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EABC thúc đẩy kết nối số trong bối cảnh Covid-19
mới đây, chủ tịch Vcci Vũ Tiến Lộc
và Ban thư ký hội đồng Kinh doanh
Đông Á của Việt Nam đã tham dự kỳ
họp trực tuyến lần thứ 51 của hội đồng
Doanh nghiệp Đông Á (EaBc) cùng
với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đại
diện cho 13 quốc gia Đông Á, bao gồm
10 nước aSEaN và 03 đối tác Trung
Quốc, Nhật Bản, hàn Quốc.
Anh MAi

T

rong năm 2021, với chủ đề “một Đông Á hội nhập và
kết nối số vì tương lai bền vững và tự cường”, EaBc
tiếp tục triển khai các hoạt động với các ưu tiên
hướng tới ổn định chuỗi cung ứng, tạo điều kiện
thuận lợi cho kết nối kinh doanh xuyên biên giới
trong bối cảnh covid-19; thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế sau
covid-19 thông qua xúc tiến thương mại, kết nối kỹ thuật số để
tăng trưởng kinh tế bền vững; thúc đẩy rcEP như một biện pháp
hữu hiệu để phục hồi kinh tế trong khu vực.

Tại kỳ họp, các thành viên hội đồng cũng được nghe báo cáo
của các nhóm chuyên trách, trong đó, nhóm làm việc chuyên
trách về rcEP đã đưa ra khuyến nghị các thành viên EaBc hỗ
trợ thúc đẩy chính phủ của 15 quốc gia sớm phê chuẩn rcEP
vào năm nay. EaBc sẽ có thư khuyến nghị gửi các bộ trưởng
kinh tế rcEP của aSEaN +3 để nêu rõ yêu cầu này.
Nhóm làm việc chuyên trách về kinh tế số đề xuất EaBc cần
phối hợp chặt chẽ hơn với các hiệp hội thương mại địa phương
và các nhà cung cấp dịch vụ trong các giai đoạn chuẩn bị tái mở
cửa biên giới; tiếp tục thúc đẩy và quảng bá mạng lưới kết nối
doanh nghiệp trên website EaBEX (East asia Business
Exchange); đưa rcEP lên cổng fTa và nâng cao nhận thức của
doanh nghiệp cũng như tổ chức thêm các khóa đào tạo.
Nhóm làm việc chuyên trách về mSmEs báo cáo, để hỗ trợ
doanh nghiệp mSmEs hiểu rõ hơn về rcEP và những lợi ích khi
tham gia, nhóm đã hợp tác với các cơ quan liên quan để triển
khai việc xuất bản sách điện tử về rcEP. Nhóm sẽ tiếp tục phối
hợp chặt chẽ với Nhóm làm việc chuyên trách về rcEP để tổ
chức và triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về
rcEP trong các doanh nghiệp mSmE khu vực gồm: Sách điện
tử về rcEP; đào tạo trực tuyến; hội thảo trực tuyến...
hội đồng dự kiến kỳ họp tiếp theo sẽ thảo luận về việc chuẩn
bị cho công tác xây dựng báo cáo của hội đồng về các khuyến
nghị của cộng đồng doanh nghiệp khu vực trình lên Lãnh đạo
aSEaN + 3 tại hội nghị Đối thoại giữa EaBc và Lãnh đạo
aSEaN + 3, dự kiến vào tháng 11/2021 tại Brunei Darussalam. n

EABC Fosters Digital
Connectivity Amid Covid-19
Vcci President Vu Tien
Loc and the Secretariat
of the East asian
Business council of
Vietnam attended the
51st online meeting of
the East asian Business
council (EaBc) along
with business leaders
from 13 East asian
countries, including 10
aSEaN countries and
three partner countries
of china, japan and
South Korea.
Anh MAi

i

n 2021, themed “an integrated and
digitally connected East asia for a
sustainable and resilient future", EaBc
has carried out priority activities to
stabilize the supply chain and facilitate
cross-border business connection amid the
coViD-19 outbreak; boosted post-coViD19 pandemic economic recovery through
trade promotion and digital connection for
sustainable economic growth; and made
rcEP an effective measure for economic
recovery in the region.
at the meeting, EaBc members also
heard reports delivered by working groups.
The rcEP Working group made
recommendations to EaBc members for
persuading the governments of 15 countries
to ratify rcEP as soon as possible this year.
EaBc will issue a letter of recommendation
to rcEP economic ministers of aSEaN +3
to specify this request.
The Digital Economy Working group
recommended that EaBc work more closely
with local trade associations (Ta) and service
providers in preparatory stages for border

reopening; continue to promote business
networking on the EaBEX website (East asia
Business Exchange); and bring rcEP to the
fTa portal, raise business awareness and
organize more training courses.
The mSmE Working group reported
that, to help mSmEs better understand
rcEP and participant benefits, the group
has partnered with relevant agencies to
publish an e-book on rcEP. The group
will continue to work closely with the
rcEP Working group to launch activities
to raise awareness of rcEP among mSmEs
in the region, including an rcEP e-book,
online training and webinar.
EaBc expects its next meeting to
discuss recommendations of the regional
business community before submitting
them to the aSEaN+3 Leaders meeting at
the Dialogue
meeting
between
EaBc and
aSEaN+3
Leaders
scheduled for
November
2021 in
Brunei
Darussalam.n
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Accelerating Public
Investment Disbursement

Thu hà

Vẫn thấp so với kế hoạch
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện
từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4/2021 ước tính đạt 30,4
nghìn tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước và đạt
6,6% so với kế hoạch năm 2021.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ
nguồn ngân sách nhà nước đạt 98,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,5%
kế hoạch năm và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng
kỳ năm 2020 bằng 16,6% và tăng 14,5%). Trong đó, vốn Trung
ương quản lý đạt 15,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,6% kế hoạch năm
và tăng 25,5%; vốn địa phương quản lý đạt 83,6 nghìn tỷ đồng,
bằng 21,9% kế hoạch năm và tăng 14,8%.
Như vậy, so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng vốn đầu tư
thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4/2021 và 4
tháng năm nay đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2017-2021.
các bộ và địa phương có tỷ lệ giải ngân cao gồm Thái Bình đạt
76,74%; hà Nam 50,57%; Kiểm toán Nhà nước 46,89%; hưng
yên 43,21%; Thanh hóa 42,39%; Quảng Ninh 39,62%,...
mặc dù được đánh giá là có tốc độ tăng cao nhất trong giai
đoạn 2017 – 2021 nhưng trên thực tế tỷ lệ này vẫn còn thấp so với
kế hoạch. Ngoài 5 bộ và 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên
20% kế hoạch, còn lại, hầu hết các bộ, cơ quan trung ương và địa
phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp,
41/50 bộ, cơ quan trung ương và
26/60 địa phương có tỷ lệ giải ngân
đạt dưới 15%. Đáng chú ý là đối với
vốn nước ngoài, duy nhất có Bộ
giao thông Vận tải giải ngân, còn
lại toàn bộ các bộ, ngành và địa
phương đều chưa giải ngân kế
hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân
sách trung ương năm 2021.
Lý giải về tình trạng này, Bộ Tài
chính cho biết, trong các tháng đầu
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according to the ministry of Planning and investment,
continuing to promote disbursement of public investment will be the

khởi công mới, dự án thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi
vốn ứng trước đảm bảo giải ngân nhanh theo đúng quy định.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề xuất thành lập tổ công tác
thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong từng bộ, cơ quan trung
ương, địa hương; đánh giá, tính toán khả năng giải ngân vốn nước

ngoài năm 2021 phù hợp với thực tế, kịp thời kiến nghị hướng xử
lý. yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các giải
pháp đẩy mạnh giải ngân vốn nước ngoài, chịu trách nhiệm toàn
diện về tiến độ giải ngân, hiệu quả thực hiện vốn nước ngoài,
không để tình trạng trả lại vốn như các năm trước.n

năm, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đang tập trung giải
ngân vốn 2020 kéo dài sang năm 2021 song song với việc giải ngân
kế hoạch vốn năm 2021 dẫn đến tỷ lệ giải ngân đầu năm 2021 còn
thấp. một số dự án lớn cũng đang phải thực hiện điều chỉnh các
thủ tục đầu tư và các chủ đầu tư đang triển khai các công việc nên
cần nhiều thời gian để có khối lượng thanh toán.

although the growth rate of investment
capital disbursed from the State budget in
april 2021 and the first four months of the
year reached the highest level in the period of
2017-2021, the disbursement rate compared to
the plan is still quite low. from now to the end
of the year, drastic measures are necessary to
promote disbursement in order to bring into
full play the assigned investment capital and
create a driving force for economic growth.

tháo gỡ vướng mắc

Thu hA

Chạy đua giải ngân vốn đầu tư công
mặc dù tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ
nguồn ngân sách nhà nước tháng 4/2021
và 4 tháng đầu năm đạt mức cao nhất
trong giai đoạn 2017 - 2021 nhưng tỷ lệ
giải ngân so với kế hoạch còn khá thấp. Từ
nay đến cuối năm cần có những giải pháp
quyết liệt để thúc đẩy giải ngân nhằm phát
huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư được giao,
tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

key to growth in 2021, both helping to stimulate economic demand,
while helping to consume raw materials and create jobs. Therefore,
the tasks of the remaining quarters are very heavy, requiring great
determination of all levels and branches in synchronously
implementing solutions to promote the allocation and disbursement
of public investment capital.
recently, in the resolution of the government's regular
meeting in april 2021, the government requested the ministry of
Planning and investment to advise, guide and organize the drastic
implementation of solutions to continue to push public
investment capital disbursement in the right direction, while
ensuring quality and efficiency; and to urgently review and
evaluate the disbursement of public investment capital in recent
years, propose solutions to promote disbursement of public
investment capital, especially oDa capital, and report to the
Standing government for consideration and decision. The
ministry also proposed decentralization plans associated with
strengthening inspection and supervision in the establishment,
investment and expansion of industrial zones, and will report to
the Standing government in june 2021.
in addition, ministries, central and local agencies will shift capital
plans from ineffective and slow disbursement projects to effective
projects with good disbursement progress to make sure to disburse
all assigned capital. They are required to review growth scenarios in
the second quarter of 2021 and the remaining quarters to urge
industries and localities to have appropriate solutions to ensure
economic growth in 2021 reaches the set target.
Previously, in order to promote the disbursement of public
investment capital, on april 20, 2021, the ministry of Planning
and investment sent an official dispatch to the ministries,
branches and localities to report difficulties and problems in the
disbursement of the State budget capital investment plan in 2021
and propose solutions to speed up the implementation and
disbursement of public investment capital.
Specifically, the ministry of Planning and investment
proposed that ministries, branches and localities report on four
contents. in particular, localities proposed synchronous, feasible
and effective solutions to overcome limitations, shortcomings and
problems in the disbursement of public investment capital,
striving to achieve the highest rate; ensure the objectives, quality
and efficiency of the use of public investment capital in
accordance with the provisions of law.
The proposed solutions are divided into two groups: solutions to
completing legal institutions (legal provisions related to steps of
implementing a project from investment procedures, planning, site
clearance, construction); and solutions for organization of
implementation, in which, proposing solutions for each type of
project: transition project, new construction project, debt payment
project for capital construction, advance capital recovery to ensure
rapid disbursement in accordance with regulations.
The ministry of Planning and investment also proposed setting up
a working group to promote disbursement of public investment capital
in each ministry, central and local agency; assess and calculate the
ability to disburse foreign capital in 2021 in accordance with the reality
and promptly propose solutions. ministries, branches and localities are
required to drastically implement measures to promote foreign capital
disbursement, take comprehensive responsibility for the disbursement
progress and efficiency of foreign capital implementation.n

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc tiếp tục đẩy mạnh giải
ngân vốn đầu tư công sẽ là chìa khóa cho tăng trưởng năm
2021, vừa giúp kích cầu kinh tế, vừa giúp tiêu thụ nguyên vật
liệu và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Vì thế,
nhiệm vụ của những quý còn lại rất nặng nề, đòi hỏi sự quyết
tâm rất lớn của các cấp, các ngành trong triển khai đồng bộ các
giải pháp thúc đẩy phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.
mới đây, tại Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ
tháng 4/2021, chính phủ đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham
mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải
pháp để tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo hướng
đúng tiến độ, nhưng phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không để
tồn đọng; khẩn trương tổng kết, đánh giá công tác giải ngân vốn
đầu tư công trong thời gian qua, đề xuất giải pháp thúc đẩy giải
ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn oDa, báo cáo Thường trực
chính phủ xem xét, quyết định. Đề xuất việc phân cấp, phân
quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát trong việc thành lập,
đầu tư, mở rộng khu công nghiệp, báo cáo Thường trực chính
phủ trong tháng 6 năm 2021.
Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương kiên
quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có hiệu quả,
chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có hiệu quả
còn thiếu vốn để bảo đảm giải ngân hết số vốn được giao. rà soát
kịch bản tăng trưởng trong quý ii năm 2021 và những quý còn lại
để đôn đốc các ngành, địa phương có những giải pháp phù hợp
bảo đảm tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt mục tiêu đề ra.
Trước đó, để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, ngày
20/4/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn gửi các bộ,
ngành, địa phương đề nghị báo cáo khó khăn, vướng mắc trong
việc giao và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước
năm 2021 và đề xuất các giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ
thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.
cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa
phương báo cáo 4 nội dung. Trong đó, các địa phương đề xuất các
giải pháp đồng bộ, khả thi, hiệu quả nhằm khắc phục hạn chế, tồn
tại, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu
đạt tỷ lệ cao nhất; đồng thời, bảo đảm mục tiêu, chất lượng, hiệu
quả sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật.
các giải pháp đề xuất được phân thành 2 nhóm: giải pháp về
hoàn thiện thể chế pháp luật (các quy định pháp luật liên quan đến
các bước triển khai một dự án từ thủ tục đầu tư, kế hoạch, giải
phóng mặt bằng, thi công…); giải pháp về tổ chức thực hiện; trong
đó, đề xuất giải pháp cho từng loại dự án: dự án chuyển tiếp, dự án

Not meeting expectations
according to the general Statistics office, investment capital
disbursed from the State budget in april 2021 was estimated at
VND30.4 trillion, up 23.9% over the same period last year and
accounting for 6.6 % of the plan for 2021.
generally, in the first four months of 2021, the realized
investment capital reached VND98.7 trillion, equaling 21.5% of the
year plan and increasing 16.3% over the same period last year. The
disbursement of public investment capital managed by central
agencies was VND15.1 trillion, up 25.5%, while that managed by
local agencies was VND83.6 trillion, up 14.8%.
Thus, compared to the same period last year, the growth rate of
investment capital disbursement in april 2021 and four months of
this year reached the highest level in the period 2017-2021. Localities
and ministries reported high disbursement rates including Thai Binh
(76.74%), ha Nam (50.57%), the State audit (46.89%), hung yen
(43.21%), Thanh hoa (42.39%) and Quang Ninh (39.62%).
although considered to have the highest growth rate in the 20172021 period, in fact this rate is still low compared to the plan. only
five ministries and 10 localities have disbursement rates above 20% of
the plan, the rest have low disbursement rates. 41/50 ministries,
central agencies and 26/60 localities have disbursement rates below
15%. Notably, for foreign capital, only the ministry of Transport has
disbursed the capital for 2021.
Explaining this situation, the ministry of finance said that
in the first months of the year, ministries, central agencies and
localities are focusing on disbursing capital from 2020 in
parallel with the disbursement of capital plans in 2021, which
leads to a low disbursement rate at the beginning of 2021.

removing problems
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BUSINESS

Digital Transformation
Greatly Beneficial to Businesses

Chuyển đổi số mang
lại nhiều cơ hội cho
doanh nghiệp

Digital transformation and e-commerce will
continue to thrive in 2021 and create a new
catalyst for economic growth, according to
experts. This is also an opportunity for
Vietnamese companies to develop new
business strategies.

T

heo PgS, TS Bùi Quang Tuấn, Viện
trưởng Viện Kinh tế Việt Nam,
chuyển đổi số, kinh tế số hiện nay
Theo dự báo của các
đang là xu thế của toàn cầu, là
chuyên gia, chuyển đổi số và
quá trình không thể đảo ngược.
chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng
thương mại điện tử sẽ tiếp tục
trong nền kinh tế không tiếp xúc, giúp
phát triển mạnh trong năm 2021 và
thực hiện thành công nhiệm vụ “kép”,
tạo xung lực mới cho tăng trưởng
vừa chống dịch vừa phục hồi tăng trưởng
phí, tăng khả năng kiểm
kinh tế. chuyển đổi số đồng thời là
của nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng soát. Việc số hóa báo cáo,
nhiệm vụ của toàn xã hội tận dụng cơ hội
là cơ hội để doanh nghiệp (DN) Việt báo cáo hai chiều giúp DN
của thành tựu cách mạng lần thứ tư để
dễ dàng thấy được sự tăng
Nam xây dựng những chiến lược
phát triển kinh tế số, xây dựng chính phủ
trưởng hay suy thoái.
kinh doanh mới.
điện tử, xã hội số, DN số, góp phần nâng
các cơ hội từ chuyển
cao năng suất và giá trị gia tăng ở các ngành,
đổi số với DN là dễ thấy
nhưng theo nhiều chuyên gia
các lĩnh vực của nền kinh tế.
hà Linh
để DN chuyển đổi số và chuyển
Theo TS Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện
đổi số thành công thì cũng còn rất
Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh
nhiều vấn đề.
tranh, chuyển đổi số là câu chuyện “to be or not to
Theo TS. Lương minh huân, Viện
be”, song đầy thách thức, không có đáp án sẵn. Trong 3
trưởng Viện Phát triển DN (Vcci), trong khi các DN nhỏ và
năm gần đây, đa số DN đã tin chuyển đổi số thực sự mang lại
rất nhiều lợi ích cho mọi mặt hoạt động của DN: từ điều hành vừa gặp khó khăn nhiều hơn liên quan đến các vấn đề nguồn
lực nội bộ thì các DN lớn lo sợ nhiều hơn đến các vấn đề bên
quản lý đến nghiên cứu, kinh doanh….
ngoài khi ứng dụng công nghệ số. các chi phí ứng dụng công
Dẫn khảo sát của Tổng cục Thống kê, ông Thành cho biết,
nghệ số vẫn còn cao, thiếu cơ sở hạ tầng công nghệ số, lo sợ rò
trong thời gian covid-19, khảo sát của Tổng cục Thống kê với
rỉ dữ liệu cá nhân/DN và đặc biệt là thiếu thông tin công nghệ
152.000 DN, trên 30% DN Việt Nam có đầu tư công nghệ và đặc
số, thiếu nhân lực nội bộ để ứng dụng... là những rào cản cho
biệt là công nghệ số, chuyển đổi cách thức vận hành, sản xuất
DN. Bên cạnh đó, mặc dù là lĩnh vực công nghệ nhưng chuyển
kinh doanh ở mức độ khác nhau.
đổi số thành công hay thất bại lại không phụ thuộc nhiều vào
Nhận định về vai trò của chuyển đổi số với các DN, TS. Lương
công nghệ mà phụ thuộc chủ yếu vào quyết tâm của các DN.
minh huân, Viện trưởng Viện Phát triển DN (Vcci) khẳng định,
Đưa ra lời khuyên cho các DN ông huân nhấn mạnh, để
covid-19 là cú huých trăm năm để DN nhận ra tính ưu việt của
thành công, trách nhiệm của DN là phải đổi mới mô hình
kinh tế số và yêu cầu cấp bách hơn nữa của quá trình chuyển đổi
kinh doanh, xác lập mô hình quản trị dựa trên công nghệ số,
số. Đánh giá thực tế ứng dụng chuyển đổi số của các DN Việt Nam
hướng tới các mục tiêu phát triển sáng tạo, bền vững, bao
để vượt qua khó khăn do đại dịch covid-19 trong 6 tháng đầu năm
trùm. Đổi mới tổ chức trên nền tảng văn hoá sáng tạo sẽ là
2020, TS. Lương minh huân, Viện trưởng Viện Phát triển DN
bước đi mở đường cho kinh tế số: sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng
(Vcci) cho biết, kết quả khảo sát ở 400 DN do Viện thực hiện cho
từ bỏ các mô hình kinh doanh truyền thống để thiết lập mô
kết quả khá tích cực. hơn 50% DN đã ứng dụng các công nghệ số
hình kinh doanh mới, sáng tạo lại các chuỗi cung ứng và quy
trước khi có covid-19; hơn 25% DN bắt đầu ứng dụng công nghệ
trình ra quyết định, loại bỏ những công đoạn trung gian,
số từ khi có covid-19 và có ý định tiếp tục sử dụng công nghệ số.
rườm rà, hình thức.
Không chỉ vậy, kỳ vọng của DN trong ứng dụng công nghệ
Đồng quan điểm này, TS Võ Trí Thành cũng cho rằng, chuyển
số cũng rất lớn, đặc biệt là những kỳ vọng liên quan đến giảm
đổi số là tổng hòa của 5 trụ cột, bao gồm: văn hóa và chiến lược
chi phí, giảm giấy tờ (hơn 61% DN), quản trị kinh doanh hiệu
kinh doanh số, gắn kết và tối ưu trải nghiệm khách hàng, tối ưu
quả và nâng cao chất lượng sản phẩm (trên 50% DN)...
quy trình, công nghệ hóa, phân tích và quản lý dữ liệu. Để chuyển
Về những cơ hội, dưới góc độ DN, ông Phạm Nam Long,
đổi số thành công DN cần phải nghĩ lớn, làm cụ thể, quyết liệt từ
giám đốc điều hành công ty abivin cho biết, chuyển đổi số giúp
việc nhỏ, có tính đổi mới, lan tỏa cao.
DN tối ưu hóa tài nguyên bắt đầu bằng việc chuyển đổi các tài
Bên cạnh đó, “DN phải gắn bó sâu sắc chuyển đổi số với
liệu, thông tin, cách giao tác vụ... sang nền tảng số. Từ đó, sử
chiến lược phát triển DN và đặc biệt lãnh đạo phải đi tiên
dụng các dữ liệu dạng kỹ thuật số để cải thiện quy trình vận hành
phong”, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương
và kinh doanh của DN. cũng theo giám đốc điều hành công ty
hiệu và cạnh tranh khẳng định.n
abivin, đích đến DN hướng tới khi chuyển đổi số, giúp giảm chi
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hA Linh

a

ccording to Dr. Bui Quang Tuan, Director of the
Vietnam institute of Economics, digital
transformation is now a global trend. it plays an
important role in the contactless economy, helping
successfully carry out the double goal of fighting
the pandemic and reviving economic growth. it is also a mission
of the entire society to grasp opportunities of the fourth
industrial revolution to develop the digital economy, build egovernment, digital society, and digital enterprises to enhance
productivity and added value in all economic sectors.
Dr. Vo Tri Thanh, Director of the institute for Brand and
competitiveness Strategy (BcSi), said, digital transformation is a
“to be or not to be” issue and challenging story where no easy
answers are available. in the last three years, most businesses
believed that digital transformation is really beneficial: from
management to research and business.
citing the survey into 152,000 companies during the
coViD-19 time conducted by the general Statistics office
(gSo), he added that over 30% of Vietnamese enterprises
invested in technology and especially digital technology to
change business methods at different levels.
remarking on the role of digital transformation to businesses,
Dr. Luong minh huan, Director of the institute of Enterprise
Development (Vcci), affirmed that coViD-19 is a hundredyear catalyst for businesses to realize the superiority of the digital
economy and the urgency of digital transformation. assessing the
impact of digital transformation on Vietnamese enterprises in the
fight against the coViD-19 pandemic in the first six months of
2020, he added that the survey into 400 enterprises conducted by
the institute showed quite positive results. more than 50% of
respondents applied digital technologies prior to the coViD-19
pandemic; and more than 25% started to apply digital technology
when the coViD-19 pandemic broke out and intended to
employ digital technology more.
Besides, their expectations on digital technology application
are very high, especially those related to cost reduction, paper
reduction (more than 61% of enterprises), effective
administration and product quality improvement (over 50% of
enterprises.
from the business perspective, mr. Pham Nam Long, cEo
of abivin company, said that digital transformation helps

businesses optimize resources, starting by digitizing documents,
information and task assignments, enabling them to use digital
data to improve operations. Digital transformation ultimately
helps reduce costs and increase control. The digitization of
reports and two-way reports makes it easy for them to anticipate
growth or recession.
opportunities from digital transformation are easy for them
to see, but according to many experts, successful digital
transformation requires much effort.
according to Dr. Luong minh huan, SmEs face more
difficulty because of internal resources, and larger firms fear more
about external matters in digitization. high digitization cost,
insufficient digital infrastructure, personal/corporate data leakage,
insufficient digital information and insufficient personnel are
barriers to them. Despite being an aspect of technology, the
success or failure of digital transformation does not depend much
on technology, but mainly on determination of businesses.
giving advice to businesses, he emphasized that, to be
successful, they must renovate business models, establish a
digitally enabled governance model for innovative, sustainable
and inclusive development goals. innovations built on an
innovational culture will be a stepping stone for the digital
economy: ready to change, ready to give up traditional business
models to establish new business models, renovate supply chains
and decision-making processes, and eliminate cumbersome
intermediary steps.
Sharing this point of view, Dr. Vo Tri Thanh pointed out
that digital transformation is a combination of 5 pillars: digital
business culture and strategy; customer experience optimization;
process optimization; technologization; and data analysis and
management. To have a
successful digital transformation,
businesses need to think big and
work the small details.
in addition, businesses must
closely combine digital
transformation with their
business development strategies
and leadership must be
pioneering in particular, said Dr.
Vo Tri Thanh of BcSi.n
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POTENTIAL - BINH PHUOC PROVINCE

Bình Phước

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải thiện
môi trường kinh doanh
Tỉnh Bình Phước đang quyết liệt
thực hiện nhiều giải pháp, hoạt
động nhằm nâng cao năng lực
cạnh tranh, cải thiện môi trường
kinh doanh; qua đó đẩy mạnh thu
hút đầu tư tạo nên những đột phá
phát triển. Bà trần tuệ Hiền,
chủ tịch uBND tỉnh Bình Phước
đã có cuộc trao đổi với Vietnam
Business forum về chủ đề này.
Ngô Khuyến thực hiện.

