
thiên nhiên quốc tế (IuCN) chọn là một trung tâm đa dạng của
các loài thực vật; Quỹ môi trường toàn cầu xếp vào loại A, cao
cấp nhất về giá trị đa dạng sinh học của Việt Nam. Năm 2003,
VQG Hoàng Liên được công nhận là Vườn di sản ASEAN. 

Mặt khác, với diện tích rừng tự nhiên có nhiều tầng tán, độ
tàn che lớn, đã đem lại giá trị phòng hộ đầu nguồn xung yếu của
lưu vực sông Hồng và sông Đà, cung cấp nguồn nước phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội vùng hạ lưu.

Đặc biệt, VQG Hoàng Liên với cảnh quan thiên nhiên
hùng vĩ, khác biệt đã phát triển mạnh du lịch sinh thái, với các
sản phẩm du lịch hấp dẫn như: chinh phục đỉnh Fansipan,
khám phá suối Vàng - thác Tình yêu... Vườn đã và đang xúc
tiến mở thêm các điểm du lịch mới như: Vũng Rồng - Giếng
Tiên, quần thể cây di sản Việt Nam, phối hợp với vùng
Nouvelle Aquitaine (Cộng hòa Pháp) nghiên cứu, đưa vào thử
nghiệm một số loại hình du lịch thể thao mạo hiểm, nổi bật là
"Tour trượt thác nước" tại thác Tình yêu. Giai đoạn 2014-2019,
tổng số khách du lịch đến Vườn là 310.000 khách; thu phí, lệ
phí du lịch đạt 21 tỷ đồng.

Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng
Hiện nay, VQG Hoàng Liên đã xây dựng lực lượng bảo vệ

rừng nòng cốt tại 19 thôn vùng đệm trong, vùng đệm ngoài làm
lực lượng xung kích, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh trong
công tác quản lý, bảo vệ rừng tại cơ sở. Đồng thời, chú trọng công
tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật lâm nghiệp cho người dân,
riêng trong giai đoạn 2016-2020 đã tổ chức 354 cuộc tuyên truyền
với hơn 34.000 lượt người tham dự; thường xuyên tổ chức các
cuộc thi bảo vệ rừng,…

Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được thực hiện theo
phương châm “4 tại chỗ”. Từ năm 2017 đến nay, VQG Hoàng
Liên không để xảy ra cháy rừng đặc dụng trong phạm vi quản lý;
tỷ lệ che phủ rừng hiện đạt 89%. Vườn kết hợp chặt chẽ giữa giao
khoán bảo vệ rừng với chi trả dịch vụ môi trường rừng (giao
khoán trên 8.500 ha rừng cho 19 cộng đồng thôn; mỗi năm có
hơn 2.000 hộ gia đình dân tộc thiểu số được hưởng lợi). 

Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả các dự án, chương trình cải
thiện sinh kế, như: Dự án trồng cây ăn quả ôn đới tại vùng lõi
VQG Hoàng Liên; Dự án “Nhân giống một số loài hoa lan bằng
phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật cung cấp cho các xã
vùng lõi, vùng đệm VQG Hoàng Liên”; Hợp tác với Vùng
Nouvelle Aquitaine (Cộng hòa Pháp) triển khai thực hiện Dự án
IDEAS - Nâng cao thu nhập cho người dân tộc thiểu số dựa trên
nông nghiệp bền vững...
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Bảo vệ, phát triển giá trị 
của Vườn quốc gia Hoàng Liên

TOURISM

Thác Tình Yêu - một điểm du lịch nổi tiếng của VQG Hoàng Liên

Hoang Lien National Park, established in 2002 under the Prime Minister's Decision
90/2002/QD-TTg, covers 28,498 ha of forest in Lao Cai and Lai Chau provinces. The
park has effectively managed, protected and developed forest resources; conducted
scientific research and international cooperation; rescued, conserved and developed
creatures; and organized environmental education and environmental services.

Các chương trình trên đã góp phần nâng cao đời sống nhân
dân, đồng thời tạo nguồn tài chính ổn định, bền vững cho công tác
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đáng mừng hơn cả là số vụ vi
phạm pháp luật lâm nghiệp hàng năm giảm mạnh; nhận thức và ý
thức bảo vệ rừng của nhân dân được nâng lên. Đến nay, không còn
tình trạng chặt phá, mua bán, vận chuyển cành cây vân sam
Fansipan, cây đỗ quyên, cây cảnh có nguồn gốc từ rừng tự nhiên.

Công tác cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật cũng được
VQG Hoàng Liên thực hiện hiệu quả, với việc thành lập Trung

tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên vào năm
2014. Đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 272 cá thể động vật
hoang dã từ các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh bàn giao,
hiến tặng, trong đó có nhiều loài động vật nguy cấp, quý, hiếm
như: rắn hổ mang chúa, cu li nhỏ, cu li lớn, tê tê java, gấu ngựa,...
Các cá thể sau khi phục hồi sức khỏe và bản năng sinh tồn được
thả về môi trường tự nhiên. Thời gian tới, Trung tâm sẽ phát
triển để trở thành công viên cứu hộ động, thực vật hoang dã của
khu vực Tây Bắc.n
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quyết tâm đưa Sa Pa trở thành điểm đến tầm cỡ
quốc tế. Theo đó, dự án là lựa chọn của 2 tập đoàn
khách sạn lớn nhất thế giới là Intercontinental
Hotels Group và Marriott International, cùng các
thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới khác như
Intercontinental, Courtyard by Marriott, jW
Marriott, Holiday Inn, Altara Suites… Chủ đầu tư
đồng thời đã hợp tác với các đơn vị tư vấn thiết kế
hàng đầu thế giới như là WATG, 2 kiến trúc sư lừng
danh là Bill Bensley và Salvador Perez Arroyo. Dự
án được triển khai từng phần chỉn chu, tỉ mỉ, không
vội vã, giữ tối đa nguyên trạng từng con suối, khối
đá,… để nơi đây thực sự là “nơi phải đến một lần
trong đời” của mỗi người.n

Sa Pa hướng tới điểm đến mang tầm quốc tế
Với sự đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông: Tuyến cao

tốc Nội Bài – Lào Cai, quốc lộ 4E, quốc lộ 279, tỉnh lộ 156
và cao tốc Sa Pa – Lào Cai… giúp du khách đến Sa Pa dễ
dàng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, Đề án Cảng hàng không nội
địa Sa Pa tại xã Cam Cọn, huyện Bảo yên, Lào Cai được
giới đầu tư bất động sản đánh giá sẽ trở thành cú huých đột
phá về lượng khách trong và ngoài nước tới Sa Pa trong
thời gian tới. Quy hoạch sân bay nội địa Sa Pa sẽ có công
suất 3 triệu khách mỗi năm với 9 bãi đỗ các loại máy bay
tương đương Airbus A320 và Boeing 737…

Việc Lào Cai được định hướng phát triển lên đô thị loại
I - trung tâm cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa
Việt Nam và các nước ASEAN là một trong những nội
dung quan trọng thu hút các nhà đầu tư giai đoạn này.

Thực tế, Sa Pa hiện chỉ có 571 cơ sở lưu trú với gần
6.800 phòng cùng 400 nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ.
Trong khi đó, dự báo tới năm 2030, Sa Pa sẽ đón trên 8
triệu lượt khách tham quan và nhu cầu lưu trú tăng lên
25.000 phòng.

Những lợi thế tự nhiên sẵn có riêng biệt cùng chiến
lược đầu tư phát triển du lịch đồng bộ nêu trên, Sa Pa được
giới chuyên gia đánh giá sẽ sớm trở thành điểm đến tầm cỡ
trên bản đồ du lịch thế giới.

Nghỉ dưỡng cao cấp trong một “Sa Pa nguyên bản”
Với kinh nghiệm đầu tư vào các dự án bất động sản qua hệ

sinh thái các công ty con và công ty liên doanh hàng nghìn tỷ
đồng trên cả nước như yên Bái, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định,
TP.Hồ Chí Minh, An Giang,… quy mô các dự án lên tới vài
nghìn héc ta, vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, Công ty CP
Đầu tư Công viên Văn hóa Mường Hoa – thành viên Tập
đoàn Alphanam được kỳ vọng sẽ phát triển dự án Công viên
Văn hóa Mường Hoa chuyên nghiệp, ấn tượng.