Với kết quả ấn tượng về tăng trưởng kinh tế, thu hút
đầu tư năm 2020 cùng quyết tâm vươn lên mạnh mẽ,
Bình Phước đặt mục tiêu năm 2021: GrdP tăng 8,5-9%,
tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 16,4%, kim ngạch xuất
khẩu tăng 9,2%,… Bà đánh giá như thế nào về các mục
tiêu đặt ra và tỉnh đang tập trung vào nhiệm vụ nào để
hoàn thành?
Năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ Xi, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng là năm khởi
đầu giai đoạn tăng tốc, đột phá phát triển của Bình Phước.
Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo,
quyết liệt hành động, khát vọng phát triển”, đặc biệt là khát
vọng phát triển, tỉnh đã đề ra nhiều mục tiêu phát triển cao
hơn so bình quân chung cả nước và những năm trước, đồng
thời quyết liệt thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ,
giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra.
Trước hết trong đầu năm 2021, bên cạnh tập trung vào
các nhiệm vụ phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV, hĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành,
huyện, thị xã và thành phố đẩy nhanh công tác chuẩn bị,
ban hành và triển khai mạnh mẽ các chương trình hành
động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, hĐND tỉnh.
Bình Phước cũng chủ động, linh hoạt trong việc thực
hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch covid-19 vừa
phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng hoạt động sản xuất - kinh
doanh, nâng cao khả năng thích ứng; đẩy mạnh cơ cấu lại
kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tăng năng
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suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh nền
kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng
tạo. Tỉnh còn huy động, sử dụng các nguồn lực đẩy nhanh
tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch tỉnh; triển khai mạnh mẽ
các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm...
Ngoài ra, Bình Phước còn tăng cường cải cách hành chính,
nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng hệ thống hành chính
kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ;…
Trên cơ sở các nghị quyết của chính phủ, Tỉnh ủy và
hĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2021, uBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thị
xã, thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh
hoạt, hiệu quả các giải pháp; nêu cao ý thức trách nhiệm;
phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm
quyền từng cơ quan, tổ chức;… đồng thời thường xuyên
kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai để có biện pháp xử lý
phù hợp, kịp thời, linh hoạt nhằm hoàn thành cao nhất
các mục tiêu đặt ra.
trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh xác định
tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược về Đầu tư
kết cấu hạ tầng, Cải cách thủ tục hành chính (ttHC) và
Phát triển nguồn nhân lực… Bà có thể cho biết kế
hoạch thực hiện các chương trình này?
Bình Phước nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam, cầu nối giữa vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên và

cửa ngõ quan trọng của hành lang kinh tế Đông - Tây.
chất lượng trường học thông minh và dạy song ngữ Việt Trong những năm tới, tỉnh có nhiều cơ hội bứt phá khi
anh trong hệ thống nhà trường; rà soát sửa đổi, bổ sung
chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển và các hoạt động kinh
chính sách thu hút nguồn nhân lực…
tế của vùng Đông Nam bộ được lan toả, mở rộng.
Với việc chủ động, quyết liệt nhằm triển khai hiệu quả
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
3 khâu đột phá chiến lược sẽ giúp Bình Phước khắc phục
thứ Xi thành những chương trình có tính xuyên suốt, đột
các điểm nghẽn, hạn chế; từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội
phá; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân phối nguồn lực,
phát triển nhanh hơn trong giai đoạn 2021-2025 và tạo
phân kỳ đầu tư,… Đảng bộ tỉnh đã thông qua chương trình
nền tảng cho các năm tiếp theo.
hành động gồm 11 chương trình trọng tâm với 4 Ban chủ
nhiệm để triển khai. Nghị quyết cũng xác định mục tiêu
Kết quả tích cực trong năm 2020, dư địa rộng mở và
phấn đấu đến năm 2025, Bình Phước trở thành tỉnh công
nhất là quyết tâm cao sẽ tạo động lực lớn cho việc cải
nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững,
thiện chỉ số PCi của tỉnh những năm tới. Vậy Bình
có quy mô kinh tế khá trong vùng Đông Nam Bộ…; đồng
Phước sẽ lan toả quyết tâm ra sao?
thời khẳng định ba đột phá chiến lược giai đoạn tới gồm (1)
chỉ số Pci của tỉnh năm 2020 có cải thiện mạnh mẽ về
chương trình đột phá phát triển kết cấu hạ tầng, (2)
điểm số tăng 0,21 điểm và tăng 11 bậc so năm 2019, trong
chương trình đột phá cải cách TThc, đẩy mạnh ứng dụng
đó ghi nhận điểm số, xếp hạng chỉ số Tính năng động của
công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị
chính quyền tăng mạnh từ 5,39 điểm (xếp 62/63 tỉnh, thành)
thông minh, (3) chương trình đột phá trong phát triển
năm 2019 lên 6,28 điểm (xếp 36/63 tỉnh, thành). các chỉ tiêu
nguồn nhân lực.
được DN đánh giá cao: “DN nhận được phản hồi của cơ
chương trình đột phá phát triển kết cấu hạ tầng đang
quan nhà nước tỉnh sau khi phản ánh khó khăn, vướng mắc”
được triển khai quyết liệt ngay từ năm 2021 với 20 nhiệm
đạt 100%, cao nhất cả nước; “Tỷ lệ DN hài lòng với phản
vụ, đề án, dự án; trong đó, có nhiều dự án quan trọng, liên
hồi/cách giải quyết của cơ quan nhà nước tỉnh đạt 89%, xếp
kết vùng đã được Thủ tướng chính phủ đồng ý về mặt chủ
hạng 7/63 tỉnh thành; “có sáng kiến hay ở cấp tỉnh, nhưng
trương như: Dự án cao tốc TP. hồ chí minh - Thủ Dầu một
chưa được thực thi tốt ở các sở/ngành” giảm còn 66% (năm
- chơn Thành dài 70 km, Nâng cấp tuyến đường ĐT 753B
2018, 2019 lần lượt là 81%, 83%), xếp 14/63 tỉnh, thành.
và cầu mã Đà kết nối Bình Phước với Sân bay Quốc tế Long
có được kết quả này là nhờ trong năm 2020, bên cạnh
Thành, Dự án cao tốc chơn Thành – Đắk Nông, đường sắt
việc tập trung phòng, chống dịch covid-19, tỉnh đẩy mạnh
Dĩ an - hoa Lư… Đây là những chủ trương lớn về giao
triển khai các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
thông, tháo gỡ nút thắt để Bình Phước kết nối với các tỉnh
hội. Tỉnh ủy và uBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cơ
trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
quan, đơn vị tạo mọi thuận lợi cho các hoạt động sản xuất,
chương trình đột phá cải cách TThc, tiếp tục đẩy mạnh
kinh doanh; rà soát cắt giảm tối đa các điều kiện, thủ tục
ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện
cho người dân và DN. Trong quá trình quản lý điều hành,
tử, đô thị thông minh đặt mục tiêu: Xây dựng hệ thống
các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố cũng có nhiều
chính quyền kiến tạo, phục vụ lợi ích chính đáng của người
đổi mới quy chế làm việc, phương thức chỉ đạo và luôn
dân và doanh nghiệp (DN), đặt DN vào trung tâm phát
nêu cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là vai trò
triển. Từ đó, tỉnh đang tập trung xây dựng đề án hoàn thiện
của người đứng đầu.
nâng cao chất lượng chính quyền điện tử, đô thị thông minh
Tỉnh cũng đã đưa 100% TThc thực hiện tại Trung tâm
giai đoạn 2021-2025; từ ngày 19/5/2021, 100% dịch vụ công
Phục vụ hành chính công theo nguyên tắc 4 tại chỗ (tiếp
trực tuyến tỉnh Bình Phước đạt mức độ
nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết
4 trên cổng dịch vụ công quốc gia.
quả); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
Đề án “Xây dựng bộ chỉ số và
Bình Phước cũng tiếp tục vận hành
thông tin, đưa vào vận hành hệ thống
triển khai đánh giá năng lực cạnh
hiệu quả các phần mềm nền tảng chính
dịch vụ công trực tuyến từ ngày
tranh cấp sở, ban, ngành và huyện,
quyền điện tử như: hệ thống hội nghị
19/5/2020, Trung tâm điều hành thông
thị, thành phố thuộc tỉnh Bình
truyền hình trực tuyến từ tỉnh - xã;
minh từ ngày 01/7/2020, tạo nền tảng
Phước, giai đoạn 2021-2025” sẽ
quản lý văn bản, hồ sơ công việc gửi
cho việc xây dựng chính quyền điện tử,
được UBND tỉnh phê duyệt, triển
nhận qua trục liên thông trên môi
nâng cao năng lực quản lý để phục vụ
khai trong quý II/2021 và thực hiện
trường mạng; hệ thống thông tin một
người dân và DN.
trong giai đoạn 2021-2025.
cửa điện tử; Trung tâm điều hành
Thời gian tới cùng với tiếp tục thực
Bộ chỉ số DDCI sẽ cung cấp
thông minh tỉnh (ioc)…
hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp
thông tin thực tiễn để hỗ trợ lãnh
chương trình đột phá về phát
trên, tỉnh còn triển khai Đề án “Xây
đạo tỉnh xác định rõ điểm nghẽn
triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân
dựng bộ chỉ số và triển khai đánh giá
trong chỉ đạo, điều hành tại các sở,
lực chất lượng cao, nhằm tiếp cận xu
năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành
ban, ngành, huyện, thị xã, thành
hướng cách mạng công nghiệp 4.0
và huyện, thị, thành phố (DDci) thuộc
phố; qua đó tạo động lực mới cho
được triển khai bằng các đề án, dự án:
tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025”;
việc thúc đẩy cải cách hành chính,
Xây dựng trường học thông minh;
qua đó lan toả quyết tâm, nhiệm vụ
nâng cao năng lực cạnh tranh và cải
củng cố, nâng cấp trường cao đẳng
nâng cao năng lực cạnh tranh từ cấp
thiện môi trường kinh doanh của
nghề Bình Phước; rà soát, sửa đổi các
tỉnh đến các sở, ngành, huyện, thị xã và
tỉnh trong thời gian tới.
quy định, chính sách đối với cán bộ
thành phố và cả hệ thống chính trị từ
gắn với xây dựng kế hoạch đào tạo
tỉnh đến cơ sở.
cán bộ giai đoạn 2020-2025; Nâng cao
trân trọng cảm ơn bà!
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Binh Phuoc
Great Improvement
In BusIness envIronment
Binh Phuoc province is drastically carrying
out many solutions and actions for
stronger competitiveness and better
business climate, thus drawing more
investors to the province to jointly make
development breakthroughs. ms. tran tue
Hien, chairwoman of the Binh Phuoc
Provincial People's committee, gives an
exclusive interview to Vietnam Business
forum, on this topic. Ngo Khuyen reports.
With impressive results in economic growth and
investment attraction in 2020, and determination for
stronger expansion, Binh Phuoc set the following targets in
2021: GrdP growth of 8.5-9%, investment growth of 16.4%
and export growth of 9.2%. How do you view these goals
and what will the province focus on to achieve them?
in 2021 - the first year of enforcing the resolution of the 11th
Provincial Party congress, the 2020-2025 tenure and the
beginning of the development acceleration and breakthrough
period, with the motto “unity, discipline, innovation, creativity,
action and aspiration for development”, especially aspiration for
development, Binh Phuoc province set many development goals
higher than national medians and higher than its own goals in
previous years. The province has drastically, synchronously and
effectively carried out tasks and solutions to accomplish these
goals.
first of all, in early 2021, besides focusing on actions and
tasks to serve the election of the 15th National assembly and the
People's councils all levels for the 2021-2026 term, the province
has directed relevant bodies and localities to accelerate
preparations and action programs to execute the resolutions of
the Provincial Party committee and the Provincial People's
council.
Binh Phuoc has also proactively and flexibly carried out the
“dual goals” of preventing and controlling the coViD-19
epidemic outbreak while recovering and promoting business
growth and enhancing adaptability; accelerated economic
restructuring and changed the growth pattern; improved
economic productivity, quality, performance, autonomy and
competitiveness based on science, technology and innovation.
The province has also mobilized and used resources to quicken
the construction and ratification of local planning and strongly
implemented key socioeconomic infrastructure projects. in
addition, Binh Phuoc has stepped up administrative reform,
enhanced administrative performance and personnel quality;
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and built an enabling administrative system of integrity, action
and service.
Based on the resolutions of the government, the Provincial
Party committee and the Provincial People's council on
socioeconomic development tasks in 2021, the Provincial
People's committee requested relevant agencies and local
governments to adopt drastic, flexible and effective solutions;
raise a sense of responsibility; and clearly define functions, tasks,
responsibilities and authority of each agency. The committee
also regularly checked and monitored the progress of executing
appropriate, timely and flexible measures to achieve the highest
goals.
in the 2020-2021 term, the Provincial Party Committee
determined to focus on three strategic breakthroughs:
infrastructure investment, administrative procedure reform
and human resource development. How has the provincial
government planned to execute these programs?
Binh Phuoc is located in the southern key economic region,
acting as a bridge between the Southeast region and the central
highlands and an important gateway of the East-West
Economic corridor. in the coming years, the province has many
opportunities to make breakthroughs when the global supply
chain is being shifted to new locations and economic activities in
the ho chi minh city region are being spread and expanded.
in order to translate the resolution of the 11th Provincial
Party congress into crosscutting breakthrough programs; and
clearly define key tasks, resource allocations and investment
phaseouts, the Provincial People’s committee approved the
action Plan with 11 key programs, chaired by four action
steering committees. The resolution also defined the goal that, by
2025, Binh Phuoc will become an industrialized province, rated
as a rapidly and sustainably developed province, with a relatively
large economic scale in the Southeast region. at the same time,
the province has affirmed three strategic breakthroughs in the
coming period, including (1) the breakthrough program for
infrastructure development, (2) the breakthrough program for
administrative procedure reform, information technology
application, e-government and smart city construction, and (3)
the breakthrough program for human resource development.
The breakthrough program for infrastructure development is
being drastically carried out from 2021 with 20 tasks, schemes
and projects, including many important inter-region projects
that have been approved by the Prime minister in principle such
as important interregional projects like ho chi minh city - Thu
Dau mot - chon Thanh Expressway, a 70 km long traffic route
approved by the Prime minister and assigned to Binh Phuoc
province for implementation, investment and construction. The
Prime minister also agreed to upgrade Provincial road 753B and
ma Da bridge linking Binh Phuoc to Long Thanh airport, chon

coming years. so, how will Binh Phuoc
spread its determination?
The Provincial competitiveness index
(Pci) 2020 of Binh Phuoc substantially climbed
in score (0.21 points) and rankings (11 places)
over 2019. Particularly, the proactivity of the
provincial government strongly increased from
5.39 points (ranked No. 62 out of 63 provinces
and cities) in 2019 to 6.28 points (ranked No.
36). indicators, highly appreciated by
enterprises, included: “Enterprises receive
feedback from provincial administrative
agencies after reporting difficulties and
problems” reached 100%, the highest in the
country; “Enterprises satisfied with
responses/solutions of provincial
administrative agencies” reached 89%, ranking
CPV Food Binh Phuoc export chicken processing and slaughtering factory complex - a key
No. 7 out of 63 provinces and cities; “There are
project in Binh Phuoc province
good initiatives at the provincial level but they are
Thanh - Dak Nong Expressway, Dong Phu - Binh Duong road
not well implemented by departments/sectors” slid to 66%
and Di an - hoa Lu railway. These major projects remove
(versus 81% and 83% in 2018 and 2019, respectively), ranking
connectivity bottlenecks for Binh Phuoc with other localities in
No. 14.
the southern key economic region.
To have this outcome, in addition to focusing on good
The breakthrough program on
control of the coViD-19 epidemic
administrative procedure reform, which
outbreak in 2020, the province accelerated
continues to advance information
the
implementation of socioeconomic
The District and
technology application, e-government and
development
solutions and tasks. The
Department Competitiveness
smart city construction, sets the following
Provincial
Party
committee and the
Index (DDCI) Project for 2021goals: Building an enabling government
Provincial
People's
committee drastically
2025 will be approved by the
system, serving legitimate interests of people
directed
concerned
agencies and units to
Provincial People's Committee
and businesses, and placing businesses at the
create
all
favorable
conditions
for business
in the second quarter of 2021
heart of development. Therefore, the
operations;
and
reviewed
and
minimized
and implemented in the 2021province is building a complete project to
conditions and procedures for people and
2025 period.
improve the quality of e-government and
businesses.
in administration, relevant
DDCI will provide practical
smart cities in the 2021-2025 period; from
agencies
and
localities also had many
information for provincial
may 19, 2021, 100% of online public services
innovative
regulations
and leadership
leaders to clearly identify
in the province reached Level 4 on the
methods
and
directions,
and upheld
administrative bottlenecks in
National Public Service Portal. Binh Phuoc
responsibility
of
public
employees
and
departments, agencies,
also continues to effectively operate eleaders.
districts, towns and cities, thus
government platforms such as online video
The province brought 100% of
creating
new momentums for
conferencing systems applied from
administrative
procedures to the Public
fostering administrative
provincial to communal levels; internetadministration
Service center where
reform, enhancing
based document management; electronic
reception,
appraisal,
approval and result
competitiveness and improving
single-window information system; and
delivery
are
handled;
sped up information
the local business environment
intelligent operations center (ioc).
technology
application,
operated the online
in the coming time.
The breakthrough program on human
public service system from may 19, 2020,
resource development, especially highthe intelligent operations center from july
quality human resources aimed to approach
1, 2020 to create the foundation for ethe industry 4.0 megatrend, is implemented with such projects
government construction and improve administrative capacity
as building smart schools; consolidating and upgrading Binh
for better service to people and businesses.
Phuoc Vocational college; reviewing and amending regulations
in the coming time, along
and policies on personnel development in 2020-2025; improving
with continued execution of
the quality of smart schools and teaching Vietnamese - English
above tasks and solutions in a
bilinguals in the school system; and reviewing, amending and
consistent manner, the province
supplementing policies on human resource attraction.
will also implement the District
With decisive firm actions to carry out three strategic
and Department
breakthroughs, Binh Phuoc province will overcome bottlenecks
competitiveness index (DDci)
and limitations to accelerate socio-economic development in the
Project for the 2021-2025 period,
2021-2025 period and lay the foundation for the following years.
thus diffusing resolve and tasks
of improving competitiveness
Based on what it has performed and achieved in 2020,
from provincial to local levels to
broad room and particularly high determination will create
the entire political system.
great motivation for improving the province’s PCi in the
thank you very much!
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Bình Phước sẵn tâm thế - điều kiện đẩy mạnh thu hút đầu tư

Để phấn đấu trở
thành tỉnh công
nghiệp vào năm 2025,
Bình Phước đang nỗ
lực đổi mới công tác
xúc tiến đầu tư, tích
cực chuẩn bị điều
kiện hạ tầng và
nguồn lực nhằm đẩy
mạnh thu hút đầu tư.
Ông Võ sá, giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Bình Phước
đã có cuộc trao đổi
với phóng viên
Vietnam Business
forum về vấn đề này.
song Uyên thực hiện.

Ông có đánh giá như thế nào về kết
quả thu hút đầu tư của tỉnh trong thời
gian gần đây?
Với quan điểm “đồng hành cùng doanh
nghiệp, nhà đầu tư”, những năm qua, Bình
Phước đã đẩy mạnh cải cách hành chính,
nhất là cải cách thủ tục hành chính và xây
dựng chính quyền điện tử nhằm rút ngắn
thời gian giải quyết cho người dân, doanh
nghiệp (DN). riêng với lĩnh vực đầu tư, tỉnh
còn quyết liệt chỉ đạo thực hiện phương
châm “2 nhanh 3 tốt” (2 nhanh: giải phóng
mặt bằng nhanh và giải quyết thủ tục đầu
tư nhanh; 3 tốt: chính sách tốt, hạ tầng tốt
và Tình cảm tốt).
cùng với tích cực hoạt động quảng bá,
xúc tiến đầu tư qua nhiều kênh khác nhau,
tỉnh đã tổ chức thành công 2 hội nghị xúc
tiến đầu tư với quy mô lớn năm 2018 và
2020, qua đó thu hút quan tâm nhiều nhà
đầu tư trong và ngoài nước. Tỉnh còn chú
trọng “xúc tiến tại chỗ”: hỗ trợ DN, nhà
đầu tư tìm hiểu chính sách, thủ tục, tiềm
năng, thị trường,… và đồng hành suốt quá
trình triển khai dự án.
Từ những nỗ lực đó, nhà đầu tư đến
tìm hiểu, đăng ký ngày càng nhiều hơn, cả
về số lượng lẫn quy mô dự án. cụ thể,
trong năm 2020, Bình Phước đã thu hút
120 dự án, với số vốn đăng ký 12.000 tỷ
đồng và trong quý i/2021 thu hút 38 dự án,
vốn đăng ký 4.000 tỷ đồng; đưa tổng số
toàn tỉnh có 1.130 dự án với tổng vốn đăng
ký 102.000 tỷ đồng. cũng trong năm 2020,
tỉnh đã thu hút 36 dự án fDi, với số vốn
đăng ký 437 triệu uSD và quý i/2021 thu
hút 24 dự án, vốn đăng ký 418 triệu uSD
(kể cả tăng vốn); đưa toàn tỉnh có 327 dự
án fDi, với tổng vốn đầu tư 3,3 tỷ uSD.
Việc phát triển DN cũng có nhiều khả
quan với 1.230 DN thành lập mới trong
năm 2020, vốn 21.500 tỷ đồng và 271 DN
thành lập mới trong quý i/2021, vốn 5.425
tỷ đồng; đưa toàn tỉnh có 8.950 DN với tổng
vốn đăng ký 156.000 tỷ đồng; tăng bình
quân 10%/năm, cao hơn bình quân cả nước.
trong giai đoạn 2021-2025, từ tiềm
năng, lợi thế sẵn có và quyết tâm đột phá
phát triển,… Bình Phước sẽ chú trọng
thu hút đầu vào các dự án cụ thể nào,
thưa ông?
Tỉnh sẽ ưu tiên vào những lĩnh vực thế
mạnh như: chế biến nông-lâm sản, đầu tư
hạ tầng khu, cụm công nghiệp, trung tâm
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thương mại,... Nhằm cụ thể hóa các tiềm
năng lợi thế bằng các dự án cụ thể để nhà
đầu tư dễ dàng hơn trong việc tiếp cận đầu
tư, uBND tỉnh đã ban hành Danh mục các
dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước
trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn
2021-2025 (Quyết định 3057/QĐ-uBND
ngày 02/12/2020 của uBND tỉnh). Theo đó,
tỉnh đẩy mạnh kêu gọi, thu hút 80 dự án đầu
tư trong và ngoài nước gồm: 21 dự án kinh
doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp; 19 dự
án phát triển các cụm ngành (04 dự án
ngành điều, 02 dự án ngành gỗ cao su, 03 dự
án chế biến trái cây, 03 dự án dệt may - da
giày, 04 dự án công nghiệp hỗ trợ - chế tạo),
03 dự án ngành dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu
nông sản; 16 dự án xây dựng chợ, trung tâm
thương mại, dân cư; 09 dự án cấp thoát
nước, xử lý rác thải; 03 dự án cấp nước; 10
dự án lĩnh vực thương mại dịch vụ và du
lịch và 02 dự án lĩnh vực nông nghiệp.
Đâu là điểm nhấn khác biệt về thu
hút đầu tư của Bình Phước trong những
năm tới?
Những năm tới, để tạo nét mới trong
công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, tỉnh xác
định chủ động thu hút có mục tiêu và
chuyển từ “trực tiếp” sang “trực tuyến”, từ
“mở cửa” sang “gõ đúng cửa” với những
điểm nhấn sau:
(1) Kết nối nhanh chóng: Bình Phước là
cầu nối giữa các tỉnh Tây Nguyên với Bình
Dương, TP.hồ chí minh và Đồng Nai
thông qua hệ thống quốc lộ 13, quốc lộ 14
và nhiều tuyến tỉnh lộ đã được đầu tư hoàn
thiện. Năm 2021, tỉnh còn kiến nghị và được
chính phủ thống nhất chủ trương thực hiện
một số dự án trọng điểm trong giai đoạn
2021-2025 gồm: Tuyến cao tốc TP.hồ chí
minh - Thủ Dầu một - chơn Thành; tuyến
đường sắt Dĩ an - Lộc Ninh kết nối đến
cảng cái mép - Thị Vải; tuyến cao tốc Đắk
Nông - Bình Phước; tuyến ĐT753B và cầu
mã Đà kết nối với Đồng Nai và sân bay
Quốc tế Long Thành… cùng hệ thống bến,
bãi và dịch vụ phụ trợ đi kèm.
(2) Điểm đến an toàn: Bình Phước luôn
có an ninh trật tự đảm bảo; đặc biệt kể từ
khi đại dịch covid -19 bùng phát, tỉnh đã
thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch
bệnh, hiện nay Bình Phước là một trong 11
tỉnh chưa có ca dương tính về covid -19 nên
là điểm đến an toàn cho nhà đầu tư.
(3) Thương hiệu lớn là “chất dẫn xuất”

đầu tư: Tỉnh đã thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong, ngoài nước
như: Tập đoàn cao su Việt Nam, Tổng công ty Becamex iDc,
Tập đoàn cP, Dabaco, New hope, jappa comfeed... Những
thương hiệu này là chất dẫn xuất hấp dẫn cho các nhà đầu tư
khác đến với Bình Phước. riêng công ty Becamex Bình Phước
còn hỗ trợ tỉnh tổ chức thành công nhiều chương trình xúc tiến
đầu tư tại hoa Kỳ, canada, Nhật Bản, hàn Quốc, Thái Lan;...
(4) Xúc tiến đầu tư tại chỗ theo phương thức trực tuyến:
cùng với quyết liệt triển khai phương châm hành động “2
nhanh 3 tốt”, tỉnh luôn chú trọng hỗ trợ DN từ khi nghiên cứu
cho đến quá trình triển khai dự án nhằm tạo lan toả trong các
DN, nhà đầu tư. Trong khoảng thời gian ảnh hưởng đại dịch
covid-19, tỉnh đã linh hoạt chuyển sang xúc tiến đầu tư trực
tuyến: Ngày 12/3/2021 tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư trực
tuyến Nhật Bản, ngày 30/3/2021 tổ chức xúc tiến đầu tư Đài
Loan, mới đây ngày 05/5/2021 tỉnh đã tổ chức hội nghị xúc
tiến đầu tư với hoa Kỳ.
(5) Xây dựng chính quyền điện tử, địa phương thông minh
để phục vụ người dân và doanh nghiệp: Tỉnh đã triển khai xây
dựng hệ thống chính quyền điện tử với nhiều dịch vụ công trực
tuyến ngày càng tốt hơn, mới đây ngày 17/5/2021 Bình Phước
bất ngờ vượt lên đứng đầu cả nước khi có 1.224 dịch vụ công lên
cổng dịch vụ công Quốc gia, xếp thứ 2/63 tỉnh, thành về cấp hồ
sơ chứng thực điện tử. Bình Phước cũng đã thí điểm thành công
xây dựng các dịch vụ đô thị thông minh như: Trung tâm Điều
hành thông minh (ioc) tỉnh, ioc - TP. Đồng Xoài, TX. Bình
Long, TX. Phước Long được đưa vào khai thác, tạo cơ sở cho
việc đẩy mạnh ứng dụng thành tựu cuộc cmcN 4.0 đáp ứng sự
phát triển của địa phương và nhu cầu người dân cũng như DN.
Hiện Bình Phước sẵn tâm thế, điều kiện nào để đẩy
mạnh thu hút đầu tư?
Để đón bắt cơ hội mới trong đầu tư, Bình Phước thực hiện
khẩu hiệu 5 sẵn sàng:
(1) Sẵn sàng quyết tâm: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Bình Phước lần Xi nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục
tiêu đến năm 2025 phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp,
thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy
mô kinh tế khá trong vùng Đông Nam Bộ. Bằng khát vọng,
quyết tâm bứt phá đã giúp tỉnh đạt nhiều kết quả tốt trong
năm 2020: grDP tăng 7,51%, đứng thứ 5 cả nước; grDP
bình quân đầu người đạt 67,3 triệu đồng; thu ngân sách
11.608 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 2 tỷ 840 triệu uSD.
Năm 2021 mặc dù xác định có nhiều khó khăn, song tỉnh
vẫn quyết tâm phấn đấu đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế
đạt từ 8,5 - 9%; thu ngân sách phấn đấu đạt 13.000 tỷ đồng
(2) Sẵn sàng mặt bằng: hiện nay tỉnh có 13 khu công
nghiệp (KcN) diện tích là 4.686 ha và 08 ccN diện tích 380
ha, trong đó có 08 KcN đã đi vào hoạt động. Vừa qua, tỉnh
đã trình và được chính phủ đồng ý mở rộng các KcN minh
hưng iii 577,53ha, Bắc Đồng Phú 317 ha, Nam Đồng Phú
480 ha, minh hưng - Sikico 1.000 ha… đồng thời bổ sung
quy hoạch mới KcN và dân cư Đồng Phú 6.317 ha, 03 KcN
huyện Phú riềng 1.300 ha và một số KcN tại Khu kinh tế
cửa khẩu quốc tế hoa Lư…

(3) Sẵn sàng nhân lực: Phát triển nhân lực là một trong 3
chương trình đột phá chiến lược của tỉnh trong giai đoạn tới.
hiện hàng loạt các dự án, đề án: Xây dựng trường học thông
minh; củng cố, nâng cấp trường cao đẳng nghề Bình Phước; rà
soát, sửa đổi các quy định, chính sách đối với cán bộ gắn với xây
dựng kế hoạch đào tạo cán bộ giai đoạn 2021-2025;… sẽ chuẩn
bị tốt nguồn nhân lực cho nhà đầu tư trong thời gian tới.
(4) Sẵn sàng cải cách: Từ năm 2017, Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh được đưa vào hoạt động và hiện 100% thủ
tục hành chính về đầu tư, DN được thực hiện trực tuyến mức độ
3, mức độ 4. Tỉnh luôn quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính,
tăng cường kỷ luật, kỷ cương theo hướng “hỗ trợ và phục vụ”.
Đến tháng 9/2020, đã rà soát 100% TThc; cắt giảm thành phần
hồ sơ 30 TThc và thời gian 900 TThc. Đến nay có 458 TThc
thực hiện theo phương thức “4 tại chỗ” và có một số thủ tục chỉ
thực hiện trong 01 ngày.
(5) Sẵn sàng hỗ trợ: Đối với các nhà đầu tư, nhất là nhà
đầu tư nước ngoài, Bình Phước sẵn sàng lắng nghe tâm tư,
sẵn sàng đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp,
nhà đầu tư, củng cố và nâng cao niềm tin của doanh nghiệp,
nhà đầu tư đối với tỉnh.
Ngoài ra, tỉnh đang tập trung thực hiện tốt công tác quy
hoạch, huy động các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư phát triển
kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ, xây dựng hệ
thống giao thông kết nối vùng, tạo sự hấp dẫn cho nhà đầu
tư, tỉnh đã ban hành chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ
đầu tư và Danh mục ưu tiên thu hút trong giai đoạn 20212025, cũng như thường xuyên được cập nhật phù hợp thực tế.
Đây là các tài liệu quan trọng, là cẩm nang cho công tác xúc
tiến, thu hút đầu tư hiện nay.
trân trọng cảm ơn ông!