Công viên Văn hóa Mường Hoa Sa Pa là tổ hợp du lịch,
nghỉ dưỡng, giải trí… với nhiều hoạt động văn hóa đa dạng
cùng hệ thống tiện ích dịch vụ cao cấp ngay giữa đất trời
Sa Pa. 

Dự án gồm làng ẩm thực quốc tế, khu thương mại, các khu
biệt thự, căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp thương hiệu quốc tế, cụm
khách sạn quốc tế hàng đầu thế giới, Công viên Văn hóa
Mường Hoa, bảo tàng, làng văn hóa bảo tồn, công viên cây
xanh, ruộng bậc thang, rừng vầu…

Công viên Văn hoá Mường Hoa Sa Pa vừa đáp ứng nhu
cầu nghỉ dưỡng của du khách với hệ thống tiện ích nghỉ
dưỡng, văn hóa ẩm thực, giải trí,… vừa giữ được một “Sa Pa
nguyên bản” thông qua các hình thái kiến trúc và các phân
khu thiên nhiên được giữ lại nguyên trạng. 

Đặc biệt, phần lõi của dự án là không gian Công viên
Văn hóa Mường Hoa được ví như “Không gian trải nghiệm
Tây Bắc thu nhỏ” đầu tiên tại Việt Nam. Đây là nơi mang
đến sự chân thực, nguyên bản cho bước chân trải nghiệm
của du khách. 

Đại diện Công ty CP Đầu tư Công viên Văn hóa Mường
Hoa chia sẻ, thời gian qua, Lào Cai được biết đến là một trong
những địa phương tích cực tạo môi trường thuận lợi để thu
hút đầu tư. Nhờ đòn bẩy đó, Công ty tập trung mọi nguồn lực,

công viên văn Hóa mường Hoa Sa pa

Nơi phải đến một lần trong đời
Dự án Công viên Văn hóa Mường Hoa Sa Pa được đầu tư và phát triển bởi Công ty CP Đầu
tư Công viên Văn hóa Mường Hoa, thành viên Tập đoàn Alphanam, được kỳ vọng khi hoàn
thành sẽ góp phần đưa Lào Cai trở thành điểm đến tầm cỡ trên bản đồ du lịch thế giới.  

CÔNG VIêN VăN HóA mƯờNG HOA, SA PA
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Công viên
văn hóa Mường Hoa
Địa chỉ: Phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Tổng diện tích: 83 hecta

muong Hoa culTural park

Once in a Lifetime Destination 

Muong Hoa Cultural Park, invested and
developed by Muong Hoa Cultural Park
Investment joint Stock Company, a member
of Alphanam Group, is expected to help turn
Lao Cai into a great destination on the world
tourism map once completed.

Sapa aims to be a world-class destination
With a synchronous traffic infrastructure comprising Noi Bai - Lao

Cai Expressway, National Highway 4E, National Highway 279,
Provincial Road 156, Sa Pa - Lao Cai Expressway and other facilities,
access to Sapa is easier than ever. According to real estate investors,
prospective Sa Pa Airport in Cam Con commune, Bao yen district, Lao
Cai province is expected to strongly boost domestic and foreign tourist
flows to Sapa in the coming years. The airport will serve domestic
flights, with capacity to receive 3 million passengers per year, nine
aircraft parking lots for Airbus A320 and Boeing 737 airplanes. 

Lao Cai province aims to be a first-grade urban area - a center for
economic and foreign trade bridging Vietnam and ASEAN countries.
This is one important magnet to draw investors.

In fact, Sapa currently has only 571 accommodation facilities
with nearly 6,800 rooms and 400 restaurants. Meanwhile, Sapa is
forecasted to welcome over 8 million visitors by 2030, resulting in

TOURISM
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Nếu như trước đây, nói đến du lịch Lào Cai,
nhiều người sẽ chỉ biết đến Sa Pa như một
điểm đến không thể thay thế. Vậy nhưng
trong vài năm trở lại đây, khách du lịch đã
có thêm lựa chọn khám phá y Tý (huyện
Bát Xát), nơi có những khu rừng già nguyên
sinh ngút ngàn, ruộng bậc thang hùng vĩ
cùng với nét văn hóa đầy bản sắc của đồng
bào nơi đây.

Và để tạo thêm những sản phẩm du lịch mang đặc
trưng riêng cho mảnh đất này, Công ty TNHH
Vượng Đạt đã quyết định đầu tư dự án Khu du
lịch nghỉ dưỡng sinh thái Biển Mây y Tý, hứa hẹn
tạo sự đột phá phát triển cho địa phương.

Y Tý - “Sa Pa thứ hai” của Lào Cai
Xã vùng cao biên giới y Tý nằm trên độ cao 2.000m so với

mực nước biển. Nơi đây cách trung tâm huyện Bát Xát hơn 70 km
và cách thành phố Lào Cai gần 100 km. Ai đã từng đến đây hẳn sẽ
không quên vẻ đẹp của biển mây bồng bềnh dưới thung lũng;
những thửa ruộng bậc thang; những ngôi nhà trình tường độc đáo
của đồng bào Hà Nhì…

y Tý đẹp nhất ở hai thời điểm trong năm là “mùa vàng” từ
cuối tháng 8 đến khoảng giữa tháng 9. Đó là mùa lúa chín, y Tý
đẹp mê hồn, quyến rũ với màu vàng óng của lúa, ngút ngàn và
ngào ngạt hương lúa mới.

Thời điểm thứ hai là “mùa săn mây”, bắt đầu từ mùa Đông
cho tới mùa Xuân. Bên những sườn núi, dưới những thung lũng,

biển mây bồng bềnh khiến nơi đây đẹp như chốn bồng lai. Cảnh
sắc thiên nhiên khiến ai cũng như chìm vào mê đắm, cũng thêm
yêu mảnh đất này.

y Tý quyến rũ còn bởi cuộc sống bình yên của những bản làng
người Hà Nhì, với những ngôi nhà trình tường bằng đất độc đáo.
Nhà trình tường nằm trên nền đất, tường được làm từ đất nện, dày
40 - 45 cm, cao 4 – 5 m với hai vòng ngoài và trong. Mái nhà dốc
ngắn, lợp bằng cỏ gianh. Cấu trúc nhà kiểu này sẽ giúp giữ ấm vào
mùa đông. Nhìn từ trên cao, thấp thoáng bản Hà Nhì tựa như
những cây nấm khổng lồ, tô điểm cho bức tranh hữu tình...

Những năm gần đây, y Tý đã trở thành một điểm du lịch
được du khách gần xa biết đến như Sa Pa thứ hai ở Lào Cai. Đến
đây, du khách như được trút bỏ mọi phiền muộn để hòa mình vào
thiên nhiên và trải nghiệm cuộc sống mộc mạc, hoang sơ cùng
những con người bình dị, thân thiện.

Đánh thức tiềm năng
Ông Đỗ Mạnh Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Vượng Đạt

chia sẻ: Do hoạt động trong lĩnh vực thi công, lắp máy xây dựng,
bản thân ông từng lăn lộn rất nhiều bản làng ở tỉnh Lào Cai.
Nhưng quả thật, nói về vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa thì
không nơi nào sánh được bằng y Tý.

“Cũng chính vì mê đắm trước vẻ đẹp đó, tôi quyết định xây
dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Biển Mây y Tý để thu hút
nhiều hơn du khách đến trải nghiệm. Bởi hiện nay, y Tý thiếu các
dịch vụ thiết yếu, du khách đến ngắm cảnh rồi về nên đồng bào
chưa được hưởng lợi nhiều từ những giá trị họ đã gìn giữ bao đời
nay”, ông Thắng bày tỏ.

Năm 2018, Công ty TNHH Vượng Đạt đề xuất đầu tư dự án
Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Biển Mây y Tý với diện tích 16
ha, tổng mức đầu tư 96 tỷ đồng. Dự án phù hợp với định hướng
cũng như quy hoạch phát triển du lịch của huyện Bát Xát và tỉnh
Lào Cai nên nhanh chóng được chấp thuận đầu tư. 