Những năm gần đây tuy điểm số chung PCI của tỉnh
đều cải thiện nhưng chỉ số Gia nhập thị trường lại giảm.
Các chỉ tiêu đạt thấp là:“Phải chờ hơn 01 tháng hoàn
thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động”;“Phải
chờ hơn 03 tháng hoàn thành tất cả các thủ tục để chính
thức hoạt động”;“Thủ tục (thay đổi) đăng ký DN: Thủ
tục được niêm yết công khai;...
Để cải thiện chỉ số này, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp nhận giải
quyết hồ sơ điện tử thay cho hồ sơ giấy của DN, thực hiện
theo quy chế phối hợp và giám sát chặt chẽ; các điều kiện về
đầu tư, kinh doanh được rà soát cắt giảm; phân công cán bộ
có chuyên môn, tinh thần phục vụ tốt thực hiện nhiệm vụ tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Trong năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì tích
hợp 04 quy trình thành 01 quy trình, bao gồm: Đăng ký
thành lập DN, Đăng ký bảo hiểm xã hội; Khai trình lao động
và Đăng ký sử dụng hóa đơn theo nguyên tắc “4 tại chỗ”
(Tiếp nhận - Thẩm định, Phê duyệt - Trả kết quả) tại Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, thủ tục online 100%
nhằm tạo thuận lợi nhất cho việc thành lập doanh nghiệp.
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Binh Phuoc Ready for
Stronger Investment Attraction
domestic direct investment (DDi) projects with a
total registered capital of VND12,000 billion in 2020
and 38 projects with VND4,000 billion in the first
quarter of 2021, bringing total DDi projects to 1,130
projects with VND102,000 billion of investment
capital. The province also licensed 36 fDi projects
with uS$437 million in 2020 and 24 projects with
uS$418 million (including capital increase of
existing projects) in the first quarter of 2021, sending
total fDi projects to 327 with uS$3.3 billion of
investment capital.
Business development also made progress, with
1,230 new companies with VND21,500 billion in
2020 and 271 new entities with VND5,425 billion in
the first quarter of 2021, totaling 8,950 companies
with a total registered capital of VND156 trillion.
Business registrations increased by 10% a year on
average, higher than the national median.
Granting investment certificate at the Investment Promotion
Conference in Binh Phuoc province, December 2020

To become an industrialized province by
2025, Binh Phuoc is trying to reform
investment attraction methods and actively
preparing infrastructure conditions and
resources for new investment inflows. mr.
Vo sa, Director of Binh Phuoc Department
of Planning and investment, granted an
interview to Vietnam Business forum’s
reporter on this issue. song Uyen reports.
What do you think about the province's investment
attraction results in recent years?
in the working principle of “in close partnership with investors
and businesses", over the years, Binh Phuoc has stepped up
administrative reform, especially administrative procedure reform
and e-government construction, to reduce the service time for
citizens and businesses. as for the investment sector, the province
also drastically directed the implementation of the “two quick
actions, three good actions” motto (two quick actions: Quick site
clearance and quick investment procedures; three good actions:
good policy, good infrastructure and good sentiment).
Being active with investment promotion through many
different channels, the province successfully organized two largescale investment promotion conferences in 2018 and 2020 to catch
the attention of many foreign investors. The province has also
focused on localized investment promotion: Supporting businesses
and investors to learn about policies, procedures, potential and
markets and to carry out projects.
from those efforts, investors come to study and register more
projects of a bigger scale. Specifically, Binh Phuoc attracted 120
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in the 2021-2025 period, with local available
potential and advantages plus its determination to
breakthrough development, for what specific investment
projects will Binh Phuoc province focus on attracting funding?
The province will give priority to its strong fields such as
agricultural and forest product processing, industrial zone
infrastructure and trade center. in order to translate potential and
advantages into specific projects for investors to access and invest
more easily, the Provincial People's committee issued a list of
projects seeking domestic and foreign investment in the 2021-2025
period (Decision 3057/QD-uBND dated December 2, 2020 of the
Provincial People's committee). accordingly, the province attracted
80 domestic and foreign investment projects, including 21 industrial
zone infrastructure projects; 19 sector development projects (four
cashew nut projects, two rubber timber projects, three fruit
processing projects, three textile and garment, leather and footwear
projects, four industrial supporting projects); three agricultural
export service projects; 16 market, commercial and residential
center construction projects; nine water supply and waste treatment
projects; three water supply projects; and 10 trade, service and
tourism projects and two agricultural projects.
What are different highlights of Binh Phuoc's investment
attraction in the coming years?
in the coming years, in order to create new features in
investment promotion and attraction, the province is actively
shifting from direct contacts to online contact, from "open the door"
to "knock on the right door” with the following highlighted
contents:
Quick connection: Binh Phuoc connects central highlands
provinces with Binh Duong, ho chi minh city and Dong Nai
through National highways 13 and 14 and many provincial roads.
in 2021, the province proposed, and was approved by the
government, to implement some key projects in 2021-2025,
including ho chi minh city - Thu Dau mot - chon Thanh
Expressway, Di an - Loc Ninh railway linked to cai mep - Thi Vai

Port, Dak Nong - Binh Phuoc Expressway, Provincial road 753B
and ma Da Bridge linked to Dong Nai and Long Thanh airport
together with wharves, yards and supporting services.
Safe destination: Binh Phuoc always ensures security and order.
Especially since the outbreak of the coViD-19 pandemic, the
province has effectively prevented and controlled the plague.
currently, Binh Phuoc is one of 11 provinces that have not had a
positive case of coViD-19. Thus, it is a safe destination for investors.
Big brands are catalysts to investment flows: The province has
attracted many large domestic and foreign investors such as
Vietnam rubber group, Becamex iDc corporation, cP group,
Dabaco, New hope and jappa comfeed. These brands are attractive
derivatives for other investors. Particularly, Becamex Binh Phuoc
company also supported the province to successfully organize
many investment promotion programs in the united States,
canada, japan, South Korea and Thailand.
Online on-site investment promotion: With the decision to carry
out “two quick actions, three good actions” approach, the province
always focuses on supporting businesses from the time they start
studying investment opportunities to the time they execute their
projects to create a ripple effect on other businesses and investors.
During the coViD-19 pandemic, the province flexibly switched to
online investment promotion. The province held an online
investment promotion conference with japanese investors on
march 12, 2021 and a similar event for Taiwanese investors on
march 30, 2021. recently, on may 5, 2021, the province held an
investment promotion conference with the united States.
E-government and smart locality: The province has launched an
e-government system with many online public services to better
serve people and businesses. recently, on may 17, 2021, Binh Phuoc
outstandingly rose to the top of the country as it was able to put
1,224 public services on the National Public Service Portal, ranking
2nd out of 63 provinces and cities in terms of issuing electronic
authentication documents. The province also piloted building smart
city services like Binh Phuoc intelligent operation center (ioc),
Dong Xoai ioc, Binh Long ioc and Phuoc Long ioc to create a
basis for applying achievements of the fourth industrial revolution
to meet local development and demands of citizens and businesses.
Currently, how is Binh Phuoc ready to attract more
investors?
To catch new opportunities in the coming years, Binh Phuoc is:
Ready to resolve: The resolution of the 11th Binh Phuoc
Provincial Party congress for the 2020-2025 term sets the goal: By
2025, the province is striving to become an industrialized province
categorized into rapidly and sustainably developed provinces. it will
have a relatively large economic scale and good well-being in the
Southeast region. With aspiration and determination to make
breakthroughs, the province achieved many good results in 2020:
grDP growth of 7.51%, ranking fifth in the country; grDP per
capita of VND67.3 million; budget revenue of VND11,608 billion;
and export value of uS$2.840 billion. in 2021, despite facing many
difficulties, the province is still determined to strive to achieve an
economic growth target of 8.5 - 9% and budget revenue of
VND13,000 billion
Ready premises: The province currently has 13 industrial parks
with an aggregate area of 4,686 ha and eight smaller industrial
complexes covering 380 ha, with eight industrial parks in operation.
currently, the province was approved by the government for
expanding 557.53-ha minh hung iii industrial Park, 317-ha Bac
Dong Phu industrial Park, 480-ha Nam Dong Phu industrial Park
and 1,000-ha minh hung - Sikico industrial Park. at the same time,
Binh Phuoc replanned and operated 6,317-ha Dong Phu industrial

In recent years, although its overall PCI score looked
up, the Market Entry Index decreased. Poor indicators
included “It takes more than one month to complete all
procedures for official operation”; “It takes more than three
months to complete all the procedures for official
operation”; and “Procedures for enterprise registration
(change): Procedures are publicly listed”.
To improve this index, the Provincial People's
Committee requested relevant bodies to receive and process
electronic records instead of paper records for enterprises,
comply with regulations on coordination and close
supervision; review and streamline investment and
business conditions; and appoint qualified staff to work at
the Public Administration Service Center.
In 2021, the Department of Planning and Investment
has worked with concerned bodies to integrate four
processes into one, including business establishment
registration, social insurance registration, labor
declaration, and invoice registration at the Public
Administration Service Center. All procedures are provided
online to facilitate business registration and establishment.
and residential area, three industrial zones (1,300 ha) in Phu rieng
district and some industrial zones in hoa Lu international Border
gate Economic Zone.
Ready for manpower: human resource development is one of
three strategic breakthrough programs of the province in the coming
period. currently, a series of projects and schemes will be prepared
for human resources development for investors, including building
smart schools; consolidating and upgrading Binh Phuoc Vocational
college; reviewing and amending regulations and policies on human
resources development and training in 2020-2025.
Ready for reform: in 2017, the Binh Phuoc Public
administration Service center was put into operation and 100% of
administrative procedures concerning investment and business are
carried out online at Level 3 and Level 4. The province always
decided to vigorously foster administrative reform and strengthen
discipline based on support and service. in September 2020, all
administrative procedures were reviewed: 30 administrative
procedures were reduced and settlement time was shortened for 900
administrative procedures. up to now, 458 administrative
procedures are carried out in a single window and some procedures
were completed in just one day.
Ready to support: Binh Phuoc is ready to listen to thoughts of
investors, especially foreigners and discuss with them to remove
difficulties and obstacles in order to strengthen confidence in the
business community.
additionally, the province is concentrating on implementing
planning and mobilizing investment resources to develop modern
and synchronous technical infrastructure and building an
interregional transport system. To
entice investors, the province issued
incentive, support and preference
policies for investment projects in
2021-2025. These important
documents are the manual for the
current investment promotion and
attraction.
thank you very much!
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NgàNh CôNg ThươNg

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Tỉnh Bình Phước có hơn 260 km
đường biên giới với campuchia, với
cửa khẩu quốc tế hoa Lư, cửa khẩu
quốc gia hoàng Diệu và nhiều cửa
khẩu phụ, lối mở, thuận lợi cho việc
giao lưu phát triển kinh tế biên mậu.
Bên cạnh đó, những năm qua Bình
Phước từng bước khẳng định là một
điểm đến hấp dẫn, thu hút mạnh mẽ
nguồn vốn đầu tư trong và ngoài
nước về phát triển công nghiệp.

Đồng hành cùng doanh nghiệp (dN)

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Sở Công Thương Bình Phước

sản xuất công nghiệp tăng trưởng nhanh
Năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp (iiP) của Bình
Phước tăng 13,65% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt
48.439 tỷ đồng. Kim ngạch nhập khẩu đạt 1.650 triệu uSD;
xuất khẩu đạt 2.839 triệu uSD, với hơn 200 dòng sản phẩm
và có mặt ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ có yêu cầu
khắt khe về nhập khẩu.
Sản phẩm xuất khẩu nổi bật của Bình Phước là: hạt điều,
hạt tiêu, cao su, sản phẩm gỗ chế biến, dệt may-giày dép...
Thời gian gần đây bắt đầu có sự hiện diện của cơ khí chế tạo,
điện-điện tử, nhựa-hóa chất, trái cây và hàng tiêu dùng…
Bình Phước định hướng tập trung thu hút những dự án
phát triển công nghiệp chế biến tinh các sản phẩm nông
nghiệp, công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, công
nghiệp phụ trợ; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông
nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, phát triển thương mại, dịch
vụ logistic; du lịch sinh thái, tâm linh.
Từ nay đến năm 2025, tỉnh phấn đấu phát triển lĩnh vực
công nghiệp, thương mại với các mục tiêu cụ thể sau: chỉ số
sản xuất công nghiệp (iiP) tăng 16%, tốc độ tăng trưởng bình
quân hàng năm ngành công nghiệp đạt 14% -15%; Tổng mức
lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đạt 98.500 tỷ
đồng; Kim ngạch xuất khẩu đạt 5.000 triệu uSD, nhập khẩu
đạt 2.500 triệu uSD.
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Dịch covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài khiến hầu hết
DN trên địa bàn tỉnh Bình Phước chịu nhiều ảnh hưởng tiêu
cực mạnh mẽ ở cả 3 chiều: sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu
phục vụ sản xuất. DN bị mất khả năng vận hành ổn định,
khiến chi phí sản xuất tăng cao, thiếu hụt nguồn nhân lực và
vật lực, chuỗi giá trị hiệu quả nhất bị phá vỡ...
Để giải quyết những vấn đề này, ngành công Thương đã
tích cực chủ động cùng với địa phương và cộng đồng DN xác
định những đoạn hoặc phần của chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng
bị đứt gẫy hoặc có khả năng bị đứt gẫy. Từ đó, hỗ trợ DN tìm
kiếm nguồn cung thay thế, tiết giảm chi phí sản xuất, kiến
nghị gia hạn thời hạn trả nợ và giảm lãi suất, thúc đẩy tìm
kiếm thị trường thay thế và hình thức tiêu thụ sản phẩm mới.
Song song với đó, các dự án dang dở sẽ được quan tâm, chỉ
đạo quyết liệt để triển khai thuận lợi và sớm hoàn thành.
Ngoài những hoạt động nêu trên, Sở xác định đồng hành

Tỉnh chú trọng chọn lọc những dự án sản xuất công nghiệp đảm bảo
xanh, sạch không ảnh hưởng đến môi trường, một trong số đó là
nhà máy Xi măng Bình Phước (VICEM Hà Tiên)

cùng cộng đồng DN, nhà đầu tư thông
qua tối thiểu hóa thời gian và chi phí
thông qua cải cách thủ tục hành chính
(TThc). hiện Sở đang thực hiện 124
TThc thuộc thẩm quyền giải quyết,
100% TThc đang triển khai mức độ 4
trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Qua
đó, rút ngắn 40% thời gian giải quyết
TThc so với quy định.
Là cơ quan chịu trách nhiệm cải
thiện chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ DN ”- một
trong 10 chỉ số thành phần đánh giá
Pci, Sở công Thương thường xuyên
tiếp xúc, trao đổi thông tin với các hiệp
hội, DN giải đáp vướng mắc, hỗ trợ việc
tiêu thụ hàng hóa trong nước và xuất
khẩu, được DN đánh giá cao.
Ông Nguyễn Quốc Dũng, giám
đốc Sở cho biết: Ngành công Thương
xác định đồng hành cùng cộng đồng
DN, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh là
hoạt động trọng tâm xuyên suốt.
Nhằm tiếp tục cùng tỉnh đẩy mạnh cải
thiện chỉ số Pci , Sở đã đề ra một số
giải pháp như sau:
Thứ nhất, tiếp tục tổ chức thực
hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy,
uBND tỉnh về thực hiện chương
trình hành động nâng cao năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh.
Thứ hai, tăng cường dịch vụ hỗ trợ
DN thông qua hoạt động xúc tiến
thương mại, đẩy mạnh hỗ trợ hoạt
động khuyến công.
Thứ ba, cải thiện chỉ số tính minh
bạch và chi phí thời gian thông qua đẩy
mạnh cải cách hành chính, tăng cường
hoạt động phòng chống tham nhũng.
Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
cuộc vận động “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam". Phổ biến
thông tin, dự báo kịp thời về thị trường
xuất khẩu, đặc biệt thị trường xuất
khẩu nông sản và các rào cản kỹ thuật
nhằm chủ động ứng phó và đáp ứng đủ
điều kiện khi xuất khẩu.
Thứ năm, tiếp tục tăng cường sự
phối hợp giữa các ngành, các cấp trong
quá trình xây dựng, ban hành, thực
hiện các cơ chế, chính sách, quy định,
quy hoạch, kế hoạch đầy đủ, kịp thời.
Tham gia các buổi tiếp xúc của lãnh
đạo tỉnh với DN để nghe và kịp thời
tham mưu tháo gỡ những vướng mắc
khó khăn cho các DN.
Thứ sáu, tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra công vụ, thường xuyên
kiểm tra, giám sát chấn chỉnh và xử lý
nghiêm những công chức, viên chức
thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi sách
nhiễu khi giải quyết công việc.n

INdusTry aNd Trade seCTor

ADDRESSInG HARDSHIPS
FoR BuSInESSES
Binh Phuoc province has a more than 260 km of
borderline shared with cambodia, connected by hoa
Lu international Border gate, hoang Dieu National
Border gate, many secondary border gates and open
ways, convenient for the exchange and development of
the border economy. Besides, over the past years, Binh
Phuoc has gradually affirmed itself as an attractive
destination, strongly attracting domestic and foreign
investment capital for industrial development.
robust industrial growth
in 2020, the index of industrial Production (iiP) of Binh Phuoc province
rose by 13.65%. The province had a retail value of VND48,439 billion, an
import value of uS$1.65 billion, and an export value of uS$2.839 billion. its
more than 200 products are present in most countries and regions in the world.
outstanding exports of Binh Phuoc include cashew nuts, pepper, rubber,
woodwork, apparel and footwear. recently, its new exports consist of mechanical
engineering, electronics, plastics, chemicals, fruits and consumer goods.
Binh Phuoc focuses on attracting projects engaged in agricultural
processing, supporting industries, hi-tech agriculture, organic agriculture, clean
agriculture, trade, logistic services, and tourism.
from now to 2025, the province will strive to develop its industry and trade
with the following specific objectives: iiP of 16%, average annual industrial
growth of 14-15%; retail revenue of VND98,500 billion, an export value of
uS$5 billion and an import value of uS$2.5 billion.

Business support
The complicated and prolonged coViD-19 epidemic upset most businesses
in Binh Phuoc province in all three dimensions: production, export and import.
They failed to work stably, causing production costs to rise, falling short of
human and material resources. The most effective value chain was broken.
To solve these problems, the industry and trade sector actively cooperated
with localities and the business community to figure out segments or parts of
the disrupted or likely-to-be-disrupted value chain and supply chain to assist
enterprises to find alternative sources, reduce production costs, recommend
extending debt repayment terms and reducing interest rates, search for new
markets and seek new forms of product
consumption. Besides, unfinished projects
will be drastically directed to be deployed
smoothly and soon completed.
in addition to the above activities, the
Department of industry and Trade is
determined to side with the business
community and investors by reducing time
and costs by reforming administrative
procedures. currently, the department is
carrying out 124 administrative procedures
under its jurisdiction, all of Level 4
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administrative procedures are served
on the provincial public service portal.
as a result, the time needed for
resolving administrative procedures
has been reduced by 40%.
Being responsible for improving
the "Business Support Services" index one of 10 component sub-indices of
the Provincial competitiveness index
(Pci), the Department of industry and
Trade regularly contacts and
exchanges information with
associations and businesses to respond
to questions, and support domestic
sales and export, which are highly
appreciated by enterprises.
mr. Nguyen Quoc Dung, Director
of the Department, said the industry
and trade sector defined
accompanying the business and
investor community in the province as
a central activity. in order to promote
this Pci sub-index, the department
proposed the following solutions:
first, strictly implementing
instructions of the Provincial Party
committee and the Provincial People’s
committee on implementation of the
action Program for Pci improvement.
Second, enhancing business
support services through trade
promotion, fostering industrial
development support.
Third, improving the transparency
and time cost index by accelerating
administrative reform and resisting
corruption.
fourth, further promoting the
campaign “Vietnamese people give
priority to using Vietnamese goods,”
disseminating information and timely
forecasts on export markets, especially
agricultural export markets, and
technical barriers to actively respond
to and meet export conditions.
fifth, strengthening coordination
among branches and levels of
formulating, promulgating and
implementing adequate and timely
mechanisms, policies, regulations and
plans; joining business meetings
hosted by provincial leaders to know
and promptly advise solutions to
emerging difficulties raised by
businesses.
Sixth, strengthening inspection of
public services, regularly inspecting,
supervising and strictly handling
irresponsible public employees.n

Cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của
người dân và doanh nghiệp

chuyển đổi từ tư duy hành chính
“xin - cho” sang tư duy phục vụ,
công tác cải cách hành chính
(cchc) của tỉnh Bình Phước
những năm qua đã có những chuyển
biến mạnh mẽ, đem lại sự hài lòng
cho người dân và doanh nghiệp.
Phóng viên Vietnam Business
forum đã có cuộc phỏng vấn bà
trần thị Ánh tuyết, giám đốc Sở
Nội vụ tỉnh về nội dung này.
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Với nỗ lực chuyển từ tư duy hành chính “xin - cho”
sang tư duy phục vụ, công tác CCHC, nhất là cải cách
ttHC của tỉnh Bình Phước thời gian qua đã đạt được
những kết quả như thế nào, thưa bà?
Những năm qua, tỉnh Bình Phước luôn xác định công
tác cchc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh đã
tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chuyển
mạnh từ tư duy hành chính “xin - cho” sang tư duy phục vụ
trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Trong đó, quan tâm
đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng chỉ đạo
và điều hành công tác cchc, hướng đến xây dựng nền
hành chính dân chủ, hiện đại nhằm nâng cao năng lực cạnh
tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
Đối với nhiệm vụ cải cách TThc, công tác rà soát, cắt
giảm TThc được thực hiện thường xuyên, đúng quy
định. hiện nay, tổng số TThc của tỉnh là 1.875 TThc,
trong đó: 1.460 TThc cấp tỉnh; 257 TThc cấp huyện;
188 TThc cấp xã. các TThc đều được công khai trên
trang www.dichvucong.binhphuoc.gov.vn và niêm yết,
công khai đầy đủ tại nơi tiếp nhận và trả kết quả để nhân
dân tìm hiểu, theo dõi.
Để tạo thuận lợi tối đa và đem lại sự hài lòng cho
người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết
TThc, tỉnh đã thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
các cấp. Từ năm 2017, Trung tâm Phục vụ hành chính
công đã được thành lập và đưa vào hoạt động, thể hiện
quyết tâm của chính quyền tỉnh về sự thay đổi từ hành
chính quản lý sang hành chính phục vụ.
Song song với đó, Tỉnh ủy, uBND tỉnh chỉ đạo quyết
liệt việc nâng cao dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức
độ 4. Năm 2021, tỉnh phấn đấu đấu 100% TThc của tỉnh
đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tính đến thời
điểm hiện nay, toàn tỉnh có 1.635/1.875 TThc đáp ứng
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Trong đó, hơn
1.000 dịch vụ công được tích hợp, công khai trực tuyến trên
cổng dịch vụ công quốc gia, đứng thứ 1/63 tỉnh, thành phố.
một vài đánh giá của bà về những kết quả nổi bật
và sự chuyển biến quan trọng sau 10 năm thực hiện
Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Bình Phước giai
đoạn 2011-2020?
Trong giai đoạn 2011-2020, công tác cchc nhà nước
trên địa bàn tỉnh Bình Phước luôn được quan tâm triển
khai thực hiện và toàn diện trên cả sáu nội dung: cải cách
thể chế; cải cách TThc; cải cách tổ chức bộ máy hành
chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,
công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành
chính nhà nước.
Trong 10 năm qua, uBND tỉnh đã ban hành nhiều văn
bản chỉ đạo điều hành về cchc, như: Quyết định quy định
trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ
cchc; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cchc với công tác
thi đua, khen thưởng; tổ chức ký cam kết giữa thủ trưởng
các cơ quan chuyên môn thuộc uBND tỉnh và chủ tịch
uBND các huyện, thị xã, thành phố với chủ tịch uBND
tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ cchc...
mặt khác, tỉnh cũng thành lập các đoàn kiểm tra về
cchc. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã đánh giá, xếp loại
chỉ số cchc của các cơ quan chuyên môn thuộc uBND
tỉnh và uBND các huyện, thị xã, thành phố. Tính riêng
năm 2020, có 14 cơ quan, đơn vị, địa phương xếp loại tốt;

15 cơ quan, đơn vị, địa phương trong nhóm khá và 2 cơ
quan, đơn vị, địa phương nằm trong nhóm trung bình.
Bên cạnh đó, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo
hướng tinh gọn, hiệu quả; tổ chức các đợt thi tuyển công
chức theo nguyên tắc cạnh tranh; ứng dụng công nghệ
thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, như: Sử dụng
các phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa điện
tử, phần mềm xác định chỉ số cchc, phần mềm quản lý
cán bộ, công chức, viên chức... Bình Phước là một trong
những địa phương đi đầu trong việc thực hiện thí điểm
các dịch vụ đô thị thông minh, trong đó Trung tâm điều
hành, giám sát đô thị thông minh tỉnh (ioc) được đưa
vào vận hành, giúp lãnh đạo tỉnh thuận tiện trong việc
giám sát, chỉ đạo điều hành.
có thể nói, trong 10 năm thực hiện chương trình tổng
thể cchc tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020, công tác
cchc trong toàn tỉnh đã có chuyển biến rõ nét với nhiều
kết quả quan trọng. Đáng mừng hơn cả là tư duy đổi mới
và quyết tâm cchc của các cơ quan, đơn vị được lan tỏa
mạnh mẽ; cán bộ, công chức đã từng bước lấy việc phục
vụ là ưu tiên hàng đầu; luôn gần dân, lắng nghe và tôn
trọng dân. Bên cạnh đó, trách nhiệm người đứng đầu các
cơ quan nhà nước trong công tác chỉ đạo điều hành cchc
được nâng cao.
sở Nội vụ là cơ quan tham mưu UBNd tỉnh về công tác
CCHC. Bà có thể chia sẻ kế hoạch và mục tiêu thực hiện
CCHC trong giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Bình Phước?
công tác cchc được coi là nhiệm vụ chung của toàn
bộ hệ thống chính trị, là khâu đột phá thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh. Là cơ quan đầu mối trong thực
hiện nhiệm vụ cchc, từng năm và từng giai đoạn, Sở Nội
vụ luôn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa
phương tham mưu uBND tỉnh ban hành Kế hoạch cchc
trên địa bàn tỉnh làm căn cứ triển khai thực hiện.
hiện tại, Trung ương chưa ban hành chương trình tổng
thể cchc giai đoạn 2021-2030, nhưng căn cứ tình hình
thực tế địa phương, Sở đã tham mưu uBND tỉnh ban hành
Kế hoạch cchc năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Trong đó,
mục tiêu cchc cụ thể như sau: Xây dựng hệ thống các cơ
quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững
mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả góp phần nâng cao chỉ
số cải cách hành chính (Par index), chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (Pci), chỉ số hiệu quả quản trị và hành
chính công cấp tỉnh (PaPi), chỉ số hài lòng của người dân,
tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà
nước (SiPaS) và các chỉ số khác có liên quan của tỉnh.
Đẩy mạnh cchc, trọng tâm là cải cách TThc; tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin; đảm bảo 100% TThc
được cập nhật, công bố đầy
đủ, kịp thời theo quy định;
cổng dịch vụ công, hệ
thống thông tin một cửa
điện tử cấp tỉnh được kết
nối, chia sẻ dữ liệu với
cổng dịch vụ công quốc
gia; trên 85% người dân và
tổ chức hài lòng đối sự
phục vụ của các cơ quan
hành chính nhà nước…
trân trọng cảm ơn bà!
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Tạo đột phá về hạ tầng giao thông
có mặt bằng sạch…
Sở cũng phối hợp với uBND các
huyện, thị xã, thành phố rà soát nhu cầu
các tuyến đường có tính liên kết vùng, địa
phương để bổ sung vào quy hoạch mạng
lưới gTVT. Đồng thời, ưu tiên bố trí vốn
đầu tư theo quy hoạch; triển khai đồng bộ
giải pháp đẩy nhanh tiến độ; nâng cao chất
lượng thi công nhằm đảm bảo công trình
khi đưa vào sử dụng đạt chất lượng theo hồ
sơ thiết kế, quy trình thi công và nghiệm
thu hiện hành.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước khảo sát khu vực dự kiến xây dựng sân bay ở huyện Hớn Quản

Tiếp tục thực hiện
khâu đột phá về kết
cấu hạ tầng theo
Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh Bình
Phước lần thứ Xi,
nhiệm kỳ 2020-2025,
ngành giao thông
Vận tải (gTVT) Bình
Phước đang tham
mưu, thực hiện
nhiều giải pháp huy
động, sử dụng nguồn
lực phát triển kết cấu
hạ tầng giao thông
(gT), tạo động lực
thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội. Sau
đây là nội dung cuộc
phỏng vấn của
Vietnam Business
forum với ông
Nguyễn tấn Hùng giám đốc Sở gTVT
tỉnh Bình Phước.

sự phát triển hạ tầng Gt của Bình
Phước hiện đã đáp ứng yêu cầu người
dân, doanh nghiệp (dN) trên địa bàn ra
sao, thưa ông?
Những năm qua, ngành gTVT đã
tham mưu triển khai đầu tư nhiều tuyến
đường quan trọng. cho đến nay, hệ thống
gT đã được đầu tư phát triển đồng bộ,
phát huy hiệu quả cao; hạ tầng gT chuyển
biến rõ nét với nhiều công trình lớn, hiện
đại được đưa vào khai thác như: Quốc lộ
13, Quốc lộ 14, Đường tỉnh 741, Đường
tỉnh 759, đường minh hưng - Đồng Nơ…
không chỉ kết nối thông suốt các huyện,
thị xã, thành phố trong tỉnh mà còn liên
kết các tỉnh khu vực Đông Nam bộ và khu
vực Tây Nguyên, góp phần thu hút, kêu
gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp,
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Để tiếp tục thực hiện khâu đột phá
về kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ
Xi nhiệm kỳ 2020-2025, ngành GtVt
đang, sẽ tham mưu những kế hoạch và
giải pháp nào?
cùng với các công trình sử dụng nguồn
vốn ngân sách nhà nước khởi công cuối
năm 2020, dự kiến khởi công mới năm
2021 và công trình sử dụng vốn oDa,
ngành còn chủ động đẩy nhanh tiến độ thi
công các dự án đầu tư theo hình thức BoT.
Để các công trình sớm đi vào khai
thác, phát huy hiệu quả, ngành đã đang
thực hiện một số giải pháp như: Bố trí
đủ vốn cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến
độ thi công; phối hợp với chính quyền
địa phương tuyên truyền vận động nhân
dân hiến đất, vật kiến trúc, cây trồng để
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tại phiên làm việc với tỉnh ngày
14/01/2021, thủ tướng Chính phủ đã
gợi mở: “Đột phá của Bình Phước nằm
ở khâu liên kết phát triển, liên kết
vùng và liên kết hạ tầng”… thực hiện
chỉ đạo của Chính phủ, cụ thể hóa chủ
trương, nghị quyết tỉnh ủy, HĐNd
tỉnh, ngành GtVt đang tham mưu
UBNd tỉnh đề xuất Bộ GtVt quy
hoạch, triển khai nhiều dự án đầu tư
kết cấu hạ tầng Gt kết nối Bình Phước
với các tỉnh trong vùng, trong nước và
khu vực asEaN. Ông có thể cho biết
rõ hơn về vấn đề này?
Ngành gTVT Bình Phước đã, đang
tính cực phối hợp với Sở gTVT các tỉnh,
thành phố lân cận như Đắk Nông, Bình
Dương, TP.hồ chí minh, Đồng Nai để
tham mưu uBND tỉnh đề xuất với chính
phủ, Bộ gTVT và các bộ, ngành bổ sung
vào quy hoạch và triển khai một số dự án
trọng điểm, liên kết đến các trung tâm
kinh tế lớn, rút ngắn khoảng cách, thời
gian lưu thông đến các sân bay, cảng
biển… cụ thể là:
- Phối hợp với tỉnh Bình Dương và
TP.hồ chí minh kiến nghị Thủ tướng
chính phủ chấp thuận giao tỉnh Bình
Phước là cơ quan nhà nước có thẩm quyền
kêu gọi đầu tư tuyến cao tốc TP.hồ chí
minh - Thủ Dầu một - chơn Thành theo
hình thức PPP có sự tham gia hỗ trợ vốn từ
ngân sách nhà nước.
- Kiến nghị Bộ gTVT sớm triển khai
dự án đường hồ chí minh đoạn chơn
Thành - Đức hòa (tỉnh Long an).
- Kiến nghị và được Bộ gTVT, Tổng
cục Đường bộ bổ sung quy hoạch nâng cấp
tuyến đường Đường tỉnh 753 kết nối với
sân bay quốc tế Long Thành và cảng cái
mép - Thị Vải (Bà rịa - Vũng Tàu) thành
tuyến Quốc lộ 13c trong báo cáo cuối kỳ
của đồ án quy hoạch mạng lưới đường bộ
giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Breakthrough traffic Infrastructure
carrying out breakthrough stages of
infrastructure construction according to
the resolution of the 11th Provincial Party
congress (2020-2025 term), the transport
sector is advising and implementing many
solutions to mobilize and use resources for
transport infrastructure development,
creating a driving force for socioeconomic
development. The following content is
excerpted from an interview granted to
Vietnam Business forum by mr. Nguyen
tan Hung, Director of the Binh Phuoc
Transport Department.
How has infrastructure development in Binh Phuoc met
requirements of local people and businesses?
over the past years, the transport sector has advised on
investment of many important roads. The sector has been invested
in synchronous, effective infrastructure development, particularly
large modern traffic projects like National highway 13, National
highway 14, Provincial road 741, Provincial road 759, and minh
hung - Dong No road that not only connect all districts in the
province but also provinces in the Southeast and the central
highlands, helping attract and calling for investment funds into
industrial zones, and boosting local socioeconomic development.
to make new breakthroughs in infrastructure development
as per the resolution of the 11th Provincial Party Congress
(2020-2025 tenure), what plans and solutions will the transport
sector seek?
apart from State-funded and oDa-financed projects kicked off
in late 2020 and early 2021, the transport sector has actively
accelerated the construction progress of BoT (build - operate transfer) investment projects.
To quickly bring investment projects into operation, the sector
has carried out some important solutions like allocating enough
capital for investors to speed up construction progress; and
coordinating with local authorities to inform and persuade people
to give up their land, buildings and crops to generate land fund for
investment projects.
The department also worked with district-level governments to
review the need for regional and local roads to add them to the

- Kiến nghị và được Bộ gTVT, cục
Đường sắt Việt Nam bổ sung quy hoạch
đoạn đường sắt từ cảng cái mép - Thị Vải
(Trảng Bom - Dĩ an và Trảng Bom - Thị
Vải) vào quy hoạch tuyến đường sắt xuyên
Á (Dĩ an - Lộc Ninh - campuchia) trong
Báo cáo cuối kỳ đồ án Quy hoạch mạng
lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, định

traffic network planning. at the same time, it prioritized planned
investment fund arrangement; implemented consistent solutions to
accelerate construction progress; and improved construction
quality.
during his working meeting with the province on January
14, 2021, the Prime minister suggested, “the breakthrough of
Binh Phuoc lies in linking development, linking the region and
linking infrastructure.” in response to the Government’s
direction, concretize policies and resolutions of the Provincial
Party Committee and the Provincial People's Council, the
transport sector is advising the Provincial People's Committee
to propose the ministry of transport plan and implement
many transport infrastructure investment projects to connect
Binh Phuoc with other provinces in the region, in the country
and in the asEaN region. Could you tell us more about this?
The Binh Phuoc transport sector has worked with transport
authorities in neighboring provinces and cities such as Dak Nong,
Binh Duong, ho chi minh city and Dong Nai to consult the
Provincial People's committee to propose the government, the
ministry of Transport and central authorities add key projects to the
planning and implemented a number of key gigantic regionally
impactful projects to the development planning.
- coordinating with Binh Duong and ho chi minh city to
propose the Prime minister allow Binh Phuoc province to call for
investment fund for ho chi minh city - Thu Dau mot - chon
Thanh Expressway in the form of public-private partnership (PPP)
where the State budget plays a role.
- Proposing the ministry of Transport quickly implement chon
Thanh - Duc hoa traffic section (Long an province) on ho chi
minh road.
- asking the ministry of Transport and the Vietnam
administration of roads for permission to upgrade the Provincial
road 753 linking Long Thanh international Border gate and cai
mep - Thi Vai Port (Ba ria - Vung Tau) into National highway
13c in the end-term report on the road network planning in 2021 2030 and to 2050.
- asking the ministry of Transport and the Vietnam railway
administration for permission to add the railway from cai mep Thi Vai Port (Trang Bom - Di an and Trang Bom - Thi Vai) to the
trans-asia railway planning (Di an - Loc Ninh - cambodia) in the
final report on the railway network planning in 2021 - 2030, with a
vision to 2050.
- Proposing the ministry of Transport and the ministry of
Defense support the province to add the planning of Technic
airport (hon Quan district) into the master plan for national
airport system development in 2021 - 2030, with a vision to 2050.
thank you very much!

hướng đến năm 2050.
- Kiến nghị Bộ gTVT, Bộ Quốc phòng ủng
hộ tỉnh bổ sung quy hoạch Sân bay Téchníc
(huyện hớn Quản) vào trong Quy hoạch tổng
thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân
bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn
đến năm 2050.
trân trọng cảm ơn ông!
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hỗ Trợ doaNh NghIệp đổI mớI sáNg Tạo và ứNg dụNg KhCN

Tập trung vào chiều sâu, thực chất
Ngành khoa học và công nghệ (Kh&cN) tỉnh Bình Phước đã và đang chuyển mình
mạnh mẽ với nhiều thành tựu quan trọng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trong phát
triển KT-Xh của tỉnh. Đây cũng là tiền đề để ngành tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ các doanh
nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông
Đặng Hà Giang, giám đốc Sở Kh&cN tỉnh đã có cuộc trò chuyện với phóng viên
Vietnam Business forum xung quanh nội dung này.
trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh; nhân rộng các mô hình
ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng
và giá trị các nông sản chủ lực địa phương (hạt điều, tiêu,
cao su,…). Đồng thời, hỗ trợ nâng cao sức cạnh tranh, làm
tăng thương hiệu, giá trị và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm
trong và ngoài nước.
Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời để ngành
Kh&cN tiếp tục bứt phá, đáp ứng yêu cầu phát triển KTXh và hội nhập quốc tế, Sở Kh&cN với vai trò là cơ quan
thường trực đã tham mưu Tỉnh ủy triển khai các nội dung
của chương trình phát triển Kh&cN giai đoạn 2021 - 2025,
là một trong 11 chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết lần thứ Xi của Đảng bộ tỉnh. Đây là nội dung quan
trọng nhằm định hướng phát triển lĩnh vực Kh&cN tỉnh
Bình Phước trong 5 năm tới.

Ông có đánh giá gì về những đóng góp của ngành
KH&CN đối với sự phát triển Kt-XH tỉnh nhà thời
gian qua?
Nhìn chung, hoạt động Kh&cN của tỉnh Bình Phước
trong thời gian qua (cụ thể là trong giai đoạn 2016 - 2020)
được chú trọng và có sự phát triển toàn diện trên tất cả
các lĩnh vực.
hầu hết các nhiệm vụ Kh&cN được triển khai đều xuất
phát từ nhu cầu thực tiễn, những nội dung cần quan tâm hỗ
trợ của các sở, ngành và địa phương. các kết quả nghiên cứu
gắn sát với thực tiễn, có khả năng ứng dụng ngay trong quá
trình triển khai thực hiện; giúp nâng cao giá trị của các sản
phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển KT-Xh của tỉnh theo
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
(ĐmST) trong giai đoạn 2016 - 2020 đã góp phần cung
cấp cơ sở khoa học cho việc quy hoạch phát triển cây
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Để giúp các dN trên địa bàn tỉnh nâng cao năng
lực cạnh tranh, phát triển bền vững, Bình Phước đã có
những chương trình, chính sách hỗ trợ nào về lĩnh vực
KH&CN?
Tỉnh ủy, hĐND và uBND tỉnh Bình Phước đặc biệt
quan tâm đến việc xây dựng, triển khai các chương trình,
chính sách hỗ trợ về Kh&cN trong hoạt động sản xuất,
kinh doanh và quản lý DN.
cụ thể, về hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị, ứng dụng
các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Sở Kh&cN
đang tiến hành các thủ tục, tham mưu uBND tỉnh trình
hĐND tỉnh phê duyệt nghị quyết ban hành quy định một
số chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới,
thiết bị, công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước sau khi
Quyết định số 50/2009/QĐ-uBND ngày 27/10/2009 về
việc hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa
học và đổi mới công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
trên địa bàn tỉnh Bình Phước hết hiệu lực.
Bên cạnh đó, Quỹ Phát triển Kh&cN đang tiến hành sát
nhập theo yêu cầu của Tỉnh ủy. Sau khi sáp nhập, Quỹ sẽ
tiếp tục hỗ trợ các DN tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi hỗ
trợ đổi mới công nghệ theo Quyết định số 11/QĐ-hĐQLQ
ngày 05/10/2011 của hội đồng quản lý Quỹ.
Đối với hỗ trợ sở hữu trí tuệ (ShTT), năm 2020, Sở đã
tham mưu uBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 295/KhuBND triển khai thực hiện chiến lược ShTT trên địa bàn
tỉnh đến năm 2030. Trong đó, đã xác định các nhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm cho việc phát triển tài sản trí tuệ và thương

hiệu cho các sản phẩm đặc thù, có thế mạnh của tỉnh. Và
chúng tôi đang thực hiện các thủ tục đề xuất với uBND
tỉnh xem xét trình hĐND tỉnh ban hành nghị quyết riêng
về phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các sản
phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
Sở Kh&cN cũng đã tham mưu uBND tỉnh ban hành
Kế hoạch số 152/Kh-uBND ngày 11/6/2019 về thực hiện
Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất
nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2019 2020. Sở đã hỗ trợ 20 DN, hợp tác xã ứng dụng giải pháp
tem điện tử để truy xuất nguồn gốc. Song song với đó, tại
các hội nghị, hội chợ quy mô cấp tỉnh, cấp quốc gia, Sở
thường xuyên hỗ trợ cho các DN quảng bá thương hiệu
cho các sản phẩm, trình diễn công nghệ truy xuất nguồn
gốc để người tiêu dùng phân biệt sản phẩm có nguồn gốc
xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng.
Về hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,
hàng hóa, thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày
31/8/2020 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt chương
trình quốc gia hỗ trợ DN nâng cao năng suất và chất
lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 và các
quyết định, kế hoạch liên quan, Sở Kh&cN đã và đang
tham mưu uBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện
chương trình quốc gia hỗ trợ DN nâng cao năng suất và
chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên
địa bàn tỉnh.
Ông nhận định ra sao về vấn đề cải thiện Chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCi) của tỉnh Bình
Phước thời gian qua? Ngành KH&CN đã và đang
đồng hành với nhiệm vụ này như thế nào?
Ngoài nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng, Bình Phước đã
đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện
tử, hỗ trợ DN... nhằm cải thiện môi trường kinh doanh.
Năm 2020, tỉnh đã tăng 11 bậc, từ hạng 61 (năm 2019) vươn
lên xếp thứ 50/63 trong bảng xếp hạng chỉ số Pci là kết quả
thể hiện rõ nét nhất cho nỗ lực này.
hòa chung quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh
trong công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh,
Sở Kh&cN đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh
đồng hành hỗ trợ DN. Sở đã triển khai xây dựng Đề án
hình thành Trung tâm khởi nghiệp và ĐmST tỉnh Bình
Phước. Khi Đề án này được phê duyệt sẽ tạo ra cơ chế
thúc đẩy cho hoạt động khởi nghiệp và ĐmST trên địa
bàn tỉnh phát triển hơn nữa.
Ngoài ra, khi Nghị quyết về phát triển tài sản trí tuệ và
thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ và Nghị quyết hỗ
trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới, thiết bị, công nghệ
trên địa bàn tỉnh Bình Phước (như đã nói ở trên) được
hĐND tỉnh thông qua trong năm nay, sẽ tạo ra cơ chế,
chính sách rõ ràng để hỗ trợ các DN đổi mới, thiết bị, công
nghệ; bảo vệ và phát triển thương hiệu...
Tin rằng, từ những hỗ trợ mang tính thực chất, tập
trung vào những lĩnh vực DN đang thiếu và đang được thị
trường, xã hội quan tâm sẽ được các DN ghi nhận, đánh giá
cao. Đó cũng chính là phương châm và mục tiêu xuyên suốt
của ngành Kh&cN Bình Phước trong những năm tiếp theo,
góp phần đắc lực vào mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh của tỉnh nhà.
trân trọng cảm ơn ông!

BusINess supporT for
INNovaTIoN aNd sCIeNCe
aNd TeChNology
applICaTIoN

SuBSTAnTIvE,
PrACTICAl
The science and technology (S&T)
sector of Binh Phuoc province has
been strongly transformed with many
important achievements to reaffirm
its position and role in the province's
socioeconomic development. This is
also a premise for the sector to boost
its business support for technological
innovations and competitiveness
improvement. mr. dang Ha Giang,
Director of the Department of Science
and Technology, has an interview
with Vietnam Business forum’s
reporter on this topic.
What do you think about contributions of the s&t sector
to the province's socioeconomic development over the past
time?
in general, S&T activities of Binh Phuoc province in recent
years (particularly in the 2016 - 2020 period) have been
comprehensively developed in all aspects.
most S&T tasks are derived from practical needs of
departments, branches and localities. research results are closely
practicable and applicable, helping improve product value, and
boost local socioeconomic development towards industrialization
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State President Nguyen Xuan Phuc pays a visit to
an organic vegetable growing model in Binh
Phuoc Hi-Tech Agricultural Center

and modernization.
Science, technology and innovation in the 2016-2020 period
provided a scientific basis for developing key crops and animals in
the province, scaling up hi-tech application models, improving
productivity, quality and value of key local agricultural products
(cashew, pepper and rubber), improving competitiveness,
increasing brand name and value, and boosting domestic
consumption and export.
upholding its achievements and preparing the groundwork for
the S&T sector to make breakthroughs to meet socioeconomic
development and international integration requirements, the
Department of Science and Technology advised the Provincial Party
committee to deploy the S&T development program in 2021 2025, one of 11 action programs to implement the resolution of the
11th congress of the Provincial Party committee. This is an
important content that shapes S&T development in Binh Phuoc
province in the next five years.
to help local enterprises sharpen their competitiveness and
foster sustainable development, what s&t support programs
and policies has Binh Phuoc province adopted?
The Provincial Party committee, the Provincial People’s
council and the Provincial People’s committee are particularly
keen on development and implementation of S&T support
programs and policies for manufacturing, business and governance
of enterprises.
Specifically, by supporting technological and equipment
upgrade and scientific and technical progress application to
production, the Department of Science and Technology is carrying
out procedures, advising the Provincial People's committee to
submit some policies on investment support for equipment and
technological innovations for organizations and individuals in Binh
Phuoc province to the Provincial People's council for approval after
the Decision 50/2009/QD-uBND dated october 27, 2009 on
support for transfer of S&T
application and innovation
models funded by the State
budget in Binh Phuoc province
was no longer effective.
Besides, the S&T
Development fund is being
merged as requested by the
Provincial Party committee.
after the merger, the fund will
continue to support businesses
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to access preferential support loans for technological innovations
under Decision 11/QD-hDQLQ dated october 5, 2011 of the fund
management Board.
for intellectual property (iP) support, in 2020, the department
advised the Provincial People's committee to issue Plan 295/KhuBND on carrying out the Binh Phuoc iP Strategy to 2030 which
defines key tasks and solutions for development of intellectual
property and brands for locally distinctive and advantageous
products. and, we are carrying out proposed procedures to the
Provincial People's committee to consider and submit to the
Provincial People's council to issue a separate resolution on iP and
branding development for local products and services.
The Department of Science and Technology also advised the
Provincial People's committee to issue Plan 152/Kh-uBND dated
june 11, 2019 on implementation of the Project on implementation,
application and management of Binh Phuoc Traceability System in
2019 - 2020. The agency supported 20 enterprises and cooperatives
to apply electronic stamp solutions to trace origin. at the same time,
at provincial and national conferences and fairs, it regularly
supported them to promote their product brands, and demonstrate
traceability technology to consumers to distinguish products of clear
origin and guaranteed quality.
With respect to support for improving productivity and product
quality, implementing the Prime minister's Decision 1322/QD-TTg
dated august 31, 2020 approving the National Program to assist
enterprises to increase productivity and product quality in 2021 2030 and related decisions and plans, the Department of Science
and Technology consulted the Provincial People's committee to
issue the action plan for implementation of the National Program.
How do you assess the improvement of the Provincial
Competitiveness index (PCi) of Binh Phuoc province over the
past time? How has the s&t sector supported this task?
in addition to efforts for better infrastructure, Binh Phuoc
province has stepped up administrative reform, e-government
construction and business support for a better business climate. in
2020, the province increased 11 places in the Provincial
competitiveness index (Pci) rankings, from No. 61 in 2019 to No.
50 out of 63 provinces and cities. The result clearly showed this
effort.
joining the resolute political system to improve the investment
and business environment, the Department of Science and
Technology has adopted many solutions to boost business
companionship and support. The department developed a project
to form a startup and innovation center in Binh Phuoc province.
When this project is approved and enforced, it will create a drive for
startups and innovations in the province to further develop.
in addition, when the resolution on iP and brand development
for products and services and the resolution on investment support
for equipment and technological innovation of organizations and
individuals in Binh Phuoc province (as mentioned above) are
approved by the Provincial People's council this year, they will
create clear mechanisms and policies to support businesses to
upgrade equipment and technology, protect and develop brands.
Believing that, the essential support for areas of high concern
among businesses and the society will be recognized and
appreciated by businesses. That is also the crosscutting motto and
goals of the S&T sector of Binh Phuoc in the following years to
further contribute to the goal of enhancing the local investment and
business environment.
thank you very much, sir!

Tăng khả năng
TiếP cận đấT đai
cho doanh nghiệP
cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
(TThc), ngành Tài nguyên và môi trường
(TNmT) Bình Phước đã tham mưu, thực hiện
nhiều giải pháp quản lý, khai thác hiệu quả tài
nguyên, môi trường và tạo thuận lợi cho người dân,
doanh nghiệp (DN) trong tiếp cận đất đai. Để tìm
hiểu thêm về những nỗ lực này, phóng viên Vietnam
Buisness forum đã có cuộc phỏng vấn ông dương Hoàng
anh tuấn, giám đốc Sở TNmT tỉnh Bình Phước.

Những năm qua, ngành tNmt đã tham mưu, thực
hiện các giải pháp nào nhằm tạo thuận lợi cho dN,
nhà đầu tư, thưa ông?
cùng với việc công khai, minh bạch thông tin quy
hoạch, kế hoạch và các chính sách pháp luật về lĩnh vực
TNmT trên địa bàn, Sở TNmT cũng đã phối hợp với Sở
Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành tham mưu Tỉnh ủy,
hĐND tỉnh, uBND tỉnh nhiều chính sách thu hút đầu tư.
Nổi bật là đã tham mưu hĐND tỉnh thông qua Nghị
quyết số 31/2017/NQ-hĐND ngày 19/7/2017 ban hành
quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư
trên địa bàn tỉnh Bình Phước (sửa đổi bổ sung tại Nghị
quyết số 14/2018/NQ-hĐND ngày 14/12/2018 và Nghị
quyết số 01/2020/NQ-hĐND ngày 24/3/2020; nay được
thay thế bởi Nghị quyết số 02/2020/NQ-hĐND ngày
13/7/2020). Trong đó, ban hành quy định về các danh
mục ngành, nghề được ưu đãi đầu tư về tiền thuê đất,
thuê mặt nước, tiền sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất từ
quỹ đất công không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;
khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền sử dụng, tiền
thuê đất. Đối với dự án có trong danh mục được ưu đãi,
khuyến khích đầu tư, ngành TNmT đã chủ động rà soát
cắt giảm thời gian giải quyết TThc nhằm tạo điều kiện
tốt nhất cho nhà đầu tư.
Với lợi thế quỹ đất lớn nên Bình Phước đang trở
thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư nhưng tỉnh
cũng xác định việc thu hút “chọn lọc”. Ông có chia sẻ
rõ hơn về vấn đề này và ngành đang tham mưu thực
hiện giải pháp nào nhằm vừa đẩy mạnh thu hút đầu
tư vừa đảm bảo phát triển bền vững?
Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với lợi
thế quỹ đất lớn, chất lượng tốt, tài nguyên khoáng sản
phong phú, hệ thống giao thông ngày càng hoàn chỉnh,

môi trường kinh doanh được cải thiện nên đã có nhiều
nhà đầu tư lớn lựa chọn Bình Phước là điểm đến xây
dựng phát triển DN. Tuy nhiên, tỉnh không thu hút ồ ạt
mà thực hiện chọn lọc, trong đó tập trung vào các tiêu chí
đánh giá chất lượng của dự án. các dự án đầu tư phải
đảm bảo các tiêu chí về môi trường, sử dụng ít tài nguyên
và năng lượng, hạn chế dự án đầu tư có nguy cơ gây ô
nhiễm môi trường, góp phần quan trọng vào việc phòng
ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững.
Là cơ quan tham mưu về lĩnh vực TNmT, Sở đã, đang
nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý ngành, phân bổ
nguồn lực tài nguyên, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh,
bền vững, đi đôi với bảo vệ môi trường (BVmT). chính
sách, pháp luật về BVmT được tập trung hoàn thiện;
phương thức quản lý được đổi mới, chuyển trọng tâm từ
bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa nguy cơ ô
nhiễm từ giai đoạn đầu tư; thực hiện nghiêm ngặt các quy
trình thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường,
cấp giấy phép dự án; giám sát chặt chẽ nguồn thải lớn có
nguy cơ ô nhiễm cao, không cho phép đưa vào hoạt động
cơ sở sản xuất không đáp ứng yêu cầu về BVmT.
Đặc biệt, Sở luôn đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ
theo Kế hoạch số 115/Kh-uBND ngày 17/5/2017 của
uBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/Tu
ngày 31/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng
cường công tác BVmT trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh quản
lý, giám sát chất thải rắn sinh hoạt trên các lưu vực sông;
tái sử dụng, tái chế, xử lý, giảm thiểu chất thải nhựa và
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Đề án BVmT lưu
vực hệ thống sông Đồng Nai; phân vùng nguồn tiếp nhận
nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2030…
Hiện tượng “sốt”, đẩy giá đất tại Bình Phước thời
gian qua làm cản trở thu hút đầu tư, gây nhiều khó
khăn trong quản lý. Vậy theo ông, các cấp chính
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cần vào cuộc ra sao để quản lý, điều chỉnh, định
F quyền
hướng thị trường phù hợp?
Việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
ở các cấp trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện theo đúng
quy định chính sách pháp luật về đất đai. các dự án lớn đều
được Sở phối hợp với các sở, ngành, địa phương đưa vào kế
hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, tham mưu trình
hĐND tỉnh thông qua và trình uBND tỉnh phê duyệt; sau
đó uBND cấp huyện công bố công khai các dự án, trong đó
có dự kiến thời gian thực hiện cụ thể. Đối với các dự án
trọng điểm của tỉnh, sau khi thống nhất chủ trương thực
hiện đều được công khai trên trang thông tin điện tử của
tỉnh và được cơ quan báo chí công khai thông tin.
Để điều chỉnh, định hướng thị trường phù hợp, các cấp
chính quyền cần đẩy mạnh việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt
động môi giới bất động sản bảo đảm hoạt động tuân thủ
đúng các quy định pháp luật; tăng cường biện pháp quản lý
chặt chẽ sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê
duyệt; đồng thời xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa
đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong
dự án đầu tư. Ngoài ra, tỉnh cũng có kế hoạch chủ động
điều tiết quỹ đất ra thị trường thông qua việc tạo quỹ đất
sạch để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất.
Chỉ số “tiếp cận đất đai” tỉnh Bình Phước năm 2020
giảm từ 7,39 điểm năm 2019 xuống còn 6,19 (xếp 49/63
tỉnh thành phố) song trong 5 năm trước đó đều có cải
thiện mạnh mẽ về điểm số, thứ hạng. Ông có nhìn nhận
thế nào về vấn đề này?
Trong thời gian qua, tỉnh luôn chủ động công khai quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở uBND cấp xã và trên
các phương tiện thông tin. các dự án thu hồi đất, giải
phóng mặt bằng, bồi thường đều được thông báo đến tổ
chức, cá nhân bị ảnh hưởng, tạo được sự đồng thuận cao.
hơn thế, trình độ dân trí của người dân ngày càng nâng
cao, có thể tiếp cận các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất và chính sách pháp luật về lĩnh vực đất đai qua
nhiều kênh thông tin khác nhau. Với sự quan tâm, chỉ đạo
quyết liệt của Tỉnh ủy, uBND tỉnh, tập thể ngành TNmT đã
có nhiều nỗ lực trong việc công khai, minh bạch trong giải
quyết TThc cho người dân và DN.
Để tiếp tục duy trì, phát huy ưu điểm và khắc phục
hạn chế, trong thời gian tới, Sở TNmT tiếp tục tăng
cường công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất; đầu tư, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất
đai giúp cho người dân dễ dàng tra cứu và tiếp cận; ứng
dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TThc; nâng
cấp mức độ dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tích hợp vào
cổng dịch vụ công quốc gia.
Sở còn tham mưu đẩy mạnh
công tác chỉ đạo và hướng
dẫn về chuyên môn đối với
cấp huyện trong quản lý đất
đai; đồng thời nghiên cứu các
hình thức tuyên truyền, phổ
biến cho người dân và DN dễ
dàng tiếp cận các thông tin về
đất đai.
trân trọng cảm ơn ông!
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Facilitating
Businesses to
access Land
While stepping up administrative
procedure reform, the Department of
Natural resources and Environment
has advised and applied many
solutions to manage and efficiently
utilize natural resources and the
environment and create favorable
conditions for people and businesses to
access land. To learn more about these
efforts, the Vietnam Business forum’s
reporter has an interview with mr.
duong Hoang anh tuan, Director of
the Binh Phuoc Department of Natural
resources and Environment.