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, sở, ngành
và chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các
thủ tục, quý 1/2021 dự án được khởi công. Theo ông Thắng, mục
tiêu của dự án đến quý 4/2022 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

yêu cầu đầu tiên của dự án là việc đảm bảo xây dựng không
phá vỡ cảnh quan và môi trường sinh thái; các công trình xây
dựng có chiều cao hạn chế, đảm bảo hài hòa với cảnh quan và văn
hóa bản địa.

Theo đó, khu du lịch bao gồm: 22 căn biệt thự nghỉ dưỡng; 33
căn biệt thự đơn lập cùng với điểm nhấn là khách sạn 3 tầng với
145 phòng theo tiêu chuẩn 4 sao. Các căn nhà được thiết kế theo
kiến trúc của đồng bào vùng cao, phân chia thành các khu đồi nhà
người Mông, nhà người Hà Nhì, khu đồi nhà người Dao...

Cảnh quan khu nghỉ dưỡng được thiết kế tạo sự gắn kết
với thiên nhiên y Tý. Cây bóng mát, hoa được trồng bằng các
loại cây bản địa. Đặc biệt, tường rào, kè ta-luy được xây dựng
tinh tế bằng cách xếp đá - do chính bàn tay của đồng bào Hà
Nhì tỉ mỉ thực hiện.

kHu du lịcH ngHỉ dưỡng SinH THái Biển mây y Tý

Xây dựng những sản phẩm du lịch
độc đáo miền biên viễn  

Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Biển Mây Y Tý

demand for 25,000 rooms.
With unique natural advantages and a synchronous tourism

development investment strategy, Sapa desires to soon become a
great destination on the world tourism map.

Luxury resort in an “original Sapa”
With its investment experience in real estate projects across

the country such as yen Bai, Hanoi, Da Nang, Binh Dinh, Ho Chi
Minh City and An Giang, covering thousands of hectares and
investment capital of trillions of Vietnamese dong, Muong Hoa
Cultural Park Investment joint Stock Company, a member of
Alphanam Group, is expected to develop Muong Hoa Cultural
Park with professionalism and unique approach.

Muong Hoa Cultural Park is a complex of tourism, resort,
entertainment and other facilities, featuring many different cultural
activities and high-class service utilities right in the heart of Sapa.

The project includes an international culinary village, a
commercial center, villas, luxury apartments with international

brands, world-leading international hotels, Muong Hoa Cultural
Park, a museum, and a cultural village, green parks, terraced fields
and forests.

The park will meet leisure needs of tourists with various resort
facilities, culinary culture and entertainment, while retaining an
"original Sapa" through various architectural forms and unspoiled
natural landscapes.

The core of the project is the space of Muong Hoa Cultural
Park, which resembles a “miniature of the Northwest experience”.
This is a place that brings authenticity and originality to visitors.

A representative of Muong Hoa Cultural Park Investment
joint Stock Company said, Lao Cai has been known as a locality
that actively provides a favorable environment for investors.
Thanks to that great leverage, the company has focused all its
resources to make Sapa a world-class destination. Accordingly, the
project is the choice of two largest hotel groups in the world -
Intercontinental Hotels Group and Marriott International - along
with other leading hotel brands in the world such as
Intercontinental, Courtyard by Marriott, jW Marriott, Holiday
Inn and Altara Suites. The investor also cooperated with the
world's leading design consulting firm, WATG, and two famous
architects, Bill Bensley and Salvador Perez Arroyo. The project is
meticulously carried out in every aspect, while keeping the stream
and monolith. Thus, this place is truly a place that you must visit
at least once in a lifetime.n

mUONG HOA SA PA CULTURAL PARK, SAPA
Investor: Muong Hoa Cultural Park Investment joint Stock Company
Address: Cau May ward, Sapa town, Lao Cai province
Total area: 83 hectares
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Với tâm huyết phát triển bền vững cùng người dân, khi khu
du lịch đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho nhiều người
dân địa phương. Ông Thắng cho biết sẽ liên kết với các hộ dân
phát triển loại hình du lịch khám phá, trải nghiệm. Qua đó, tạo
nguồn thu nhập cho bà con cũng như xây dựng những sản phẩm
du lịch đa dạng, độc đáo cho du khách.