How has the department of Natural resources and
Environment advised and applied solutions to
facilitate businesses and investors in the past time?
in addition to publicity and transparency of planning
information and legal policies on natural resources and
environment in the province, the Department of Natural
resources and Environment also coordinated with the
Department of Planning and investment and other
departments to advise the Provincial Party committee, the
Provincial People’s council and the Provincial People’s
committee on many investment attraction policies.
Notably, the department advised the Provincial People's
council to ratify resolution 31/2017/NQ-hDND dated
july 19, 2017 on investment incentive policies in Binh
Phuoc province (amending and supplementing resolution
14/2018/NQ-hDND dated December 14, 2018 and
resolution 01/2020/NQ-hDND dated march 24, 2020,
now replaced by resolution 02/2020/NQ-hDND dated
july 13, 2020). Specifically, the new rules include the lists of
industries and trades incentivized for land rent, water
surface rent and land-use fee; allocated land and leased land
from non-auctioned public land funds; discounted the fund
for land compensation, ground clearance, or transfer of
land -use rights. for incentivized projects, the Department
of Natural resources and Environment actively reviewed
and streamlined administrative procedures to reduce time
and provide best conditions for investors.

Given its advantage of a large land
bank, Binh Phuoc is becoming a
destination for many investors but the
province also tends to selectively attract
investors. Could you please describe this
approach? What solutions is the
department advising to draw more
investment funds and ensure sustainable
development?
advantageously lying in the southern
key economic zone with a large land bank,
abundant mineral resources, an
increasingly complete transportation
system, an improved business environment,
the province has attracted many big
investors to locate their projects. however,
Binh Phuoc has not drawn investors en
masse, but selectively licensed capable ones
with good projects. Licensed investment
projects must meet environmental criteria
and effectively use resources and energy to
prevent environmental pollution and boost
sustainable development.
as an advisory body on natural resources
and environment, the department has made great efforts to
manage the sector, allocate resources, ensure rapid and
sustainable economic development, coupled with environmental
protection. Policies and laws on environmental protection have
been improved; administration methods have been reformed,
shifted from passive response to active prevention of pollution
risks from the investment stage. The department has strictly
implemented appraisal procedures for environmental impact
assessment reporting and project licensing; closely monitored
large pollution-risk waste sources, not allowing production
facilities that fail to meet environmental requirements.
in particular, the department has constantly accelerated
tasks as per Plan 115/Kh-uBND dated may 17, 2017 of the
Provincial People’s committee on implementation of the
resolution 04-NQ/Tu dated march 31, 2017 of the Standing
Board of the Provincial Party committee on strengthening
environmental protection in the province; stepped up
management and supervision of everyday solid waste in river
basins; reused, recycled and reduced plastic waste and carried
out key tasks in the Dong Nai river Basin Environmental
Protection Project; and zoned out wastewater reception sites
in Binh Phuoc province to 2030.
Price surges on land scarcity in Binh Phuoc have
hindered investment attraction and caused difficulty in
administration. so, how should all levels of government act
to manage, adjust, and regulate the market appropriately?
The public disclosure of land use plans at all levels in the
province must comply with regulations on land. major projects
are all coordinated by the department, stakeholders and localities
to incorporate annual district-level land-use plans, advise the
Provincial People's council for approval and submit to the
Provincial People's committee for enactment. Subsequently, the
District People's committees publicly announces projects,
including a specific timetable for implementation. for key
projects of the province, after reaching agreement on
implementation policy, they are all publicized on the province's

websites and informed to press agencies.
To balance market development, authorities at all levels need
to step up inspection and reorganization of real estate brokerage
to ensure regulatory compliance; strengthen strict management
measures for land planning; and strictly handle unemployed land
or land used by delayed investment projects. in addition, the
province planned to actively offer the land fund to the market by
launching auctions to sell land-use rights.
the “access to land” index of Binh Phuoc province
decreased from 7.39 points in 2019 to 6.19 in 2020 (ranked
No. 49 out of 63 provinces and cities) but the score picked up
in the past five years. How do you think about this?
in recent years, the province has actively publicized landuse plans at working offices of communal government and on
mass media. reclaimed land, site clearance and land
compensation are all notified to impacted organizations and
individuals to build their confidence. given their higher
intellectual level, people can access information about land
planning and land policies via various information channels.
With the strong support and drastic direction of the Provincial
Party committee and the Provincial People's committee, the
Natural resources and Environment Department has made
great efforts to ensure publicity and transparency of resolving
administrative procedures for people and businesses.
To maintain, promote advantages and overcome
limitations, in the coming time, the department will further
enhance publicity and transparency of information on land-use
planning; invest to build a land database for people to easily
search and access; apply information technology to settle
administrative procedures; and upgrade provincial online
public services to integrate into the national public service
portal. The department will also advise on professional
guidance for district authorities to manage land and inform
people and businesses to easily access information about land.
thank you very much!
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NgàNh TàI ChíNh BìNh phướC

Hiện đại hóa công tác quản lý,
điều hành ngân sách
Trước ảnh hưởng
của dịch covid-19,
để sử dụng có hiệu
quả các nguồn ngân
sách nhà nước
(NSNN) phục vụ
phát triển KT-Xh,
Sở Tài chính tỉnh
Bình Phước tập
trung đổi mới, hiện
đại hóa quy trình
quản lý, điều hành
NSNN, góp phần
cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh
của tỉnh. Phóng
viên Vietnam
Business forum có
buổi trao đổi với
ông Lê tấn Nam,
giám đốc Sở Tài
chính tỉnh.

Ông có thể cho biết những giải
pháp của tỉnh Bình Phước nhằm
đảm bảo mục tiêu, kế hoạch dự toán
NsNN năm 2020 trước ảnh hưởng
của dịch Covid-19?
Tỉnh Bình Phước thực hiện kế
hoạch phát triển KT-Xh năm 2020
trong bối cảnh đại dịch covid-19 tác
động, ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt
đời sống xã hội. Sản xuất, kinh doanh
bị đình trệ, nhiều doanh nghiệp (DN),
hộ kinh doanh gặp khó khăn về lao
động, thiếu nguyên liệu đầu vào, thị
trường tiêu thụ bị thu hẹp... dẫn đến
phải thu hẹp quy mô, giải thể, tạm
ngưng hoạt động.
cùng với đó, giá bán nông sản chủ lực
của tỉnh giảm sâu như: giá hạt điều dao
động từ 18.000 đồng đến 21.000 đồng/kg
(trong khi cùng kỳ giá bán từ 30.000 đồng
đến 32.000 đồng/kg); giá tiêu bình quân
33.000 đồng (cùng kỳ giá bán từ 45.000
đồng đến 48.000đồng/kg)… Do đó, nhiều
DN không phát sinh doanh thu, nộp thuế,
khiến thu NSNN trên địa bàn giảm mạnh.
Trước tình hình đó, Bình Phước đã
chủ động xây dựng kịch bản điều hành
KT-Xh năm 2020 và chỉ đạo các cấp,
các ngành tập trung thực hiện “mục tiêu
kép”: vừa quyết liệt phòng chống dịch
bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt
động KT-Xh, khai thông các nguồn lực
để thúc đẩy phát triển mạnh hơn. Với
sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống
chính trị, sự nỗ lực của cộng đồng DN
và nhân dân, tình hình KT-Xh của tỉnh
tiếp tục phát triển và có nhiều điểm
sáng như: Sản xuất công nghiệp tăng
12,5%, giá trị sản xuất ngành nông
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nghiệp tăng 10,3%, kim ngạch xuất
khẩu tăng 7,33% so với năm 2019...
các hoạt động thương mại và dịch
vụ đáp ứng tốt nhu cầu xã hội; thực
hiện hiệu quả phòng, chống dịch
covid-19, toàn tỉnh không có ca mắc
bệnh covid-19. Những thành tựu đó
giúp việc thực hiện các chỉ tiêu KT-Xh
chủ yếu của tỉnh đạt kết quả đáng
mừng, với 20/24 chỉ tiêu đạt và vượt
mức kế hoạch. Trong đó, thu ngân sách
đạt 11.608 tỷ đồng, đạt 114% dự toán
điều chỉnh hĐND tỉnh thông qua và
tăng 27% so với cùng kỳ. một số khoản
thực hiện tăng khá so với cùng kỳ như:
thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài tăng 50%; thuế thu nhập cá
nhân tăng 26%; thu tiền sử dụng đất
tăng 67%; thu xổ số kiến thiết tăng
36%; thu từ hải quan tăng 116%...
Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ
quản lý, điều hành NsNN, sở tài chính
sẽ tập trung thực hiện những giải pháp
nào trong năm 2021, thưa ông?
Bên cạnh những kết quả đã đạt được
của năm 2020, tỉnh Bình Phước xác định
nhiệm vụ phát triển KT-Xh năm 2021
vẫn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất
là trong bối cảnh dịch covid-19 còn diễn
biến phức tạp. Để đảm bảo hoàn thành
mục tiêu, kế hoạch năm 2021, trong đó
có nhiệm vụ tài chính - ngân sách, Sở đã
đề ra các giải pháp như sau:
một là, thực hiện nghiêm chỉ thị số
31/cT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ
tướng chính phủ về việc chấn chỉnh,
tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc
chấp hành pháp luật về NSNN. Tổ

năm 2021 làm cơ sở thực hiện
chức triển khai thực hiện tốt
Luật NSNN; các Luật thuế sửa
cchc năm 2021, nhằm nâng cao
đổi, bổ sung và nhiệm vụ thu
hiệu quả công tác cải cách TThc;
NSNN theo quyết định của Thủ
đảm bảo thống nhất các chủ
tướng chính phủ và Nghị quyết
trương, nhiệm vụ và giải pháp
hĐND tỉnh, bảo đảm thu đúng,
gắn với chức năng, nhiệm vụ của
đủ, kịp thời các khoản thuế, phí,
Sở. Đến nay, Sở đã thực hiện
lệ phí và thu khác vào NSNN.
TThc ở cấp độ 4 với 336/341
Quản lý thu, chống thất thu,
TThc (trên 98,5% được tiếp
ngăn chặn có hiệu quả các hành vi
nhận và trả kết quả bằng hình
buôn lậu, gian lận thương mại, sản
thức trực tuyến).
xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển
Nhờ đó, thời gian qua, Sở Tài
giá, trốn, lậu thuế; phát hiện kịp
chính luôn thực hiện hiệu quả,
Năm 2020, sản xuất công nghiệp Bình Phước tăng
thời các trường hợp kê khai không
giải quyết hồ sơ đúng hạn cho các
12,5%, đóng góp lớn cho NSNN của tỉnh, trong đó có
sự góp phần của Dự án Nhà máy điện mặt trời Lộc
đúng, không đủ, gian lận thuế.
tổ chức, cá nhân và DN theo đúng
Ninh do Tập đoàn Hưng Hải đầu tư
Phấn đấu đến 31/12/2021, số nợ
trình tự quy định. Từ ngày
thuế không vượt quá 5% tổng thu
15/12/2020 đến ngày 14/3/2021,
ngân sách.
Sở đã tiếp nhận giải quyết 341 hồ sơ TThc, trong đó giải
hai là, tiếp tục thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
quyết đúng hạn 100% hồ sơ. 100% người dân, tổ chức, DN
quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tạo môi
được khảo sát hài lòng đối với sự phục vụ và giải quyết
trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, lành mạnh,
TThc trong lĩnh vực ngành Tài chính quản lý.
nâng cao hiệu quả điều hành KT-Xh của tỉnh theo Nghị quyết
Bên cạnh đẩy mạnh cải cách TThc, chúng tôi luôn chú
số 02/2020/NQ-hĐND ngày 13/7/2020 của hĐND tỉnh về
trọng đổi mới hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện
việc ban hành quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi và
nhiệm vụ, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công và
hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
hướng tới xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số.
Ba là, thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ về
Đến nay, Sở đã áp dụng phần mềm quản lý văn bản one
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển win_sys để giao và nhận văn bản trên hệ thống; tăng cường
KT-Xh và dự toán NSNN năm 2021; Thông tư của Bộ Tài
ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công
chính về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2021.
việc; thực hiện đơn giản hóa TThc; sử dụng chữ ký điện tử
Bốn là, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng
thay cho phần lớn văn bản giấy thông thường, các công việc
chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng
được giải quyết nhanh gọn và thông suốt. Sử dụng các
phí trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng,
chương trình phần mềm đặc thù do Bộ Tài chính triển khai,
quản lý vốn, tài sản của Nhà nước. Nâng cao chất lượng
như: Phần mềm quản lý, đăng ký tài sản nhà nước cho các
công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc các
loại tài sản (nhà, đất, ô tô và các tài sản khác) có nguyên giá
kết luận của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, các
từ 500 triệu đồng/đơn vị tài sản; Phần mềm quản lý tài sản
kết luận và kiến nghị giám sát của hĐND tỉnh.
nhà nước đối với các loại tài sản cố định có giá trị dưới 500
Năm là, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ chế tự triệu đồng/đơn vị tài sản; Thông tin quản lý giá cả thị
chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị
trường, quản lý doanh nghiệp nhà nước, quản lý mã số đơn
định số 16/2015/NĐ-cP ngày 14/02/2015 của chính phủ.
vị đầu tư xây dựng cơ bản; Quản lý chỉ số thống kê ngành tài
Sáu là, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp
chính (icT index); Quản lý theo dõi, vận hành hệ thống và
thực hiện bán đấu giá các dự án sử dụng đất ngay từ đầu
một số chương trình chuyên ngành khác nhau phục vụ công
năm để đảm bảo nguồn thanh toán cho các công trình, dự
tác cho lãnh đạo và công chức của Sở...
án được bố trí từ nguồn thu này.
Bên cạnh đó, áp dụng hệ thống quản lý Ngân sách và
Kho bạc (TaBmiS) trong việc phân bổ dự toán, tổng hợp,
phân tích số liệu và quyết toán ngân sách. Thực hiện cấp
Để thực hiện những mục tiêu, giải pháp trên, công
mã số đơn vị có quan hệ với
tác cải cách thủ tục hành chính (ttHC), hiện đại hóa
ngân sách qua hệ thống cổng
được sở chú trọng ra sao?
thông tin điện tử của Bộ Tài
Những năm qua, Sở Tài chính luôn xác định công tác
chính (mức độ 4); tạo thuận
cải cách TThc là một trong những nhiệm vụ quan trọng.
lợi và tiết kiệm thời gian,
Trong đó, Sở đã tham mưu uBND tỉnh ban hành Quyết
công sức, kinh phí cho các
định số 1253/QĐ-uBND ngày 12/06/2020 về công bố
đơn vị. Thực hiện thanh toán
TThc chuẩn hóa được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung
các khoản kinh phí cho các
tâm Phục vụ hành chính công, uBND cấp huyện thuộc
đơn vị qua hệ thống dịch vụ
thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài chính
công trực tuyến của Kho bạc
trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 2189/QĐNhà nước...
uBND ngày 21/10/2019 của uBND tỉnh).
Sở đã xây dựng Kế hoạch số 3846/Kh-STc ngày
trân trọng cảm ơn ông!
31/12/2020 về Kế hoạch cải cách hành chính (cchc)
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cùng với đẩy mạnh xây
dựng chính quyền điện tử
(cQÐT), tỉnh Bình Phước
cũng đang thực hiện nhiều
giải pháp tích cực thực hiện
chuyển đổi số (cÐS) tạo
nền tảng cho việc xây dựng
địa phương thông minh.
Phóng viên Vietnam
Business forum đã có cuộc
phỏng vấn ông Nguyễn
minh Quang, Phó giám
đốc Phụ trách Sở Thông tin
và Truyền thông (TTTT)
tỉnh Bình Phước.

theo ông, sự phát triển cơ sở hạ tầng và các dịch vụ về
Bưu chính (BC), Viễn thông (Vt) và Công nghệ thông
tin (CNtt) tỉnh Bình Phước hiện sẵn sàng đáp ứng yêu
cầu của người dân và doanh nghiệp (dN) ra sao?
có thể khẳng định cơ sở hạ tầng và các dịch vụ về Bc,
VT và cNTT tỉnh Bình Phước luôn sẵn sàng đáp ứng tốt
nhu cầu của người dân và DN. hiện trên địa bàn có 10
DN Bc hoạt động với 156 điểm phục vụ; bán kính trung
bình 3,75 km và đến 100% số xã trong tỉnh. Bình Phước
cũng có 7 DN VT đang hoạt động với 1.730 trạm thu,
phát sóng di động (BTS), 1.307.732 thuê bao điện thoại và
849.691 thuê bao internet.
Về cNTT, tỉnh đã ký kết với Tập đoàn Bưu chính
Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội và
các DN lớn nhằm lựa chọn công nghệ hiện đại phục vụ
cho việc xây dựng các ứng dụng thành phần, nền tảng
ioc như: Trí tuệ nhân tạo (ai), phân tích dữ liệu lớn (Big
data), internet vạn vật (ioT), dữ liệu không gian địa lý
(giS), điện toán đám mây (cloud), các phần mềm chuyên
dụng của microsoft để xây dựng Dasboard…; qua đó lựa
chọn đơn vị triển khai có đủ
năng lực về: nguồn lực con
người tại địa phương sẵn sàng
hỗ trợ khi cần, có khả năng tư
vấn giải pháp tổng thể, ứng
dụng tốt hạ tầng VT- cNTT
hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc
tế, đảm bảo an toàn bảo mật
thông tin…
Để góp phần nâng cao
năng lực cạnh tranh, cải
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‘

thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và tạo thuận
lợi cho hoạt động của dN, nhà đầu tư, trong thời
gian qua, ngành tttt đã tham mưu, thực hiện các
giải pháp nào?
Với mục tiêu hướng đến xây dựng, phát triển chính
phủ điện tử (cPĐT), hướng tới chính phủ số, nền kinh tế
số và xã hội số; đồng thời, hoàn thiện hệ thống pháp lý về
cNTT tạo cơ sở cho việc triển khai, xây dựng phát triển
cQĐT, địa phương thông minh tại tỉnh, ngành TTTT đã
tham mưu, thực hiện các giải pháp, hoạt động gồm:
Trước hết là xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung
của tỉnh mang tính chất nền tảng, đảm bảo hiệu quả sử
dụng các cơ sở dữ liệu, tích hợp chia sẻ dữ liệu giữa các
hệ thống thông tin ở địa phương và Trung ương. Tỉnh
cũng thiết lập các hệ thống ứng dụng phục vụ người dân,
DN và phục vụ quản lý điều hành các cơ quan nhà nước.
Bên cạnh đó, tỉnh đã huy động các nguồn lực tài chính,
con người, công nghệ, kỹ thuật... từ DN cung cấp dịch vụ
cNTT trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở này, uBND tỉnh đã
chỉ đạo quyết liệt trong việc xây dựng cQĐT, làm nền
tảng trong triển khai xây dựng cPÐT.
hiện uBND tỉnh đã phê duyệt “Kiến trúc chính quyền
điện tử tỉnh 2.0”; ban hành các đề án: Xây dựng Trung tâm
giám sát điều hành Đô thị thông minh tỉnh; Đề án Xây
dựng Địa phương thông minh tỉnh giai đoạn 2020-2025,
tầm nhìn đến năm 2030; Đề án Trung tâm tích hợp dữ liệu
tỉnh; làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực
hiện đồng bộ, xuyên suốt, đúng mục tiêu, định hướng,
tránh gây chồng chéo, lãng phí; tăng cường khả năng kết
nối liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu; tạo thuận lợi trong
giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho tổ
chức, cá nhân với mục tiêu chuyển từ “chính quyền quản

‘

Quyết tâm thực hiện chuyển đổi số

kế hoạch không đưa ra yêu cầu trong thời gian ngắn là
lý” sang “chính quyền phục vụ và kiến tạo”.
phải có số liệu điều hành, mà giai đoạn đầu chỉ đưa lên bộ
Ngành cũng đã tham mưu uBND tỉnh ban hành Kiến
trúc icT phát triển Địa phương thông minh tỉnh Bình
khung, “bức tranh đơn giản với những nét vẽ ban đầu”.
Phước; chương trình cÐS tỉnh Bình Phước giai đoạn
Trên cơ sở đó, lãnh đạo tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, ban,
2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; tham mưu uBND ngành, địa phương, nhà cung cấp dịch vụ hoàn thiện ứng
tỉnh Kế hoạch Ứng dụng cNTT trong xây dựng cQĐT,
dụng, cập nhật dữ liệu, kết nối liên thông… và đẩy dữ
cÐS, Địa phương thông minh và bảo đảm an toàn thông
liệu về ioc để từ đó bức tranh ngày càng hoàn thiện và
tin mạng tỉnh Bình Phước năm 2021.
đẹp hơn, phục vụ tốt cho việc chỉ đạo điều hành của tỉnh
Việc thực hiện thủ tục hành chính
hiện Sở cũng đang tham mưu uBND tỉnh và các
trên môi trường điện tử là mục tiêu
ngành để ban hành khung pháp ký
quan trọng để nâng cao hiệu quả
chung như các quyết định: Đề án thành
công tác cải cách hành chính, trọng
lập Trung tâm giám sát điều hành đô thị
Tính đến ngày
tâm là cải cách thủ tục hành chính
thông minh; Quy chế phối hợp tiếp
với việc tăng cường ứng dụng cNTT,
nhận xử lý và phản hồi thông tin của
09/4/2021, tỉnh
triển khai Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm giám sát, điều hành đô thị
Bình Phước đã đồng
vào giải quyết thủ tục hành chính,
thông minh tỉnh Bình Phước, làm cơ sở
giảm chi phí, thời gian đi lại cho
pháp lý trước khi vận hành; Khung Kiến
bộ được 442 dịch vụ
người dân, góp phần thúc đẩy phát
trúc chính quyền điện tử 2.0
công lên Cổng dịch vụ
triển kinh tế - xã hội, xây dựng
Để tiếp tục phát huy hiệu quả của
cQĐT.
các đề án, kế hoạch, trong thời gian tới,
công quốc gia,
Sở sẽ tham mưu uBND tỉnh chú trọng
đứng thứ 15/63
tuyên truyền, đào tạo cho cán bộ công
tỉnh Bình Phước đang quyết
nhân viên chức và người dân trong việc
liệt đẩy mạnh chuyển đổi từ CQĐt
tỉnh thành
sử dụng, tương tác các ứng dụng thành
sang CQs thông qua việc triển khai
cả nước.
phần, từ đó nâng cao được ý thức của
nhiều đề án, kế hoạch ứng dụng
người dân trong việc góp phần cải cách
CNtt trong các cơ quan quản lý,
hành chính xây dựng cQĐT, đô thị
điều hành. Ông có thể chia sẻ rõ
thông minh. Nhiệm vụ trước mắt là đào tạo đội
hơn về quyết tâm, sự nỗ lực này?
ngũ giáo viên, đoàn thanh niên làm lực lượng nòng cốt
Thời gian qua, Tỉnh uỷ, uBND tỉnh đã chỉ đạo sát sao
nắm bắt các dịch vụ công, ứng dụng di động Binh Phuoc
trong suốt quá trình xây dựng các đề án, kế hoạch liên quan
Today, Đồng Xoài trực tuyến; sử dụng email… Từ đội
đến cĐS. hàng tuần, đơn vị chủ trì xây dựng phải báo cáo
ngũ nòng cốt này sẽ phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ
tiến độ, vướng mắc nảy sinh để lãnh đạo tỉnh có ý kiến chỉ
đạo tháo gỡ. cùng với các chương trình, đề án đã triển khai, thực hiện chương trình đào tạo “công dân điện tử” đến
từng khu phố, ấp… Bằng cách làm như vậy sẽ mang lại
Sở TTTT đã phối hợp triển khai xây dựng và đưa vào hoạt
hiệu quả trong việc nâng cao trách nhiệm của người dân
động các trung tâm điều hành thông minh (ioc).
đối với xã hội, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công mức
Việc chọn lựa đăng ký dịch vụ triển khai cần bám sát
độ 3,4...
tình hình triển khai các ứng dụng thành phần tại địa
phương dựa trên khung kiến trúc cQĐT, đề án đô thị
trân trọng cảm ơn ông!
thông minh, Kế hoạch cĐS của tỉnh. cần xác định việc
triển khai là một quá trình, xây dựng từng bước theo lộ
trình kế hoạch cụ thể. Do vậy, việc triển khai các đề án,
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nỗ lực quảng bá hình ảnh Bình Phước
đến với cộng đồng quốc tế

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước tới thăm và chúc mừng năm
mới Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.Hồ Chí Minh vào tháng 1/2020

Với việc triển khai các hoạt động đối ngoại
một cách đồng bộ, toàn diện và hiệu quả,
Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước đã góp phần
thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển
KT - Xh, quốc phòng - an ninh, đáp ứng
quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế của tỉnh.

c

ông tác đối ngoại của tỉnh Bình Phước những
năm qua đã đạt những kết quả quan trọng,
thúc đẩy liên kết khu vực, hợp tác quốc tế, tăng
cường quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với
cộng đồng quốc tế. công tác xúc tiến, thu hút
đầu tư nước ngoài có nhiều chuyển biến tích cực; công tác
phân giới cắm mốc hoàn thành theo kế hoạch đề ra. công
tác quản lý đoàn ra, đoàn vào, quản lý các dự án Ngo được
thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Tỉnh tiếp tục duy trì tốt
và mở rộng quan hệ với các Tổng Lãnh sự quán, các tổ chức,
đối tác, doanh nghiệp các nước hàn Quốc, israel, Nhật Bản,
australia, Singapore… hiện tỉnh đang xúc tiến kết nghĩa với
một thành phố của Nhật Bản và tỉnh ubon ratchathani của
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Thái Lan nhằm kêu gọi hợp tác và đầu tư tại tỉnh
Bình Phước đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với 5
tỉnh thuộc Vương quốc campuchia nhằm thúc đẩy hợp
tác giao thương, thường xuyên duy trì chế độ giao ban
định kỳ, phối hợp tuần tra biên giới, bảo vệ cột mốc, thực
hiện tốt công tác phòng chống các loại tội phạm. Tháng
6/2017, tỉnh đã đón Thủ tướng hun Sen cùng các thành
viên trong đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Vương quốc
campuchia tới Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày
Thủ tướng hun Sen và đồng đội bắt đầu con đường cách
mạng, cứu đất nước campuchia khỏi chế độ diệt chủng
PolPot. Tháng 12/2017, hội nghị Ủy ban điều phối chung
lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển campuchia - Lào Việt Nam (cLV) đã được tổ chức tại Bình Phước. Năm
2018, 2019, tỉnh Bình Phước đón tiếp Ngài Phó Thủ
tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc campuchia
Samdech Tea Banh đến thăm một số địa danh lịch sử trên
địa bàn huyện Lộc Ninh.
Đạt được những kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo sát sao
của Tỉnh ủy, uBND tỉnh, sự hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp
vụ của Bộ Ngoại giao, sự nỗ lực của Ban giám đốc và toàn
thể cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ đã luôn chủ động trong
công tác tham mưu.
Để tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, thời
gian tới, Sở Ngoại vụ sẽ tập trung tham mưu Tỉnh ủy,
uBND tỉnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chủ tịch
nước Nguyễn Xuân Phúc về triển khai năm nhiệm vụ
trọng tâm về công tác đối ngoại địa phương, trong đó ưu
tiên tập trung vào hội nhập kinh tế quốc tế.
Theo đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh hội nhập quốc tế phục vụ
mục tiêu phát triển bền vững; tiếp tục cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh nhằm thúc đẩy xuất khẩu, thu hút fDi,
tranh thủ oDa và các nguồn thay thế. Khai thác hiệu quả
hợp tác cấp độ địa phương với các đối tác, doanh nghiệp
nước ngoài, qua đó mở rộng thị trường, tranh thủ các
nguồn lực về vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý.
Đẩy mạnh triển khai chiến lược Ngoại giao văn hóa,
chiến lược thông tin tuyên truyền đối ngoại; làm tốt công
tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác biên giới lãnh
thổ, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, công tác quản lý các
tổ chức phi chính phủ nước ngoài, công tác tổ chức hội
nghị hội thảo quốc tế và công tác thanh tra chuyên ngành
ngoại giao tại tỉnh.
Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, uBND tỉnh về quản lý
thống nhất các hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh công tác
nghiên cứu, tham mưu và dự báo chiến lược về tình hình
thế giới, khu vực có khả năng tác động đến địa phương, các
cam kết hội nhập Việt Nam phải thực thi. Tiếp tục kiện
toàn bộ máy làm công tác ngoại vụ bảo đảm đáp ứng yêu
cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa,
hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện.n

Efforts to Promote Binh Phuoc's Image
to Int’l Community

i

n recent years, Binh Phuoc province's
the coming time, the Department of foreign
affairs will focus on advising the
foreign affairs have achieved
Provincial Party committee and the
With the
important results, promoting
Provincial People's committee to
regional linkages,
implementation of
strictly implement the direction
international cooperation
external activities in a
of Prime minister Nguyen
and the image of the province
Xuan Phuc on the
synchronous, comprehensive and
to the international
of five key
community. foreign
effective manner, the Department of implementation
tasks
in
foreign
affairs
in the
investment promotion and
foreign
affairs
of
Binh
Phuoc
locality
at
the
19th
National
attraction have resulted in
many positive changes. The province has successfully contributed to foreign affairs conference,
in which priority is given to
demarcation has been
the goals of socio-economic
international economic
completed in accordance
development, national defense and
integration.
with the set plan. The
accordingly, the province
security,
meeting
the
process
of
management of exit and
will promote international
industrialization - modernization integration to serve the goal of
entry delegations, and the
management of Ngo projects
sustainable development;
and international integration
have been strictly implemented in
continue
to improve the
of the province.
accordance with regulations. The
investment environment to promote
province continues to maintain and
exports, attract fDi, take advantage of
expand relationships with consulates
oDa and alternative sources. The province
general, organizations, partners and businesses
will effectively exploit local-level cooperation with
from Korea, israel, japan, australia and Singapore.
foreign partners and enterprises, thereby expanding
markets and taking advantage of resources in capital,
currently, the province is promoting twinning with one
technology, and management skills.
city of japan and ubon ratchathani province of Thailand
Binh Phuoc will accelerate the implementation of
to call for cooperation and investment.
the
Strategy for cultural Diplomacy, the Strategy of
Binh Phuoc has signed a memorandum of
information and Propaganda of foreign affairs;
understanding on cooperation with five provinces of the
border and territory work, consular work, citizen
Kingdom of cambodia to promote trade cooperation,
protection, management of foreign non-governmental
regularly maintain periodic briefings, coordinate border
patrols, protect landmarks, and crime prevention. in june organizations, organization of international
conferences and seminars and specialized inspection
2017, the province welcomed Prime minister hun Sen
of foreign affairs in the province.
and members of the high-ranking delegation of the
The province will continue to advise the Provincial
government of the Kingdom of cambodia to Vietnam on
Party
committee, the Provincial People's committee on
the occasion of the 40th anniversary of Prime minister
the unified management of external activities; to step up
hun Sen and his teammates starting the revolutionary
research, advice and strategic forecasting on world and
path to save cambodia from the Pol Pot genocidal
regional situations that are likely to affect the locality and
regime. in December 2017, the 11th meeting of the joint
Vietnam's integration commitments to be implemented.
coordination committee on the cambodia-LaosBinh Phuoc will continue to strengthen the entire
Vietnam (cLV) Development Triangle area was held in
Binh Phuoc. in 2018, Binh Phuoc province welcomed mr. machine for foreign
affairs to ensure that it
Deputy Prime minister, minister of National Defense of
meets the requirements of
the Kingdom of cambodia Samdech Tea Banh to visit
the period of accelerated
some historical sites in Loc Ninh district.
industrialization achieving these results is thanks to the close direction
modernization, and
of the Provincial Party committee, the Provincial
extensive
and
People's committee, the professional support of the
comprehensive
ministry of foreign affairs, the efforts of the Board of
international
Directors and all officers and employees of the
integration.n
Department of foreign affairs in consulting work.
in order to continue promoting the achievements, in
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NgàNh NN&pTNT

NgàNh NgâN hàNg BìNh phướC

Kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Thực hiện hiệu quả
“mục tiêu kép”

Trong giai đoạn 2021-2025, ngành
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
(NN&PTNT) tỉnh Bình Phước tập
trung xây dựng, triển khai hàng loạt các
quy hoạch, đề án phát triển, qua đó kỳ
vọng sẽ tạo nên bứt phá mạnh mẽ - ông
Nguyễn Thanh Bình, giám đốc Sở
NN&PTNT tỉnh Bình Phước cho biết.

Ông có thể cho biết kết quả nổi bật sau 5 năm thực
hiện Đề án tái cơ cấu ngành NN&PtNt gắn với xây dựng
Nông thôn mới (Ntm) trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến
năm 2020 (theo Quyết định 2537/QĐ - UBNd ngày
12/11/2015 của UBNd tỉnh)?
Trong 5 năm qua, ngành đạt tốc độ tăng trưởng ổn định với giá
trị sản xuất tăng 4,48%/năm, giá trị gia tăng tăng 2,37%/năm.
cơ cấu nội ngành chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng
chăn nuôi, (từ 11,68% năm 2015 lên 17,58% năm 2020), giảm tỷ
trọng trồng trọt từ 87,34% xuống 82,16%; diện tích cây lúa giảm
thay vào đó là cây công nghiệp nhất là cao su và cây ăn quả.
Ngành chăn nuôi phát triển đột phá, sản phẩm đáp ứng nhu
cầu trong tỉnh và 70% tiêu thụ ngoài tỉnh. hình thức chăn nuôi
trang trại, gia trại thay thế dần mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ gia đình.
Trong lâm nghiệp, việc trồng rừng sản xuất được đẩy
mạnh nhờ chính sách chuyển đổi rừng từ rừng tự nhiên nghèo
kiệt sang rừng trồng các loại cây đa mục đích. Nhiều doanh
nghiệp, hộ dân thuê đất rừng sản xuất trồng cao su... đưa tỷ lệ
che phủ rừng đạt 74,8%.
chương trình NTm đạt nhiều kết quả tích cực: Đến hết năm
2020, toàn tỉnh có 60/90 xã đạt chuẩn NTm, 8 xã đạt chuẩn NTm
nâng cao, 13 thôn - ấp đạt khu dân cư NTm và nhiều tuyến đường
kiểu mẫu. Thành phố Đồng Xoài và Thị xã (TX) Phước Long được
công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTm; TX Bình Long
đang được thẩm định, huyện Đồng Phú và chơn Thành đang hoàn
thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt huyện NTm.

tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy nhanh
phát triển văn hoá - xã hội, giai đoạn 2021-2025…
Ngay sau khi ban hành Nghị quyết, Tỉnh ủy, uBND tỉnh đã
quán triệt mạnh mẽ và thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, đôn
đốc Đảng ủy, Ban giám đốc Sở khẩn trương triển khai bằng các
chương trình, đề án cụ thể.
hiện Sở đã, đang triển khai thực hiện 14 chương trình dự án,
chính sách và các quy định phục vụ phát triển; trong đó chú trọng
đến việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch các vùng trồng cây
chuyên canh như điều, cây ăn trái, cao su, cây lấy gỗ... ; xây dựng
vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, khu nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao; phát triển kinh tế từ rừng... đồng thời tham mưu xây
dựng, áp dụng các chính sách phù hợp. các dự án chương trình
đang triển khai cụ thể gồm:
- Nhóm Quy hoạch có: (1) Vùng trồng cây chuyên canh, (2)
Vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh (3) Khu nông nghiệp công
nghệ cao, (4) rà soát quy hoạch thủy lợi và (5) công nghiệp chế
biến sản phẩm nông lâm thủy sản.
- Nhóm dự án, đề án có: (1)Dự án nông nghiệp sạch (2) Xây
dựng thương hiệu; phát triển ngành trái cây trọng điểm, (3)
Quản lý rừng và phát triển kinh tế rừng (4) Phát triển đàn bò, (5)
Phát triển Điều và (6) Phát triển chuỗi Tiêu.
Nhóm chính sách, quy định, tiêu chuẩn có chính sách hỗ trợ
mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, hợp tác xã... và 3 quy định về
(1) Kiểm soát môi trường trong nông nghiệp; (2) Quản lý cung cấp
về phân bón, vật tư nông nghiệp và (3) giống cây trồng.
Những hoạch định nói trên mang tính chiến lược; các đề án, dự
án là “xương sống” đối với sự phát triển nông nghiệp và nông thôn
tỉnh giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. hiện ngành
đang nỗ lực đẩy mạnh xây dựng, triển khai các quy hoạch, đề án, dự
án và việc triển khai thành công kỳ vọng sẽ tạo sự đột phá phát triển
nông nghiệp - nông thôn tỉnh những năm tới.
trân trọng cảm ơn ông!

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần Xi đã xác
định nhiều mục tiêu, những nhiệm vụ trọng tâm, chương trình
trọng điểm của ngành trong nhiệm kỳ 2020-2025.Vậy ngành
đã, đang cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án nào?
Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh đã xác định:
Phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả; phát triển khoa học công nghệ; phát triển thương mại - dịch vụ và chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng NTm, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh

Thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư lớn như: CP, De
Heus T&T, Japfa Comfeed... đầu tư tại Bình Phước đã mở
ra cho ngành nông nghiệp tỉnh hướng đi mới, giúp người
nông dân thay đổi tư duy, tập quán chăn nuôi truyền
thống, nhỏ lẻ và nhận ra được chăn nuôi là ngành kinh tế;
phát triển chăn nuôi phải theo chuỗi liên kết, an toàn dịch
bệnh và chăn nuôi an toàn sinh học.
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TcTD trên địa bàn chủ động liên hệ làm việc với các DN bị ảnh
hưởng của dịch covid-19 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
đối với DN, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về chi nhánh theo
dõi. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết, chi
nhánh đã làm văn bản báo cáo NhNN xem xét xử lý.
chỉ đạo các TcTD trên địa bàn công khai, minh bạch các quy
trình, thủ tục cho vay, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đổi
mới công nghệ, nâng cao chất lượng thanh toán không dùng tiền
mặt, đảm bảo cung cấp tiền mặt tại các máy aTm, giữ khoảng cách
phòng chống dịch.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả hoạt
động, tình hình tháo gỡ khó khăn cho DN, khách hàng bị ảnh
hưởng bởi dịch covid - 19 về NhNN tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm
những TcTD vi phạm quy định về hoạt động cho vay, gây khó
khăn cho khách đến giao dịch, liên hệ tháo gỡ khó khăn do ảnh
hưởng bởi dịch covid-19.
cũng theo ông Bùi huy Thọ, NhNN tỉnh sẽ tăng cường chỉ
đạo các TcTD trên địa bàn chủ động thực hiện các chương trình
kết nối Ngân hàng - DN để chủ động tiếp cận khách hàng DN cũng
như tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, ngân hàng với DN.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Trong tình hình dịch covid-19 tác động
tiêu cực tới nền kinh tế, ngành ngân hàng
tỉnh Bình Phước đã thực hiện đồng bộ
các chủ trương, giải pháp của chính phủ,
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
(NhNN) Việt Nam để đạt được mục tiêu
kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục
hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch
căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của NhNN, chi
nhánh NhNN tỉnh Bình Phước đã ban hành nhiều văn bản chỉ
đạo quyết liệt các tổ chức tín dụng (TcTD) trên địa bàn triển khai,
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 và các
giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19.
Quyết liệt chỉ đạo thực hiện hiệu quả Thông tư số 01/2020/TTNhNN ngày 13/3/2020 quy định về việc TcTD, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ
nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do
dịch covid-19 .
Ông Bùi huy Thọ, giám đốc NhNN tỉnh Bình Phước cho biết:
Tại NhNN tỉnh đã thành lập bộ phận thường trực gồm cán bộ chủ
chốt đơn vị để tiếp nhận, xử lý những khó khăn, vướng mắc liên
quan đến triển khai Thông tư 01 /2020/TT-NhNN ngày 13/3/2020.
chủ động làm việc với các hội DN tỉnh để nắm bắt kịp thời những
khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của dịch covid-19, qua đó có
văn bản trả lời kịp thời các kiến nghị, đề xuất của các hội DN tỉnh.
Trên cơ sở kiến nghị của các hội DN tỉnh, chi nhánh chỉ đạo các

Nhằm đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, ngành
đặc biệt quan tâm một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
Thường xuyên trao đổi và kịp thời nắm bắt những chủ trương,
chính sách của Tỉnh ủy, uBND tỉnh có liên quan đến hoạt động
ngân hàng. Tích cực tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa
phương các vấn đề phát sinh có liên quan đến lĩnh vực tiền tệ và
hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa
bàn để giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động của ngành
Định kỳ hoặc đột xuất chủ trì tổ chức họp giao ban ngành Ngân
hàng trên địa bàn để triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn của NhNN về nhiệm vụ ngân hàng; theo dõi, nắm bắt tình
hình kinh tế - xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, kịp thời
xử lý khó khăn, vướng mắc, báo cáo và đề xuất với cấp ủy, chính
quyền địa phương có những chính sách phù hợp thực tế, hỗ trợ
phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Báo cáo và đề xuất với Thống
đốc NhNN về biện pháp quản lý hoạt động của TcTD, những vấn
đề phát sinh trong thực tiễn, những bất cập của cơ chế, chính sách
cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đồng thời có
biện pháp xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm việc tuân
thủ quy định về an toàn và các hoạt động đối với các chi nhánh
ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn. Tổ chức
thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về cơ cấu
lại thời hạn nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay
mới đối với khách hàng gặp khó khăn do dịch covid-19 theo chỉ
đạo của NhNN Việt Nam.
Theo dõi việc chấp hành các quy định, chỉ đạo của Thủ tướng
chính phủ tại chỉ thị số 06/cTTTg ngày 12/3/2019 về tăng cường
giải pháp nhằm đảm bảo an toàn
hoạt động, củng cố vững chắc hệ
thống QTDND và chỉ thị số
06/cT-NhNN ngày 2/10/2018 của
NhNN Việt Nam về chấn chỉnh,
tăng cường phòng, chống, ngăn
ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm
bảo an ninh, an toàn hoạt động
trong hệ thống QTDND.n
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NgàNh Thuế TỉNh BìNh phướC

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021
Trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 vẫn
còn diễn biến phức tạp, nhiệm vụ thu
ngân sách đặt ra cho ngành thuế hết sức
nặng nề. Tuy nhiên, với sự đồng thuận của
cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ
của các ban, ngành trong tỉnh cùng sự nỗ
lực phấn đấu của cán bộ, công chức,
ngành thuế Bình Phước quyết tâm phấn
đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu
ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021.

Nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép”
Năm 2020, số thu nội địa do ngành thuế Bình Phước quản lý
thu được 9.733 tỷ đồng, đạt 120% dự toán năm Bộ Tài chính
giao, đạt 106% dự toán điều chỉnh năm hĐND, uBND tỉnh giao
và bằng 103% so với cùng kỳ. Để đạt được con số ấn tượng kể
trên, ngành thuế tỉnh đã kịp thời huy động mọi nguồn lực để tập
trung giải quyết các điểm ách tắc trong công tác thu, tìm những
nguồn thu tiềm năng để động viên hiệu quả cho NSNN theo
đúng tinh thần quy định của pháp luật. Theo đó, năm 2021, với
sự đoàn kết, quyết tâm, ngành thuế tỉnh Bình Phước phấn đấu
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN đạt trên 10.000 tỷ đồng.
Tình hình phức tạp của dịch covid-19 đã tác động trực tiếp
đến số thu ngân sách. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh
đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Tỉnh ủy, hĐND, uBND
tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, cộng đồng
doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực
vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định phát triển SXKD. Bên
cạnh đó là toàn thể công chức, người lao động ngành thuế tỉnh
đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý
thu, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, khai thác tốt các nguồn
thu mới phát sinh, tăng cường chống thất thu thuế, giảm nợ
đọng để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN
được giao. Đồng thời, ngành
thuế Bình Phước đã và đang tiếp
tục triển khai đồng bộ nhiều giải
pháp, trong đó trọng tâm là thực
hiện tốt các chính sách hỗ trợ
doanh nghiệp vượt qua giai
đoạn khó khăn và đặc biệt là tiếp
tục đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính về thuế theo tinh
thần chỉ đạo tại Nghị quyết số
02/2021/NQ-cP của chính phủ;
tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp
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thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi
trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp
phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng
lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để
tăng thu cho NSNN.
Bên cạnh đó ngành thuế tỉnh thường xuyên đôn đốc NNT
thực hiện kê khai, nộp thuế và hoàn thuế điện tử; tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách và xử lý,
thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế nợ mới phát sinh, duy trì mức nợ
trên tổng thu ngân sách dưới 5%. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương,
nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức thuế trong
thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham
nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tăng
thu ngân sách
Ông Trần Văn hướng, cục trưởng cục Thuế tỉnh Bình
Phước cho biết, để bảo đảm thu ngân sách đạt tiến độ, vượt dự
toán, ngành đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc bám sát các yêu
cầu, thực hiện tốt nhiệm vụ phù hợp với thực tế, có tính khả thi
cao. Theo ông hướng, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng,
là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Xiii của Đảng,
bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp, là năm
đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
(năm 2021-2025) của tỉnh. Trong khi dịch bệnh covid-19 được
dự báo chưa thể sớm kết thúc và sẽ tác động tiêu cực đến nền
kinh tế, ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN. chính vì vậy, ngay
trong những ngày đầu năm 2021, cục Thuế tỉnh Bình Phước đã
triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 15 nhóm giải pháp
công tác của năm. Trong đó, việc tập trung xây dựng kịch bản
thu ngân sách được xây dựng chi tiết cho từng tháng, quý, với
nhiều phương án cụ thể, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải
pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Với quyết tâm và nỗ lực cao nhằm đảm bảo thực hiện tốt
nhiệm vụ thu NSNN, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán
thu nội địa năm 2021 được Bộ Tài chính, uBND tỉnh giao ở
mức cao nhất, ngành thuế sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều
hành của chính phủ, Bộ Tài chính, uBND tỉnh để chủ động
triển khai chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm
2021. Phối hợp các sở, ngành và địa
phương triển khai quyết liệt, đồng bộ
các giải pháp quản lý thu, khai thác
tăng thu, chống thất thu NSNN. Tăng
cường công tác thanh, kiểm tra chống
thất thu thuế, xây dựng hệ thống giám
sát thanh, kiểm tra theo phương thức
điện tử, tập trung thanh, kiểm tra đối
với các DN có rủi ro cao về thuế. Triển
khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ
và cưỡng chế nợ thuế. Đẩy mạnh công
tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý
kê khai thuế đối với NNT, đảm bảo
100% các tổ chức, cá nhân có hoạt
động SXKD trên địa bàn đều được đưa
vào diện quản lý và kê khai nộp thuế.
Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ tổ chức
triển khai thực hiện tốt các chính sách
thuế mới ban hành để giúp NNT nắm
bắt kịp thời, đầy đủ và thực hiện đúng
chủ trương, chính sách của Nhà nước
và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Tăng
cường công tác hỗ trợ tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc cho NNT, hỗ trợ để
NNT phục hồi nhanh hoạt động sản
xuất, kinh doanh sau dịch bệnh. Tạo
mọi điều kiện thuận lợi nhất cho DN
khởi nghiệp, tăng nhanh số lượng DN
mới thành lập, giảm thiểu DN giải thể,
ngừng hoạt động, thu hút nhiều dự án
đầu tư tạo ra nguồn thu ổn định vững
bền cho ngân sách.
Tăng cường công tác thông tin,
tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục
hành chính thuế bằng nhiều hình thức
phong phú, đa dạng để NNT nắm bắt
kịp thời. Tuyên dương thành tích của
các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp
hành nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp
số thu lớn cho NSNN. Thường xuyên
quán triệt chủ trương, nhắc nhở công
chức, người lao động ngành thuế chấp
hành nghiêm chỉnh kỷ cương, kỷ luật
trong thực thi công vụ. Xây dựng môi
trường, phong cách làm việc chuyên
nghiệp, thân thiện, hiện đại, hiệu quả
gắn với thi đua phấn đấu hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Phát huy những thành tích đã đạt
được trong những năm qua, cán bộ,
công chức ngành Thuế tỉnh tiếp tục
nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng
động sáng tạo, đổi mới phong cách
làm việc, thường xuyên cải tiến các
nghiệp vụ thu, cải cách hành chính
trong lĩnh vực thuế, tăng cường công
tác tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ đối
tượng nộp thuế, phấn đấu hoàn thành
vượt mức dự toán thu ngân sách được
Trung ương và tỉnh giao năm 2021 và
các năm tiếp theo.n

NgàNh hảI quaN BìNh phướC

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp
Trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19, cục hải
quan tỉnh Bình Phước đã thực hiện đồng bộ các nhiệm
vụ: đảm bảo phòng chống dịch; chủ động tổ chức triển
khai các nhiệm vụ được giao; đảm bảo công tác quản lý
hải quan hiệu quả; thông quan hàng hóa thông suốt và
tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), ổn
định nguồn thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN)...

Đ

ể đảm bảo nhiệm vụ
thu NSNN trong bối
cảnh dịch bệnh, cục
hải quan tỉnh Bình
Phước đã quán triệt
các chỉ đạo của chính phủ, Tỉnh ủy,
uNBD tỉnh và Tổng cục hải quan
về công tác phòng chống dịch và
thực hiện đồng bộ các giải pháp
nhằm tăng thu ngân sách.
cụ thể, cục đã tăng cường các
hoạt động thu hút doanh nghiệp về thực hiện thủ tục tại địa bàn; đẩy mạnh các hoạt
động hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với cộng
đồng doanh nghiệp theo đúng tinh thần coi doanh nghiệp là đối tượng “khách hàng
đặc biệt” trên cơ sở cầu thị, lắng nghe, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong
hoạt động sản xuất kinh doanh, XNK của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp
luật. Tích cực triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp.
Thực hiện việc tạm dừng các hoạt động kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật của người
khai hải quan.
cùng với đó, nâng cao hiệu quả quản lý, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi
gian lận, trốn thuế thông qua công tác phân luồng kiểm tra hàng hóa tại khâu thông
quan, tăng cường kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống
buôn lậu, gian lận thương mại… mặt khác, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của
lãnh đạo Tỉnh ủy, uBND tỉnh và các sở, ban ngành tỉnh Bình Phước trong việc đưa ra
những chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định sản xuất, kinh
doanh, XNK theo từng giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh; các hoạt động hỗ trợ doanh
nghiệp xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu...
Nhờ đó, kết quả thu NSNN năm 2020 của cục hải quan Bình Phước đạt kết quả
rất đáng khích lệ. Tính đến ngày 31/12/2020, thu 1.869,13 tỷ đồng, đạt 233,64% chỉ
tiêu Bộ Tài chính giao (800 tỷ đồng); đạt 219,90% chỉ tiêu uBND tỉnh giao (850 tỷ
đồng); đạt 109,95% chỉ tiêu Tổng cục hải quan giao (1.700 tỷ đồng). Đồng thời, tăng
115,45% so với cùng kỳ năm 2019 (867,54 tỷ đồng).
Nguồn thu NSNN tập trung vào nhóm mặt hàng: máy móc thiết bị, nguyên liệu,
hóa chất sản xuất ngành dệt nhuộm; chì chưa tinh luyện và các mặt hàng khác... Năm
2021, cục được Bộ Tài chính và uBND tỉnh giao thu NSNN là 1.170 tỷ đồng; Tổng
cục hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu là 1.234 tỷ đồng.
Nhận thức tình hình KT-Xh còn rất nhiều khó khăn thách thức, dịch covid-19 vẫn diễn
biến khó lường, cục đã quán triệt sâu sắc các chủ trương, định hướng, chiến lược phát triển
KT-Xh, chương trình hành động của chính phủ, Bộ Tài chính, uBND tỉnh và Tổng cục
hải quan. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai
đồng bộ các giải pháp thu nhằm nâng cao hiệu quả thu NSNN năm 2021.
Theo đó, tiếp tục tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, thu hút doanh nghiệp, thu đúng,
thu đủ, tránh nợ đọng; tăng cường công tác chống buôn lậu, quản lý rủi ro, kiểm tra sau
thông quan, chống thất thu cho NSNN. mục tiêu trọng tâm của đơn vị là giảm tỷ lệ nợ
đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN; tăng thu so với dự toán Bộ Tài chính giao là
3%; tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu từ 4 đến 5%. Phấn đấu hoàn thành và
hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị được giao.n
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Bảo hIểm xã hộI TỉNh BìNh phướC

Hướng tới mục tiêu an sinh bền vững
chính sách bảo hiểm xã hội (BhXh), bảo hiểm y tế
(BhyT) giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã
hội, góp phần tích cực vào việc ổn định chính trị-xã
hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội
công bằng, dân chủ, văn minh. Những năm qua,
BhXh Bình Phước đã triển khai chính sách BhXh;
BhyT với nhiều giải pháp đồng bộ, có hiệu quả,
hướng tới xây dựng BhXh một cách bền vững.
Phóng viên Vietnam Business forum đã có cuộc
trao đổi với ông mai Văn tiến, giám đốc BhXh
tỉnh Bình Phước. Nguyễn dũng thực hiện.

Ông có thể cho biết những kết quả nổi bật trong triển
khai thực hiện chính sách BHXH, BHYt, BHtN tại tỉnh
Bình Phước thời gian qua?
Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh
ủy, Thường trực hĐND, lãnh đạo uBND tỉnh, sự phối hợp
chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và sự nỗ
lực vượt khó của toàn thể công chức, viên chức, người lao động
trong toàn ngành BhXh tỉnh, năm 2020 BhXh tỉnh Bình
Phước đã đạt được những kết quả nổi bật như sau:
Đầu tiên, phải kể đến những kết quả tích cực trong
việc phát triển đối tượng tham gia BhXh, BhyT, bảo
hiểm thất nghiệp (BhTN) và số thu BhXh, BhyT,
BhTN. Tính đến ngày 31/12/2020, có 898.303 người tham
gia BhXh, BhyT, BhTN, phát triển tăng mới 54.520
người so với năm 2019 (tương ứng 5,31%). Độ bao phủ
BhyT là trên 90%, hoàn thành chỉ tiêu BhyT toàn dân
do Thủ tướng chính phủ giao tại Quyết định số
1167/QĐ-TTg và Nghị quyết hĐND tỉnh giao.
cùng với số đối tượng tham gia BhXh, BhyT, BhTN
tăng qua hàng năm; số thu cũng tăng tương ứng. Tính
đến ngày 31/12/2020, tổng số thu BhXh, BhyT, BhTN
là 3.207.315 triệu đồng, tăng 292.354 triệu đồng (tương
ứng 10%) so với năm 2019, đạt 100,7% kế hoạch BhXh
Việt Nam giao.
Thứ hai, ngành BhXh tỉnh đã thực hiện tốt việc giải
quyết và chi trả kịp thời các chế độ BhXh, BhyT, BhTN
cho người tham gia theo quy định pháp luật. Năm 2020,
BhXh tỉnh đã giải quyết mới 1.148 người hưởng lương hưu
và trợ cấp BhXh hàng tháng, đưa tổng số người hưởng
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lương hưu và trợ cấp BhXh hàng tháng hiện nay lên trên 15
ngàn người. Trong năm 2020, có gần 145 ngàn lượt người
hưởng các khoản trợ cấp một lần, ốm đau, thai sản, dưỡng
sức phục hồi sức khỏe; tổ chức chi trả chế độ bảo hiểm thất
nghiệp cho gần 55 ngàn lượt người. Đặc biệt trong lĩnh vực
BhyT, năm 2020 toàn ngành BhXh tỉnh đã bảo đảm quyền
lợi khám chữa bệnh (KcB) BhyT cho 1.672.443 lượt người
đi KcB BhyT, với tổng số chi KcB BhyT là 502.149 triệu
đồng. Quỹ KcB cân đối thu, chi; quyền lợi KcB BhyT của
người tham gia BhyT được đảm bảo.
Thứ ba, năm 2020, số tiền nợ đọng BhXh, BhyT, BhTN
giảm mạnh. Tính đến ngày 31/12/2020, số nợ đọng BhXh,
BhyT, BhTN là 24.976 triệu đồng, chiếm 0,78% so với kế
hoạch thu BhXh Việt Nam giao năm 2020, là địa phương có
số nợ đọng thấp nhất cả nước.
Công tác tuyên truyền luôn được ngành BHXH tỉnh xác
định là nhiệm vụ quan trọng và then chốt nhằm đưa chính
sách BHXH, BHYt đi vào cuộc sống và đến được với mọi
tầng lớp nhân dân lao động. Vậy thời gian qua công tác này
được BHXH chú trọng như thế nào?
Thời gian qua, BhXh tỉnh Bình Phước luôn xác định thực
hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách BhXh, BhyT là một
trong những nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu nhằm góp
phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
BhXh tỉnh Bình Phước đã đổi mới, nâng cao chất lượng công
tác tuyên truyền với nhiều hình thức, lựa chọn nội dung tuyên
truyền theo từng thời điểm, trọng tâm, dễ hiểu, dễ nhớ... nhằm
nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp (DN) và người dân hiểu