Ông Nguyễn Quang Bình, Chủ tịch uBND huyện Bát Xát cho
biết: Theo quy hoạch đến năm 2030, tỉnh sẽ xây dựng Khu đô thị
du lịch y Tý nằm trong tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia
Sa Pa đến năm 2040. Trong đó mục tiêu trước mắt là đưa y Tý lên
thành đô thị loại V và thành lập thị trấn vào năm 2025. Khu du
lịch nghỉ dưỡng sinh thái Biển Mây y Tý là một trong những dự
án góp phần cụ thể hóa mục tiêu của địa phương.

Các dự án giao thông quan trọng hiện đang được triển
khai như: tuyến từ Bản Vược - Bản Xèo - Mường Hum - Dền
Sáng - y Tý - A Lù - A Mú Sung (dự kiến hoàn thành năm
2023); tuyến đường Trịnh Tường - y Tý (đang được khảo sát,
đầu tư, dự kiến khởi công trong năm 2022 và hoàn thành
trong năm 2024). Khi hoàn thành các tuyến đường trên sẽ tạo
thành hệ thống giao thông liên hoàn, việc đi lại của y Tý sẽ
thuận lợi hơn.

“Bên cạnh giao thông, hạ tầng kỹ thuật như điện, nước
sạch, viễn thông... của y Tý cũng đang còn nhiều khó khăn.
Do đó, chúng tôi mong muốn các cấp ngành, chính quyền của
tỉnh và huyện Bát Xát quan tâm đầu tư để y Tý có nguồn lực
phát triển nhanh hơn”, ông Đỗ Mạnh Thắng cho biết.n

And, to create more unique tourism products for this
land, Vuong Dat Co., Ltd. decided to invest in y Ty
Clouds Sea Resort, a promising destination to make
a development breakthrough for the locality.

Y Ty - "Second Sa Pa" of Lao Cai
y Ty mountainous frontier commune is located at an altitude

of 2,000m. It is more than 70 km from the center of Bat Xat district
and nearly 100 km from Lao Cai City. once visiting this land, you
cannot forget the beauty of the sea of clouds floating in the valley,

y Ty cloudS Sea reSorT

Creating Unique Tourism Products
in Distant Frontier

Previously, as soon as Lao Cai tourism
was mentioned, Sa Pa was known as a

nonpareil destination. But, now, tourists
have more opportunities to explore y

Ty (Bat Xat district) where there are
immense primeval forests, majestic

terraces and distinctive cultural identity.

Toàn cảnh dự án
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terraced fields, and unique houses of the Ha Nhi people.
y Ty is most beautiful at two times of the year. The “golden

season” from late August to mid-September is ravishing and
charming with the golden color of ripening rice, immense in sight
and sweet in scent.

Another time is the "cloud hunting season", from winter to
spring. on the slopes of the mountains, in the valleys, the sea of
floating clouds makes this place gorgeous. The natural scenery
makes everyone fall in love with this land.

y Ty is also charmed by the peaceful life of Ha Nhi villages,
featured by unique earthen-walled houses on the ground. The
walls are made of clay, 40-45 cm thick and 4-5 m high with two
outer and inner layers. Short sloping roofs, thatched with grass,
keep the house warm in winter. Seen from above, Ha Nhi village
looms like giant mushrooms, adorning the charming picture.

In recent years, y Ty has become an attractive destination for
tourists far and wide and is known as the second Sa Pa in Lao Cai.
Coming here, people seem to let go of all their troubles to immerse
themselves in nature and experience the rural and primitive life
with simple and friendly people.

Waking the potential
Mr. Do Manh Thang, Director of Vuong

Dat Co., Ltd, said, with his experience in
construction and machinery installation, he
used to roll in many villages in Lao Cai
province. But indeed, when I saw natural
beauty and cultural identity, there is no
place like y Ty.