chính sách BhXh, BhyT thực sự là “trụ cột chính
trong hệ thống an sinh xã hội”.
Trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền đã được xây
dựng ngay từ đầu hàng năm, BhXh tỉnh đẩy mạnh
tuyên truyền chính sách BhXh, BhyT, BhTN;
triển khai sâu rộng, đồng bộ, kịp thời chính sách
BhXh, BhyT, BhTN thông qua các hình thức như:
tư vấn, đối thoại; tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin đại chúng; tổ chức các hội nghị tập huấn
về kỹ năng công tác tuyên truyền, tuyên truyền trực
quan, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử
BhXh tỉnh; cập nhật tình trạng đóng, giải quyết chế
độ cho người lao động, DN trên trang thông tin
điện tử BhXh tỉnh để người lao động dễ dàng biết.
mặt khác, trong công tác giải quyết chế độ BhXh, BhyT,
BhTN, BhXh tỉnh và BhXh các huyện, thị luôn lắng nghe ý
kiến phản ánh của đối tượng để kiến nghị với cấp có thẩm
quyền giải quyết kịp thời quyền lợi của đối tượng. Từ đó, tạo
niềm tin của người dân, người lao động về chính sách BhXh,
BhyT, BhTN.
riêng vấn đề về cải cách hành chính (CCHC), ứng
dụng công nghệ thông tin (CNtt) vào công tác quản lý
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo thuận lợi cho
dN cũng như người dân được BHXH tỉnh Bình Phước
triển khai đạt hiệu quả ra sao?
căn cứ quy định và hướng dẫn của BhXh Việt Nam,
BhXh tỉnh đã ban hành quy trình tiếp nhận, luân chuyển và
thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính (TThc) về
BhXh, BhyT, BhTN. hiện nay, BhXh tỉnh đang thực hiện
Bộ TThc do BhXh Việt Nam công bố gồm 25 thủ tục. các
thủ tục được niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính
công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của BhXh tỉnh
và 10 cơ quan BhXh huyện, thị xã, đồng thời được đăng tải
trên trang thông tin điện tử của BhXh tỉnh.
các TThc giải quyết tại BhXh tỉnh, BhXh huyện
hay liên thông từ huyện lên tỉnh đều đảm bảo giải quyết
nhanh chóng, thuận tiện và đúng thời gian quy định. một
số thủ tục giải quyết chế độ chính sách đã giảm từ 30%
đến 50% thời gian so với trước đây.
Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ BhXh, BhyT qua giao
dịch điện tử, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TThc
qua dịch vụ bưu chính đã đi vào ổn định và đạt được
những kết quả khả quan.
Năm 2020, trong bối cảnh cả nước phòng chống dịch covid
-19, BhXh tỉnh đã kịp thời áp dụng các biện pháp trong cchc
nhằm hỗ trợ người dân, DN thực hiện các giao dịch với cơ quan
BhXh. hiện nay, ngành BhXh đã kết nối, tích hợp, cung cấp
15 dịch vụ công (bao gồm 12 dịch vụ công của ngành và 3 dịch
vụ công liên thông với các bộ, ngành, địa phương) trên cổng
Dịch vụ công Quốc gia. Qua đó, tiếp nhận và giải quyết các giao
dịch của người dân và đơn vị sử dụng lao động; đồng bộ hồ sơ
lên cổng Dịch vụ công Quốc gia; cập nhật đầy đủ thông tin về
27 TThc của ngành trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TThc; tiếp
nhận và trả lời các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua
cổng Dịch vụ công Quốc gia. Việc triển khai giao dịch điện tử
đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách TThc trong
quản lý đối tượng tham gia và giải quyết các chế độ BhXh.
BhXh tỉnh đã và đang triển khai hoạt động, tuyên
truyền, giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký tài
khoản sử dụng, giao dịch qua ứng dụng VssiD nhằm góp

phần thực hiện công cuộc chuyển đổi số, cải cách TThc,
ứng dụng cNTT, hướng tới phục vụ tốt hơn người tham gia
BhXh, BhyT, BhTN.
trên cơ sở những thành tựu đạt được, ông có thể
cho biết đâu là mục tiêu hàng đầu cũng như những giải
pháp trọng tâm mà ngành BHXH tỉnh sẽ tập trung
thực hiện trong thời gian tới?
Năm 2021, BhXh tỉnh Bình Phước đặt ra giải pháp trọng
tâm như: Tích cực tham mưu Tỉnh ủy, uBND tỉnh để cụ thể
hóa quan điểm, mục tiêu phát triển BhXh, BhyT nhất là
triển khai các nhóm giải pháp thực hiện được quán triệt tại
Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương 7 về cải cách chính
sách BhXh phù hợp với thực tế tại địa bàn. Tiếp tục triển khai
thực hiện hiệu quả Nghị quyết 102/NQ-cP ngày 03/8/2018
của chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham
gia BhXh; giao chỉ tiêu và lộ trình tăng số người tham gia
BhXh, BhyT với từng địa bàn quận, huyện, thị xã. Năm
2021, phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 33% lực lượng trong
độ tuổi lao động tham gia BhXh, trên 91% dân số tham gia
BhyT được giao tại Nghị quyết số 36/NQ-hĐND ngày
10/12/2020 của hĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Nghị quyết số 02-NQ/Tu ngày 23/3/2021
của Tỉnh ủy về việc thực hiện chính sách BhXh, BhyT,
BhTN giai đoạn 2021-2025.
công tác truyền thông tiếp tục đổi mới, nâng cao chất
lượng, hiệu quả phù hợp với tình hình mới. hướng tới mục
tiêu an sinh bền vững, cần truyền thông để người lao động
nhận thức rõ lợi ích của việc tham gia BhXh dài lâu, hạn
chế nhận BhXh một lần.
Song song với việc thực hiện thu đúng, thu đủ, thanh, kiểm
tra, giảm nợ đọng; từng công chức, viên chức, người lao động
trong toàn ngành BhXh tỉnh phải nêu cao tinh thần trách
nhiệm phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân. Phải nhận
thức rõ, ứng dụng cNTT, hiện đại hóa nhưng yếu tố con người
vẫn đóng vai trò quyết định.
Quá trình giải quyết TThc cần
có sự linh hoạt, tạo thuận lợi
tối đa cho người dân, DN, từng
bước, từng ngày tạo và nâng
cao niềm tin về cơ quan BhXh
cũng như chính sách, pháp luật
BhXh của Đảng, Nhà nước vì
mục tiêu bảo đảm an sinh xã
hội bền vững.
trân trọng cảm ơn ông!
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Kho BạC Nhà NướC BìNh phướC

Đẩy mạnh hiện đại hóa,
nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách
tập trung tối đa nguồn thu

Ông Đỗ Trung Phương,
Phó Giám đốc KBNN Bình Phước

Kho bạc nhà nước
(KBNN) Bình Phước đã
tập trung hiện đại hóa
quy trình nghiệp vụ thu,
chi ngân sách nhà nước
(NSNN) theo hướng
đơn giản, minh bạch,
hiện đại và thân thiện.
Qua đó, thực hiện tốt
nhiệm vụ tham mưu về
công tác quản lý NSNN;
tập trung nhanh các
nguồn thu; công tác
kiểm soát chi NSNN
chặt chẽ, hiệu quả và
điều tiết ngân sách các
cấp chính xác, kịp thời.
ngọc Tùng

Trong những năm qua, thực
hiện chiến lược phát triển KBNN
đến năm 2020 được Thủ tướng
chính phủ phê duyệt tại Quyết định
số 138/2007/QĐ-TTg, ngày
21/8/2007, KBNN Bình Phước đã có
những bước tiến mạnh mẽ, đạt được
nhiều thành tựu quan trọng. Trong
đó, nổi bật là nhiệm vụ quản lý quỹ
NSNN, với việc tập trung nguồn thu
hiệu quả và kịp thời phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội của địa
phương.
KBNN Bình Phước đã triển khai
thành công hệ thống thông tin
quản lý ngân sách và kho bạc
(TaBmiS), giúp gắn kết các khâu
của quy trình quản lý NSNN. hệ
thống TaBmiS đóng vai trò trung
tâm, giúp tăng cường kết nối, trao
đổi thông tin dữ liệu với một số hệ
thống liên quan. Nhờ đó, giúp đơn
vị đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp
thời thông tin số liệu về tình hình
thu, chi NSNN hàng ngày, phục vụ
yêu cầu quản lý, điều hành NSNN
của lãnh đạo uBND tỉnh.
Trong công tác thu NSNN,
KBNN Bình Phước đã phối hợp với
cơ quan thuế, hải quan triển khai
thành công Dự án “hiện đại hóa quy
trình thu nộp thuế giữa cơ quan
Thuế - hải quan - KBNN”; Dự án tổ
chức phối hợp thu NSNN giữa
KBNN với các ngân hàng thương mại
(NhTm) trên địa bàn. Đến nay,
KBNN tỉnh đã thực hiện phối hợp
thu với 6 NhTm, gồm: agribank,
BiDV, Vietinbank, Vietcombank,
mB, ShB và Bưu điện các cấp. Qua
đó hạn chế giao dịch tiền mặt tại hệ
thống KBNN trong toàn tỉnh; tạo
điều kiện thuận lợi cho các tổ chức,
cá nhân nộp NSNN mọi lúc, mọi nơi.
Năm 2016, Bình Phước thu
NSNN trên địa bàn tỉnh là 4.529,5
tỷ đồng, đến năm 2020 đã đạt
11.600,3 tỷ đồng (tăng 156,25% so
với năm 2016). Việc tập trung đầy
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đủ, kịp thời và điều tiết chính xác
các khoản thu NSNN đảm bảo thu
NSNN tăng mạnh, ổn định, góp
phần đẩy mạnh phát triển KT-Xh
trên địa bàn.
cùng với công tác thu ngân
sách, quy trình kiểm soát chi NSNN
cũng được KBNN Bình Phước hoàn
thiện theo hướng ngày càng đơn
giản, rõ ràng, minh bạch; phân định
rõ trách nhiệm, quyền hạn của các
cơ quan, đơn vị; từng bước chuyển
từ kiểm soát trước, thanh toán sau
sang thanh toán trước, kiểm soát
sau. Đồng thời, thực hiện thống
nhất đầu mối kiểm soát chi đầu tư
và chi thường xuyên qua kho bạc;
thực hiện giao dịch “một cửa, một
giao dịch viên” và theo cơ chế một
cửa, một cửa liên thông. Nhờ đó,
đến nay đã rút ngắn thời gian kiểm
soát chi đầu tư từ 7 ngày xuống còn
1 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ
sơ hợp lệ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính
cùng với việc thực hiện chiến
lược phát triển KBNN đến năm
2020, KBNN Bình Phước đã tập
trung thực hiện chỉ đạo của KBNN
và uBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách
hành chính. Trong đó, tăng cường
kiện toàn tổ chức, quản lý điều hành
theo hướng tinh gọn bộ máy. Từ
năm 2016 đến nay, đơn vị đã thực
hiện giảm 5 phòng nghiệp vụ tại
KBNN cấp tỉnh (giảm 50%) và giảm
20 tổ tại KBNN cấp huyện; giảm số
lượng cán bộ lãnh đạo cấp phòng tại
KBNN tỉnh và chức danh tổ trưởng,
tổ phó tại KBNN cấp huyện.
Song song với đó, KBNN Bình
Phước đã đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin (cNTT), hiện đại
hóa quy trình, giúp nâng cao hiệu
quả thực hiện nhiệm vụ. Trước hết,
chú trọng ứng dụng cNTT trong
quản lý nội vụ như: tài chính nội
bộ, nhân sự, văn phòng,... Đến nay,
100% đơn vị trong hệ thống KBNN

tỉnh đã thực hiện chỉ đạo, xử lý công việc qua phần
mềm quản lý văn bản và điều hành nội ngành
(EdocTc); sử dụng mạng nội bộ và hộp thư điện tử
trong giải quyết công việc; cung cấp thông tin kịp thời
trên trang thông tin điện tử của ngành.
Đối với hệ thống thanh toán, KBNN Bình Phước đã
hoàn thành triển khai thanh toán điện tử liên ngân
hàng, điện tử song phương và bù trừ điện tử, đáp ứng
yêu cầu thanh toán nhanh chóng, chính xác và an toàn;
đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm chi
phí thanh toán. mặt khác, phát triển các ứng dụng khác
của KBNN theo hướng tập trung, trực tuyến và tích
hợp với TaBmiS như: hệ thống trao đổi thông tin giữa
các cơ quan trong ngành tài chính (TcS), hệ thống
thanh toán điện tử liên kho bạc...
Ông Đỗ Trung Phương, Phó giám đốc KBNN Bình
Phước chia sẻ, cùng với đổi mới, hiện đại hóa, KBNN
tỉnh đã tăng cường công tác cải cách TThc, chuyển
mạnh sang tư duy hành chính “phục vụ” để đem lại sự
thuận tiện, hài lòng cho người dân và tổ chức.
Ngày 20/1/2020, chính phủ ban hành Nghị định số
11/2020/NĐ-cP quy định về TThc thuộc lĩnh vực
KBNN. Theo đó hiện nay, 100% TThc được KBNN
Bình Phước công bố, niêm yết công khai tại trụ sở hệ
thống các KBNN trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm
túc việc cập nhật, công khai đầy đủ các quy trình
nghiệp vụ thu NSNN, chi NSNN trong lĩnh vực đầu tư
xây dựng cơ bản; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến
đến toàn thể cán bộ, công chức về các văn bản của
ngành, địa phương liên quan đến công tác cchc; giải
quyết TThc theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện
cho khách hàng giao dịch…
cùng với đó, từ năm 2019 đến nay, thực hiện Đề án
của KBNN về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến,
KBNN Bình Phước đang cung cấp 8/11 thủ tục dịch vụ
công mức độ 4; đã triển khai cho 1.072 đơn vị sử dụng
ngân sách (đạt 100%, trừ các đơn vị thuộc khối an
ninh, quốc phòng); bình quân hàng tháng có trên
14.088 hồ sơ giao dịch qua dịch vụ công, đạt 100% tổng
số hồ sơ giao dịch toàn tỉnh.
Ngoài ra, trong công tác thu NSNN, từ tháng
8/2020, KBNN Bình Phước đã triển khai thu phạt vi
phạm hành chính qua cổng dịch vụ công quốc gia,
giúp người dân có thêm sự lựa chọn trong việc đóng,
nộp tiền vào NSNN.
“Việc triển khai dịch vụ công mang lại rất nhiều lợi
ích, giúp các đơn vị sử dụng ngân sách có thể theo dõi
quá trình xử lý hồ sơ tại kho bạc, tạo sự chủ động trong
giao dịch. Đồng thời, tốc
độ xử lý chứng từ thanh
toán chính xác, nhanh
chóng (thực hiện trong
ngày), giúp tiết kiệm chi
phí đi lại cho cá nhân, tổ
chức; đáp ứng yêu cầu nâng
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt
động và chất lượng dịch vụ
của KBNN”, ông Đỗ Trung
Phương cho biết.n

Với mục tiêu hướng đến kho bạc số vào năm
2030, tới đây, KBNN Bình Phước sẽ hình thành
cơ sở dữ liệu tập trung và kết nối, chia sẻ thông
tin với các sở, ngành, đơn vị liên quan; xây dựng
và hoàn thiện kho bạc số dựa trên nền tảng công
nghệ kỹ thuật số; đảm bảo an toàn và bảo mật;
xây dựng kho bạc “không có bạc” (không có tiền
mặt) và “không có người” (không có khách hàng
giao dịch trực tiếp).
Từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ giao dịch không
dùng tiền mặt tại KBNN Bình Phước bình quân đạt
trên 95% tổng thanh toán/năm; riêng năm 2019 và
2020 đạt trên 99,6%.
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CụC quảN lý Thị TrườNg TỉNh BìNh phướC

Góp phần xây dựng
môi trường kinh doanh lành mạnh
đây là giải pháp then chốt giúp nâng cao
hiệu lực, hiệu quả công việc và hoàn
thành các nhiệm vụ được giao. Theo đó,
cục tạo điều kiện hoặc cử công chức
tham gia các khóa tập huấn, các lớp đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ.
Đồng thời, chỉ đạo công chức tích
cực nghiên cứu, cập nhật chính sách,
văn bản pháp luật để nâng cao kỹ năng,
nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhiệm vụ
được giao. Qua đó, làm tốt công tác
QLTT, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
và lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ
chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Những giải pháp đồng bộ

Nhằm góp phần bảo vệ
quyền lợi của người tiêu
dùng và xây dựng môi
trường kinh doanh lành
mạnh, cục Quản lý thị
trường (QLTT) tỉnh
Bình Phước đã thực
hiện tốt công tác tuyên
truyền, giáo dục pháp
luật và đẩy mạnh đấu
tranh chống các hành vi
vi phạm pháp luật về
sản xuất, buôn bán hàng
giả; vận chuyển, kinh
doanh hàng nhập lậu,
gian lận thương mại...
Đồng thời đơn vị chú
trọng xây dựng lực
lượng QLTT có bản lĩnh
chính trị và chuyên môn
nghiệp vụ vững vàng.

Bộ máy tổ chức tinh gọn,
hiệu quả
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục
QLTT, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ
chức được cục QLTT tỉnh Bình Phước
triển khai theo hướng giảm số lượng
Đội QLTT cấp huyện, giảm lãnh đạo
đội trên tinh thần kiên quyết nhưng
linh hoạt. cụ thể, thực hiện sáp nhập
những Đội QLTT có vị trí địa lý gần
nhau; điều động công chức về nơi thiếu
dựa vào khung vị trí việc làm và cơ cấu
ngạch công chức trên nguyên tắc không
tăng tổng biên chế toàn đơn vị.
Đến nay, cục đã hoàn thành sáp
nhập và kiện toàn các chức danh của
các Đội; giảm từ 13 Đội xuống còn 6
Đội; giảm 7 công chức giữ chức vụ
Đội trưởng; giảm 6 công chức giữ
chức danh Phó Đội trưởng (nghỉ hưu,
thôi việc, chuyển công tác...). Tinh
giản biên chế đối với 4 công chức,
người lao động; giải quyết thôi việc
theo nguyện vọng đối với 2 công chức
giữ chức vụ Đội trưởng.
Song song với đó, Đảng ủy và ban
lãnh đạo cục quan tâm và thực hiện
thường xuyên việc nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực trong toàn đơn vị, coi
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Tỉnh Bình Phước có 2 tuyến quốc
lộ (QL13 và QL14) chạy qua và hệ
thống các đường tỉnh lộ, liên huyện,
liên xã phân bố rộng khắp. Ngoài ra,
có 1 cửa khẩu quốc tế (hoa Lư), 2 cửa
khẩu chính (hoàng Diệu, Lộc Thịnh),
1 cửa khẩu phụ (Tân Tiến), 1 lối mở
(Lộc Tấn), nhờ đó hoạt động giao
thương, vận chuyển hàng hóa diễn ra
thuận lợi. Bên cạnh đó, lại tiềm ẩn
nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp về
các hoạt động vận chuyển, buôn bán
hàng lậu, hàng cấm, hàng giả,...
Thực hiện nghiêm, kịp thời chỉ đạo
của các cấp về công tác chống buôn
lậu, gian lận thương mại và hàng giả,
cục QLTT tỉnh Bình Phước đã căn cứ
vào đặc điểm, đặc thù từng địa bàn,
từng thời điểm để xây dựng, triển khai
các kế hoạch về công tác kiểm tra,
kiểm soát thị trường. Trọng tâm là:
Tập trung thực hiện có hiệu quả Kế
hoạch định kỳ năm 2021 đã được phê
duyệt; tăng cường công tác quản lý địa
bàn, chủ động xây dựng các cơ sở cung
cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ,
thường xuyên với lực lượng cảnh sát
giao thông để kiểm tra đột xuất đối với
các phương tiện vận chuyển hàng hóa
lưu thông trên đường, nhất là đối với
các tuyến quốc lộ kết nối.
Kết quả, trong thời gian qua cục đã
phát hiện, xử lý nhiều vụ việc như:

Quần áo, giầy dép, thịt gia cầm… không
rõ nguồn gốc xuất xứ; đồ điện lạnh, trái
cây, mỹ phẩm, thực phẩm nhập lậu; hàng
hóa vận chuyển qua xe chuyển phát
nhanh không rõ nguồn gốc, nhập lậu…
cùng với tăng cường công tác kiểm
tra, kiểm soát, lực lượng QLTT tỉnh Bình
Phước luôn xác định công tác tuyên
truyền là nhiệm vụ quan trọng để ngăn
ngừa, phòng chống các hành vi vi phạm
pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh
doanh thương mại. Việc tuyên truyền,
phổ biến pháp luật được thực hiện
thường xuyên để các tổ chức, cá nhân sản
xuất kinh doanh nhận thức, hiểu rõ về
các quy định pháp luật và nâng cao ý thức
chấp hành, không vi phạm. Qua đó, góp
phần xây dựng môi trường kinh doanh
bình đẳng, lành mạnh tuân thủ pháp luật.
Trong năm 2020 và Quý 1 năm 2021,
cục đã tổ chức cho 4.127 tổ chức, cá
nhân ký cam kết về các nội dung như:
Không sản xuất, kinh doanh hàng giả;
không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ
hàng cấm, hàng lậu; không sản xuất,
kinh doanh hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm,
hàng hóa vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng hết hạn sử dụng,
hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ... Tổ chức 6 hội nghị
tuyên truyền phổ biến pháp luật với sự tham gia của hơn
600 lượt tổ chức, cá nhân kinh doanh.

cục cũng duy trì và cập nhật thường xuyên các hoạt động
của lực lượng QLTT Bình Phước trên website của đơn vị; đăng
tải thường xuyên các thông tin liên quan đến chính sách pháp
luật mới, các hoạt động sinh hoạt thường kỳ của cục và nhất
là kịp thời đăng tải các kết quả kiểm tra, bắt giữ, xử lý các vụ
việc vi phạm do các Đội QLTT trực thuộc thực hiện hoặc phối
hợp với các ngành chức năng thực hiện. Nhờ đó, phản ánh
sinh động thực tế các kết quả trong quá trình thực hiện công
vụ của lực lượng QLTT tỉnh.n

Đảm bảo ổn định thị trường trong dịch Covid-19
Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Cục
QLTT tỉnh Bình Phước đã đẩy mạnh kiểm tra
kiểm soát; phối hợp với các ngành chức năng có
liên quan tập trung kiểm tra đối với việc niêm yết
giá bán của các cơ sở kinh doanh; xử lý nghiêm các
hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa
trên thị trường để mua gom, tích trữ hoặc lợi dụng
dịch bệnh để nâng giá bất hợp lý, nhất là đối với
mặt hàng như: khẩu trang, dung dịch sát khuẩn,
găng tay y tế, lương thực, thực phẩm…
Đồng thời, công bố số điện thoại đường dây nóng
là 02713.881.058 và số điện thoại của lãnh đạo Cục,
các phòng chuyên môn, Đội QLTT trên website của
đơn vị, trên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo
Bình Phước để tiếp nhận các phản ánh của người dân
liên quan đến việc kinh doanh các mặt hàng thiết
yếu, lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi.
Các Đội QLTT triển khai tuyên truyền và ký cam
kết niêm yết đầy đủ, rõ ràng và bán theo giá niêm
yết; không đầu cơ, tích trữ, găm hàng… đối với 570
các cơ sở kinh doanh các mặt hàng: khẩu trang, găng
tay, dung dịch sát khuẩn, thực phẩm thiết yếu.
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Gắn đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư
với cải thiện môi trường kinh doanh

Những năm gần đây,
tỉnh Bình Phước đã
tạo nhiều dấu ấn nổi
bật về phát triển
kinh tế và thu hút
đầu tư. Đây là kết
quả của sự nỗ lực
đổi mới, nâng cao
hiệu quả hoạt động
quảng bá, xúc tiến
thu hút đầu tư gắn
với việc đẩy mạnh
cải thiện môi trường
kinh doanh. Ông Võ
Đăng Khoa, giám
đốc Trung tâm xúc
tiến Đầu tư, Thương
mại và Du lịch tỉnh
Bình Phước (iTTPc)
chia sẻ về vấn đề
này. Ngô Khuyến
thực hiện.

sau 10 năm thành lập (kể từ năm
2010), Bình Phước ittPC đã phát huy
vai trò ra sao và đánh giá của ông về
công tác xúc tiến, thu hút đầu tư của
tỉnh trong 10 năm qua?
Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đẩy
mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương
mại và du lịch trên địa bàn, những năm
qua, Bình Phước iTTPc đã thường xuyên
tổ chức các hoạt động xúc tiến, đã mời
được nhiều nhà đầu tư từ nhiều quốc gia,
vùng lãnh thổ như: Singapore, Ấn Độ,
Nhật Bản, Đài Loan... tham gia.
gần đây nhất, ngày 16/12/2020, Trung
tâm đã tham mưu uBND tỉnh tổ chức hội
nghị Xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp (DN)
hàn Quốc theo hình thức trực tuyến. Tại hội
nghị, nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm đến
chính sách, môi trường đầu tư, hạ tầng giao
thông, lao động… của tỉnh. các DN đã đầu
tư tại tỉnh như: hcm Vina, hankuk
carbon… đã tích cực giới thiệu tới các DN
tại hàn Quốc các tiềm năng, thế mạnh của
Bình Phước cùng các lĩnh vực ưu tiên thu
hút về công nghiệp kỹ thuật cao, điện tử, chế
biến nông sản,… Đây là sự chuẩn bị góp
phần đem lại thành công của hội nghị Xúc
tiến đầu tư tỉnh Bình Phước năm 2020.
Trong 10 năm qua, Trung tâm cũng đã
phát hành hơn 10.000 tập san, 10.000 đĩa
DVD quảng bá về chính sách thu hút đầu tư,
cung cấp 10.000 tin bài về hoạt động xúc tiến,
giúp DN cập nhật thông tin môi trường đầu
tư, thúc đẩy kết nối giao thương.
hàng năm, Trung tâm còn tổ chức các
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chương trình cho nhà đầu tư hạ tầng KcN
trong tỉnh tham quan, học tập kinh
nghiệm tại các tỉnh có điều kiện tương
đồng như Bình Phước nhưng có hiệu quả
cao trong thu hút đầu tư.
Để chủ động tiếp cận các DN fDi, Trung
tâm đã mời nhiều đoàn DN nước ngoài khảo
sát tìm hiểu môi trường, cơ hội đầu tư tại tỉnh,
từ đó thu hút được hàng trăm DN có nhu cầu
đầu tư mới hoặc mở rộng quy mô sản xuất;
kết thúc mỗi chương trình khảo sát đều có
khoảng 05 DN đăng ký đầu tư tại tỉnh.
Điểm nhấn đáng kể nữa, Trung tâm đã tổ
chức 70 hội chợ và 14 chương trình “Đưa
hàng Việt về nông thôn” tại các huyện Lộc
Ninh, Bù Đốp, hớn Quản, Bù gia mập,…;
tạo điều kiện cho người dân nông thôn, miền
núi, vùng sâu, vùng xa tiếp cận các mặt hàng
trong nước chất lượng cao.
Trung tâm cũng phối hợp tổ chức thành
công hội chợ công Thương khu vực Đông
Nam năm 2020, quy mô 210 gian hàng, qua
đó giúp DN các tỉnh tìm hiểu môi trường
đầu tư - kinh doanh của Bình Phước; đưa
sản phẩm, hàng hóa chất lượng của các tỉnh
tiêu thụ tại tỉnh và sản phẩm của Bình
Phước đến các tỉnh ngoài…
cùng với việc đẩy mạnh hoạt động tư
vấn, hỗ trợ DN tìm hiểu môi trường, cơ hội
đầu tư trên địa bàn (bình quân 20 đơn
vị/năm), Trung tâm còn hỗ trợ DN xây
dựng và đăng ký nhãn hiệu: hồ Tiêu Lộc
Ninh, Sâm Bảo Phước…
Ngoài ra, Trung tâm đã tổ chức 40 khoá
tập huấn với 2.000 lượt DN tham gia gồm các
chủ đề: chính sách và các thủ tục hải quan,
điểm mới trong chính sách thuế, kỹ năng bán
hàng, giải pháp marketing…; đã tổ chức 10
chương trình xúc tiến đầu tư ở Bình Phước và
Thành phố hồ chí minh và nhiều chương
trình tại hàn Quốc, Singapore, hà Lan, Thái
Lan, Nhật Bản… với hơn 500 DN tham dự.
Với những nỗ lực trên, iTTPc Bình
Phước đã góp phần vào những thành công về
thu hút đầu tư, phát triển DN 10 năm qua:
Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 7.800 DN
với tổng vốn đăng ký 73.900 tỷ đồng; thu hút
983 dự án DDi tổng vốn đăng ký 83.948 tỷ
đồng và 252 dự án fDi tổng vốn đăng ký
2,504 tỷ uSD. Tuy nhiên, kết quả đạt được
còn chưa tương xứng tiềm năng thế mạnh
nên Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới
để nâng cao hơn nữa hiệu quả xúc tiến mời
gọi đầu tư trong thời gian tới.