“It is also because I am infatuated with that
beauty, I decided to build the y Ty Clouds Sea
Resort to attract more tourists to experience.
For the time being, as y Ty lacks essential
services, tourists just come to see the scenery
and then leave it. Therefore, local people have
not benefited much from the values they have
preserved for generations," he said.

In 2018, Vuong Dat Co., Ltd proposed
investing VND96 billion in 16-ha y Ty Clouds
Sea Resort, which was quickly approved because
it matched the tourism development planning
of Bat Xat district and Lao Cai province.

With the strong participation of authorities, sectors and
investors in site clearance and regulatory procedures, the project
was started in the first quarter of 2021. According to Thang, the
project is scheduled to be completed and operated in the fourth
quarter of 2022.

The first requirement for the project is not compromising the
landscape and ecological environment and matching construction
heights with the landscape and local culture.

Accordingly, the resort will have 22 leisure villas, 33 separate
villas and a 3-storey highlighted hotel with 145 4-star rooms. All
buildings are designed to match upland architecture, featured by
hill sections for Mong people, Ha Nhi people and Dao people.

The resort landscape is designed to harmonize with y Ty
nature. Native shade trees and flowers are grown. In particular, the
fence and embankment are delicately built by stacking stones - a
process meticulously carried out by Ha Nhi people.

Determined to pursue sustainable development with the
locality, when the resort comes into operation, it will create jobs
for many local people. Thang said he will cooperate with
households to develop discovery and experience tourism products,
creating a new source of income for them and offering a variety of
unique tourism products to visitors.

Mr. Nguyen Quang Binh, Chairman of Bat Xat District
People's Committee, said, according to the approved plan to 2030,
the province will build y Ty Tourist urban Area in the overall
development plan for Sa Pa National Tourist Area to 2040. In the
near term, y Ty will be upgraded to a fifth-class urban area and
established as a town by 2025. y Ty Clouds Sea Resort is one of the
projects that helps realize this target of the locality.

Important traffic projects are currently being constructed,
including the route from Ban Vuoc - Ban Xeo - Muong Hum -
Den Sang - y Ty - A Lu - A Mu Sung (expected to be completed in
2023) and Trinh Tuong - y Ty route (being surveyed for
investment, expected to be constructed in 2022 and completed in
2024). When the above routes are completed, they will form a
continuous traffic system and make access to y Ty more
convenient.

“Beside traffic connectivity, technical infrastructure such as
electricity, water and telecom is also facing numerous difficulties.
Therefore, we hope all levels of sectors and authorities of Lao Cai
province and Bat Xat district make focused investment in y Ty for
faster development,” said Director Do Manh Thang.n

Clouds hovering over ripening paddy fields in Y Ty commune

The resort villas feature the architecture of the Ha Nhi people
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Địa chỉ: KCN Tằng Loỏng, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0214 3867 188

CÔNG TY TNHH MTV 
SUPE LÂN APROMACO LÀO CAI

Công ty TNHH MTV Supe Lân Apromaco Lào Cai là đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Vật tư nông sản 
(Apromaco) - trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là một trong những doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh phân bón hàng đầu Việt Nam.

Nhà máy Supe lân và NPK Lào Cai của Công ty được xây dựng và đi vào hoạt động năm 2010, đặt tại KCN Tằng 
Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Nhà máy được xây dựng nhằm thực hiện chủ trương chế biến sâu 
khoáng sản của tỉnh Lào Cai và thực hiện đa dạng hoá hoạt động sản xuất kinh doanh của Apromaco. Hàng 
năm, Nhà máy cung ứng ra thị trường khoảng 300.000 tấn phân bón các loại, mang thương hiệu Supe lân Lào 
Cai và NPK Lào Cai.

Với hệ thống chi nhánh, văn phòng đại diện và mạng lưới đại lý trên toàn quốc, Apromaco đảm bảo cung cấp 
đầy đủ, kịp thời các loại phân bón và vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp của khách hàng. Với 
phương châm: “người bạn đồng hành tin cậy của người nông dân”, các sản phẩm phân bón do Apromaco cung 
cấp đã được khẳng định uy tín về chất lượng và sự tín nhiệm trên thị trường.
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