Với vị trí địa-kinh tế thuận lợi, kết
cấu hạ tầng hoàn thiện, Bình Phước đang
có nhiều cơ hội lớn để đẩy mạnh thu hút
đầu tư trong bối cảnh hội nhập sâu rộng
và dịch chuyển đầu tư toàn cầu… Ông
nhìn nhận thế nào về cơ hội này?
Bình Phước nằm trong vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam, giáp với Bình
Dương, Đồng Nai là các tỉnh có nền công
nghiệp phát triển mạnh, “cầu nối” giữa
vùng Tây Nguyên với Thành phố hồ chí
minh, một trong những “cửa ngõ” thông
thương với nước bạn campuchia qua cửa
khẩu Quốc tế hoa Lư. Bình Phước cũng có
sự cộng hưởng bởi làn sóng đầu tư từ các
tỉnh lân cận trong khi có lợi thế về quỹ đất
sạch, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện,
nguồn lao động trẻ... hiện đại dịch covid19 còn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc
gia trên thế giới có thể là “chất xúc tác”
thúc đẩy việc dịch chuyển diễn ra nhanh
hơn. Với lợi thế và quyết tâm thu hút đầu
tư của chính quyền tỉnh, tin tưởng rằng
Bình Phước trở thành điểm đến của các
nhà đầu tư fDi trong thời gian tới.
Để tránh dàn trải và phát huy lợi thế cạnh tranh, trong
giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ tập trung vào lĩnh vực, địa bàn
nào với chất lượng, quy mô các dự án ra sao?
Ngay từ khi thành lập, Bình Phước iTTPc đã xây dựng
chương trình xúc tiến đầu tư thiết thực, qua đó tận dụng hiệu
quả nguồn lực trong tỉnh và thu hút đầu tư bên ngoài, đưa Bình
Phước trở thành điểm đến đầy hứa hẹn của các nhà đầu tư.
Tỉnh Bình Phước đã ban hành Danh mục các dự án kêu
gọi đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025; có 80 dự án kêu
gọi đầu tư với tổng số vốn 2 tỷ uSD. Theo đó, Bình Phước ưu
tiên mời gọi các DN fDi đầu tư vào các lĩnh vực được tỉnh
khuyến khích đầu tư như: mời gọi đầu tư nhà máy sản xuất
lắp ráp thiết bị điện - điện tử có diện tích đất 10 ha, vốn đầu
tư 600 tỷ đồng/dự án; nhà máy sản xuất thiết bị, phụ tùng có
diện tích 10 ha, vốn đầu tư 350 tỷ đồng/dự án; kêu gọi đầu tư
nhà máy dệt và hoàn tất vải có diện tích đất 5 ha, vốn đầu tư
15 triệu uSD/dự án…
Định hướng thu hút đầu tư những năm tới là các dự án
phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ,
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…Đồng thời, Bình
Phước ưu tiên thu hút đầu tư dựa trên chất lượng, giá trị gia
tăng, công nghệ sử dụng của dự án; nâng cao năng suất, hiệu
quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
tỉnh Bình Phước đang thúc đẩy mạnh mẽ việc xây
dựng hệ thống chính quyền kiến tạo, phục vụ, gần dân và
vì dN. Bình Phước ittPC có nhiệm vụ hỗ trợ nhà đầu tư
trong suốt quá trình hoạt động, là nơi dN, nhà đầu tư
đặt niềm tin. Vậy điều đó đã, đang được thực hiện bằng
các giải pháp, hoạt động cụ thể nào, thưa ông?
Thời gian qua, Bình Phước iTTPc luôn chú trọng đẩy
mạnh chương trình “xúc tiến đầu tư tại chỗ”; tổ chức khảo
sát gặp gỡ nhà đầu tư hạ tầng các KcN để trao đổi về những
chính sách nhằm hỗ trợ thu hút nhà đầu tư thứ cấp; ghi

nhận khó khăn để tổng hợp gửi uBND tỉnh chỉ đạo cho các
sở ngành liên quan giải quyết.
Trung tâm còn lập chuyên trang “giải quyết vướng mắc khó
khăn cho DN” trên website và có sự liên kết với các sở ngành
liên quan như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế,
Sở công Thương, cục Thuế,… Website đăng tải đầy đủ, thường
xuyên cập nhật thông tin về cơ chế, chính sách… và liên kết
website xúc tiến đầu tư của tỉnh, Trung tâm xúc tiến Đầu tư phía
Nam, cục Đầu tư nước ngoài… nhằm tăng cường quảng bá
hình ảnh, tiềm năng của tỉnh đến các DN trong và ngoài nước.
Bình Phước iTTPc cũng đẩy mạnh việc đưa đoàn DN
của tỉnh đi giao lưu, học hỏi và khảo sát thực tế ở các tỉnh
bạn, mời đoàn DN các tỉnh lân cận tham quan, khảo sát
tại Bình Phước nhằm thúc đẩy giao thương, hợp tác giữa
DN trong tỉnh và ngoài tỉnh.
Trung tâm còn phối hợp với các sở ngành liên quan, các
hội, hiệp hội DN tổ chức các lớp tập huấn, đối thoại, tháo gỡ
vướng mắc về các thủ tục hành chính, giải đáp khó khăn, tạo
điều kiện cho DN tiếp cận với các chính sách mới. Duy trì đối
thoại thường xuyên với nhà đầu tư nhằm phát hiện, xử lý kịp
thời các khó khăn, đảm bảo các dự án hoạt động có hiệu quả,
đúng tiến độ; qua đó củng cố lòng tin của nhà đầu tư đối với
môi trường đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Bình Phước, tạo hiệu
ứng lan tỏa và tác động tích
cực tới nhà đầu tư mới.
Với những nỗ lực không
ngừng, Bình Phước iTTPc đã
giúp các doanh nghiệp, nhà đầu
tư tiếp cận dễ dàng hơn các
thông tin về lĩnh vực thương
mại và các cơ chế, chính sách
thu hút đầu tư; góp phần nâng
cao chỉ số Pci của tỉnh năm
2020 tăng 11 bậc so năm 2019.
trân trọng cảm ơn ông!

www.vccinews.com 51

POTENTIAL - BINH PHUOC PROVINCE

Aligning Investment Promotion Reform with Business Environment Improvement
Binh Phuoc province has achieved
outstanding results of economic
development and investment attraction
in recent years, which are attributed to
reform efforts for better promotion
outcome and more enabling business
climate. mr. Vo dang Khoa, Director of
the Binh Phuoc investment, Trade and
Tourism Promotion center (iTTPc),
gives an exclusive interview on this
content. Ngo Khuyen reports.
in 10 years of operation (since 2010), how has Binh
Phuoc ittPC played its role? What do you think about the
province's investment promotion and attraction in the past
10 years?
advising on investment, trade and tourism promotion in the
province, Binh Phuoc iTTPc has regularly organized promotion
events and invited many investors from many countries and
territories such as Singapore, india, japan and Taiwan in the past
years.
most recently, on December 16, 2020, the center consulted
the Provincial People's committee to hold an online investment
promotion conference with South Korean businesses who
expressed their interest in the province's policies, investment
environment, transport infrastructure and labor. Existing
investors in the province like hcm Vina and hankuk carbon
actively introduced local potential, strengths and priorities to
South Korean firms engaged in high-tech, electronics and
agricultural processing industries. This preparation facilitated
the success of the Binh Phuoc investment Promotion
conference 2020.
in the past 10 years, the center also issued more than 10,000
journals and 10,000 DVDs on local investment policies, provided
10,000 news articles on promotion, and helped businesses
update information on the investment environment and expand
trade connections.
Every year, the center hosts programs for local industrial
zone infrastructure investors to visit and learn from experiences
in other outperforming
provinces with similar
conditions as Binh Phuoc.
in order to actively
approach fDi firms, the center
invites them to explore the
environment and investment
opportunities in the province.
Each survey program
witnessed about five
companies to register for
investment in the province.

52 ViEtNam BUsiNEss ForUm may 15 – 31, 2021

Notably, the center has hosted 70 conferences and 14
programs to bring Vietnamese goods to the countryside in Loc
Ninh, Bu Dop, hon Quan, Bu gia map and other districts, to
facilitate people in rural, mountainous, remote and isolated areas
to access high-quality domestic goods.
The center successfully worked with relevant agencies to
launch Southeast industry and Trade fair 2020 where exhibitors
showcased products on 210 booths, helping enterprises in other
localities to learn about Binh Phuoc's investment and business
environment and bringing high-quality products to other
localities.
in addition to advising and supporting businesses to learn
about the investment environment and opportunities in the
province (averaging 20 investors a year), the center also assists
them to build and register trademarks Loc Ninh pepper and Bao
Phuoc ginseng.
moreover, the center organized 40 training courses for 2,000
trainees, covering such topics as customs policies and
procedures, tax policies, sales skills and marketing solutions;
hosted 10 investment promotion programs in Binh Phuoc and
ho chi minh city and many events in South Korea, Singapore,
the Netherlands, Thailand, japan and other countries, attended
by more than 500 companies.
With the above efforts, Binh Phuoc iTTPc successfully
bolstered investment attraction and business development in the
past 10 years. By the end of 2020, the province had 7,800
enterprises with a total registered capital of VND73,900 billion;
attracted 983 DDi projects with VND83,948 billion and 252 fDi
projects with uS$2.504 billion of investment capital. however,
these achievements remain incommensurate with local potential
and strengths, and the center will promote innovation to further
improve investment promotion events in the coming time.
With its favorable geo-economic location and complete
infrastructure, Binh Phuoc has many great opportunities to
draw investment flows in the context of deep integration
and global investment flow redirection. How do you assess
this opportunity?
Binh Phuoc is located in the southern key economic region,

bordered by Binh Duong and Dong Nai provinces
which have developed industries acting as bridges to
link the central highlands with ho chi minh city,
one of gateways to neighboring cambodia through
hoa Lu international Border gate. Binh Phuoc is also
receiving an investment wave from neighboring
provinces while it advantageously has a clean land
fund, complete infrastructure and young labor. for the
time being, the coViD-19 epidemic is still
complicatedly evolving in many countries around the
world and likely becoming a catalyst to quicken the
shift. With its advantages and resolution of the
provincial government to draw investors, Binh Phuoc
is confidently becoming a destination for fDi
investors in the coming time.
to avoid unfocused actions and unlock local
competitive advantages, what sectors and fields will
the province draw investment capital for in 20212025? What are the desirable quality and scale of
investment projects?
Since its establishment, Binh Phuoc iTTPc built a
practical investment promotion program to effectively
utilize local resources and attract external investment
resources to make Binh Phuoc a promising
destination for investors.
Binh Phuoc province issued a list of 80 projects seeking
uS$2 billion of investment funding in 2021 - 2025.
accordingly, it enticed foreign investors seeking to invest in
prioritized fields. Typical projects include VND600 billion
electrical - electronic equipment manufacturing factories
covering 10 ha each, VND350 billion equipment and spare
parts factories covering 10 ha each, uS$15 million textile and
fabric factories covering 5 ha each.
in the coming time, Binh Phuoc will draw investment
funds for processing, manufacturing and supporting industries
and hi-tech agriculture. it will give priority to projects
generating value-added products and using modern
technologies to enhance economic productivity, performance
and competitiveness.
Binh Phuoc province is robustly accelerating the
construction of an enabling and popular government for
people and businesses. Binh Phuoc ittPC is responsible for
supporting investors when they are in the province, and is
gaining high trust of investors. What specific solutions and
actions has Binh Phuoc ittPC taken?
in the past time, Binh Phuoc iTTPc has always persuaded
existing investors to recommend the province to new investors;
conducted surveys and meetings with industrial zone
infrastructure investors to discuss policies to entice secondary
investors; and noted difficulties to make reports sent to the
Provincial People's committee and relevant agencies for
resolution.
The center set up a webpage on solutions to corporate
difficulties on its website and embedded links to relevant
agencies such as the Department of Planning and investment,

the Economic Zones authority, the Department of industry and
Trade and the Tax Department. The website features updated
information on policies and affiliates with websites of investment
promotion agencies, Southern investment Promotion center,
foreign investment agency and others to boost local images and
potential to domestic and foreign enterprises.
Binh Phuoc iTTPc also sent local business delegations to
other localities to exchange, learn and do practical surveys, invite
neighboring provinces to visit and explore Binh Phuoc to foster
trade and cooperation of enterprises.
The center has also worked with relevant bodies and
business associations to organize training classes and
dialogues on matters of concern, remove problems in
administrative procedures, answer questions raised by
enterprises and provide favorable conditions for them to
access to new policies. it has maintained regular dialogues
with investors in order to detect and promptly handle their
hardships to make sure that their projects operate effectively,
thus strengthening their confidence in the local investment
and business environment, and creating a ripple effect and a
positive impression on new investors.
With its ongoing efforts,
Binh Phuoc iTTP has helped
businesses and investors to
more easily access information
on trade and investment
policies; and helped raise the
Provincial competitiveness
index (Pci) of Binh Phuoc
province in 2020 by 11 places
as compared to 2019.
thank you very much
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Thị xã phướC loNg

Đột phá từ cải cách hành chính,
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
Nâng cao hiệu quả công tác CCHC

Ông Phạm Thụy Luân, Chủ tịch UBND Thị xã Phước Long

công tác cải cách hành chính
(cchc), cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh được cấp ủy, chính
quyền thị xã Phước Long quan tâm,
chỉ đạo triển khai toàn diện trên tất
cả các nội dung, bằng nhiều giải
pháp phù hợp, hiệu quả.
nguyễn Dũng
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Xác định cải cách hành chính (cchc) là một trong những
khâu đột phá của nhiệm kỳ 2021 - 2025, thị xã đã tập trung chỉ
đạo thực hiện, tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng
cao chất lượng, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, góp
phần từng bước tiến tới xây dựng nền hành chính công hiện
đại.
Để tạo bước chuyển biến trong công tác cchc theo
hướng sát với điều kiện thực tế ở địa phương, thị xã Phước
Long đã xác định lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh
nghiệp làm thước đo hiệu quả công tác cchc. Thị xã đã từng
bước đổi mới các nội dung, hình thức chỉ đạo thực hiện cchc
cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa
phương. Theo đó, thị xã Phước Long đã tập trung vào 6 nhóm
nội dung:
cchc luôn có sự tham vấn chặt chẽ với khối doanh
nghiệp và người dân, vì vậy luôn tạo được sự đồng tình, ủng hộ
cao trong xã hội đối với mục tiêu, phương hướng cchc.
các lĩnh vực cchc của thị xã được ưu tiên phân định,
điều chỉnh thật rõ chức năng và cơ cấu tổ chức bộ máy hành
chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công. mọi nỗ lực cải cách
đều hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế, tạo thuận lợi cho
hoạt động của doanh nghiệp; giảm thiểu sự can thiệp trực tiếp
và cấm đoán, thay bằng sự khuyến khích và hỗ trợ.
Tạo điều kiện mở rộng sự tham gia của người dân vào việc
cung cấp dịch vụ công thông qua việc đẩy mạnh xã hội hoá
dịch vụ công.
chú trọng đẩy mạnh đào tạo nâng cao trình độ năng lực,
chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ, công chức; tập trung đầu tư
xây dựng, phát triển cơ sở kỹ thuật hạ tầng phục vụ nền hành
chính. Đây được coi là giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng
cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy hành chính nhà nước. Áp
dụng các tiến bộ công nghệ thông tin để đổi mới phương thức
hoạt động của bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả công tác
điều hành, chỉ đạo của chính quyền, áp dụng tiêu chuẩn iSo
vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
Quyết liệt chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy với
các giải pháp: quy chế hoá chế độ trách nhiệm, tăng cường
công khai minh bạch trong hoạt động; áp dụng các chế độ
khuyến khích người lao động như lương, thưởng hợp lý và
minh bạch hơn, tạo động lực cho cán bộ công chức hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao; loại bỏ các quy trình, thủ tục có thể
gây phiền hà đối với người dân.
Để nâng cao hiệu quả công tác cchc, thị xã Phước Long
tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng
công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và tăng
cường thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của chính
phủ.

tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, thị xã đã tập trung mọi nguồn
lực thực hiện đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng đô thị trong
lĩnh vực giao thông, chỉnh trang đô thị và các công trình phúc lợi
xã hội như: Khu trung tâm hành chính và đô thị mới; Trung tâm
văn hóa thể thao; hệ thống chiếu sáng công cộng; thảm nhựa các
tuyến đường; nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới vỉa hè, trụ sở làm
việc, trường học, các tuyến đường giao thông, nhà văn hóa các
khu dân cư… hệ thống thương mại, dịch vụ phát triển mạnh,
hàng loạt các chuỗi cửa hàng bán lẻ của các tập đoàn, công ty lớn
đã có mặt tại địa phương như Điện máy xanh, Bách hóa xanh,
Thế giới di động, fPT. Ngoài ra, còn có hàng chục chi nhánh,
phòng giao dịch của các ngân hàng thương mại, 1 phòng giao
dịch ngân hàng chính sách và 1 Quỹ tín dụng nhân dân. Ngành
du lịch bắt đầu hình thành và có triển vọng khi dự án văn hóa
cứu sinh tâm linh núi Bà rá hoàn thành. cùng với đó là các dự
án: Nhà máy thủy điện Thác mơ mở rộng, dự án điện mặt trời
Thác mơ, dự án khu trung tâm thương mại Sơn Phát... góp phần
giải quyết việc làm cho người lao động trong và ngoài thị xã,
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Nhờ tận dụng được tiềm năng, lợi thế và có giải pháp đúng
đắn trong việc huy động, sử dụng nguồn lực mà bộ mặt đô thị
thị xã Phước Long đã có sự đổi thay khá toàn diện, ngày càng
khang trang, sạch đẹp, hiện đại hơn, đáng sống hơn.
chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới,
ông Phạm Thụy Luân, chủ tịch uBND Thị xã Phước Long cho
biết: Thứ nhất, để phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài, thị xã đã
xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phát triển hạ tầng và
mở rộng không gian đô thị, thực hiện tốt công tác quy hoạch,
đặc biệt chú trọng đến công tác quy hoạch chi tiết và phân khu
chức năng đạt 100% ở các trung tâm xã, phường và khu dân cư
tập trung. Phấn đấu hết nhiệm kỳ nâng cấp 2 xã Long giang và
Phước Tín thành 2 phường. Định hướng mở rộng địa giới hành

Thị xã Phước Long đang hướng tới mục tiêu trở
thành trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ khu vực
phía Bắc tỉnh Bình Phước. Thị xã khẳng định kinh tế
công nghiệp - thương nghiệp - dịch vụ là chủ lực của nền
kinh tế; phát triển công nghiệp song song với đẩy mạnh
phát triển thương mại - dịch vụ và hài hòa giữa phát
triển kinh tế - xã hội và môi trường.

chính thị xã về hướng các xã Bình Tân và Bình Sơn của huyện
Phú riềng, mở rộng không gian đô thị ra các tuyến đường vành
đai, các xã nông thôn mới. Tiếp tục xây dựng củng cố hạ tầng
đô thị để phấn đấu đưa thị xã sớm trở thành đô thị loại iii. Thứ
hai, để đảm bảo cơ cấu nền kinh tế, phục vụ mục tiêu phát triển
bền vững, thị xã đã xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện
chương trình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và
phát triển ngành nông nghiệp sạch, công nghệ cao gắn với xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và xây dựng kế hoạch
chi tiết từng năm nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra. Thứ ba,
thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính, xây dựng
chính quyền điện tử và đô thị
thông minh, tạo điều kiện
thuận lợi cho các tổ chức cá
nhân trong giải quyết thủ tục
hành chính. Từng bước xây
dựng đô thị thông minh, đến
cuối năm 2025 thị xã hoàn
thành các tiêu chí cơ bản của
đô thị thông minh và triển
khai xây dựng chính quyền
điện tử theo lộ trình của cấp
trên đề ra.n
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huyệN Bù đăNg

Tạo nền tảng
cho sự bứt phá

huyệN Bù gIa mập

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội

Đ

Trong những năm qua, huyện Bù Đăng đã có nhiều nỗ
lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, huy động nguồn
vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và đạt kết quả
đáng kể; đồng thời chuẩn bị điều kiện để khi tuyến cao
tốc chơn Thành - Đắk Nông triển khai sẽ đẩy mạnh
thu hút đầu tư tạo nên bứt phá phát triển mới.
Ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Chủ tịch UBND huyện

Những nền tảng phát triển
Trong giai đoạn 2016-2020, nhờ thực hiện nhiều giải pháp chủ
động, linh hoạt nên Bù Đăng đã đạt nhiều kết quả: giá trị sản xuất
tăng bình quân 7,89%/năm; tỷ trọng nông - lâm nghiệp giảm dần,
thay vào đó là sự gia tăng của các ngành công nghiệp và dịch vụ; giá
trị sản phẩm/người đạt 54 triệu đồng (gấp 2,2 lần năm 2015); tỷ lệ
hộ nghèo giảm từ 7,2% xuống còn 2,2%... Với xuất phát điểm thấp
lại có tới 40% đồng bào dân tộc thiểu số, đây là những con số rất ấn
tượng.
huyện cũng huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng và
hiện 100% xã có trụ sở làm việc, trạm y tế; 90% số phòng học đã
kiên cố hoá. các tuyến đường tại thị trấn Đức Phong, liên xã được
cải tạo, nêng cấp, bê tông hoặc nhựa hoá; 100% thôn, ấp có đường
sỏi đỏ hoặc thâm nhập nhựa, bê tông xi măng...
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới (NTm), trong 5 năm qua, nhân dân đã góp gần 90 tỷ đồng để
thực hiện 247 km đường bê tông-xi măng, góp 3,4 tỷ đồng lắp đặt
điện chiếu sáng. Toàn huyện hiện có 06 xã được công nhận NTm;
thị trấn Đức Phong cơ bản hoàn thành tiêu chí đô thị loại V.
huyện cũng triển khai nhiều giải pháp, nổi bật là xây dựng
tuyến du lịch Bù Đăng thời gian 2 ngày 1 đêm (gồm Trảng cỏ Bù
Lạch - Thác Voi - Thác Đứng - Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng
sóc Bom Bo - chùa Đức Bổn alanha), đồng thời tiếp xúc với doanh
nghiệp nghiên cứu, hợp tác đầu tư tại một số khu, điểm du lịch tại
Thác Đáng, Trảng cỏ Bù Lạch…
Ngoài ra, huyện luôn chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính;
thực hiện cơ chế một cửa liên thông và điện tử hiện đại;… đồng
thời thường xuyên tiếp xúc, đối thoại kịp thời tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp. Nhờ vậy, trên 300
doanh nghiệp, hơn 2.000 hộ sản
xuất, kinh doanh hoạt động thuận
lợi, hiệu quả.

Chuẩn bị cho sự bứt phá
Những năm gần đây, hệ thống
kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện
ngày càng hoàn thiện; cùng với
Quốc lộ 14 được đầu tư nâng cấp,
nhiều tuyến đường liên xã, thôn ấp
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đã được kết nối tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp mở mang
sản xuất, thúc đẩy kinh doanh. Đặc biệt, đầu năm 2021, tỉnh Bình
Phước kiến nghị và được Trung ương chấp thuận đầu tư tuyến cao
tốc chơn Thành – Đắk Nông trong giai đoạn 2021-2025. Đây là cơ
hội lớn mở ra với Bù Đăng bởi vai trò cửa ngõ được phát huy, lan
toả. Để đón đầu vận hội mới này, huyện đang quyết liệt triển khai
nhiều giải pháp, chuẩn bị điều kiện đẩy mạnh thu hút đầu tư.
huyện sẽ tập trung mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng;
tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giao thông nông thôn; xây dựng hạ
tầng một số cụm công nghiệp; kêu gọi các nguồn vốn xây dựng các
trung tâm thương mại, đẩy mạnh lưu chuyển hàng hóa...
huyện cũng xây dựng các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn,
nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn phát
triển sản xuất theo chuỗi giá trị và gia tăng giá trị các nông sản chủ
lực như: điều, cà phê, cây ăn quả...; đồng thời tiếp tục quy hoạch xây
dựng một số cụm công nghiệp, thu hút đầu tư trong các lĩnh vực
sản xuất, chế biến.
Ông Nguyễn Văn Lưu - Phó chủ tịch uBND huyện Bù Đăng
cho biết: Để thức dậy tiềm năng du lịch, huyện khuyến khích phát
triển các loại hình du lịch, thương mại - dịch vụ gắn với du lịch làng
nghề, kết nối Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo,
trảng cỏ Bù Lạch với các điểm du lịch của tỉnh và các tỉnh, thành
dọc tuyến quốc lộ 14.n
Lan toả hương vị sầu riêng trên vùng đất miền Đông
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Chủ tịch HĐTV HTX Long
An Minh Hưng vốn gốc là dân Tiền Giang. Năm 1995 ghé
thăm Bù Đăng, ông nhận thấy thổ nhưỡng, khí hậu thuận
lợi cho việc trồng cây ăn trái nên đã đưa gia đình về xã
Minh Hưng lập nghiệp. Hiện vườn sầu riêng của ông có 10
ha trồng 2.000 cây cho 150 -200 tấn quả/năm, đem lại
nguồn thu 6-8 tỷ đồng, lợi nhuận 4-5 tỷ đồng. Học tập ông
Hùng, nhiều hộ dân tại tỉnh Long An đã đưa cây sầu riêng
về đây và thành lập HTX cây trái và dịch vụ Long An Minh
Hưng. Hiện HTX có 50 thành viên với tổng diện tích 100ha
sầu riêng đem lại doanh thu 70 tỷ/năm… Nhờ vậy, trên
vùng đất Bù Đăng hôm nay không chỉ có những vùng cây
công nghiệp điều, cao su, tiêu… mà còn nhiều vùng cây ăn
trái, lan toả hương vị sầu riêng trên vùng đất miền Đông…

Tăng cường các biện pháp
phòng chống dịch bệnh covid19 hiệu quả và đẩy mạnh phát
triển kinh tế - xã hội một cách
bền vững là những mục tiêu
xuyên suốt trong quá trình
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy,
chính quyền từ huyện đến các
xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Bù gia mập. Từ thực tế cho
thấy, việc lựa chọn các chỉ tiêu
thực hiện phù hợp với lộ trình,
điều kiện của mỗi địa phương
đã giúp Bù gia mập hoàn
thành và vượt mục tiêu, chỉ
tiêu phát triển kinh tế - xã hội
trong năm 2020, tạo tiền đề
vững chắc trong việc thực hiện
các nhiệm vụ năm 2021.

ại dịch covid19 diễn ra từ
đầu năm 2020
đến nay gây
ảnh hưởng
toàn diện, sâu rộng đến tất cả
các lĩnh vực. Kinh tế huyện
Bù gia mập cũng chịu tác
động từ đại dịch covid-19, đã
ảnh hưởng không nhỏ đến tất
cả các lĩnh vực kinh tế - xã
hội, gây gián đoạn chuỗi
cung ứng sản xuất và lưu
thông hàng hóa, một số
ngành như: Dịch vụ vận tải,
chế biến, sản xuất bị tác động
trực tiếp; nhiều doanh nghiệp
thu hẹp quy mô.
Bám sát sự lãnh đạo, chỉ
đạo của tỉnh, Đảng bộ, chính
quyền và các tầng lớp nhân
dân trên địa bàn huyện đã
đoàn kết, đồng lòng, triển
khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu
quả nhiều nhiệm vụ, giải
pháp phòng, chống dịch, tập
trung mọi nguồn lực, rà soát
các nhiệm vụ, chỉ tiêu để
phấn đấu thực hiện tốt các
chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2020.
mặc dù trong điều kiện còn
nhiều khó khăn và chịu ảnh
hưởng nặng nề bởi dịch
covid-19 nhưng các cấp
chính quyền từ huyện đến
các xã, thị trấn đã tranh thủ
thời cơ, huy động hiệu quả
các nguồn lực cùng với sự
quyết tâm chính trị cao của
cả hệ thống chính trị, sự nỗ
lực, cố gắng của người dân và
doanh nghiệp trong thực
hiện mục tiêu kép là “vừa
phòng, chống dịch bệnh, vừa
phát triển kinh tế - xã hội”
nên đạt được những thành
tựu đáng ghi nhận. Đến nay,
trên địa bàn huyện có 4 xã
đạt chuẩn nông thôn mới và
bình quân số tiêu chí các xã

đạt là 16,38 tiêu chí. huyện
Bù gia mập hiện có hạ tầng
(trường học, đường giao
thông, cơ sở vật chất văn hóa
…) khá đồng bộ, làm thay đổi
diện mạo nông thôn: Đầu tư
xây mới 133 phòng học, 76
phòng chức năng. Bên cạnh
đó, hàng năm thực hiện nâng
cấp sửa chữa phòng học để
đảm bảo nhu cầu dạy và học
và đầu tư xây dựng mới 45
nhà văn hóa và nâng cấp sửa
chữa toàn bộ nhà văn hóa
thôn còn lại đảm bảo đủ chức
năng phục vụ quy định;
Đường giao thông đã được
xây dựng mới 544,05 km
đường, trong đó: 117,9 km
đường bê tông xi măng theo
cơ chế đặc thù, 358,53 km
đường nhựa; 67,62 km đường
cấp phối sỏi đỏ; Nâng cao thu
nhập và giảm nghèo bền
vững trên địa bàn huyện
trong thời gian qua là một nỗ
lực rất lớn của huyện, hàng
năm huyện đã xây dựng kế
hoạch thực hiện cụ thể giao
cho địa phương từng xã, ban
ngành có liên quan tổ chức
thực hiện. Năm 2016 tỷ lệ hộ
nghèo còn rất cao (20,87%),
đến nay hộ nghèo còn lại là
5,75% (1.161 hộ).
Năm 2021 là năm đầu
thực hiện kế hoạch 5 năm
giai đoạn 2020-2025, cũng là
năm tiến hành Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ Xiii
của Đảng và bầu cử hĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Đây là năm được dự báo sẽ có
nhiều khởi sắc, mọi mặt của
huyện đều phát triển mạnh
mẽ. Tuy nhiên, trước diễn
biến phức tạp của thời tiết
ngày một cực đoan, ảnh
hưởng của dịch bệnh covid19 cũng là một thách thức
không hề nhỏ. Do vậy,
huyện Bù gia mập tiếp tục

nguyễn Dũng
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định thực hiện đồng thời “nhiệm vụ kép” là
F xác
vừa chủ động thực hiện các giải pháp trong công
tác phòng, chống dịch covid-19; vừa triển khai tốt
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm
2021, tạo tiền đề phát triển cho cả giai đoạn 5 năm
2021-2025. Để có thể hoàn thành và hoàn thành
vượt các chỉ tiêu đề ra, ngoài việc triển khai thực
hiện tốt các biện pháp, huyện kêu gọi các cấp, các
ngành, các địa phương và cộng đồng doanh
nghiệp, các tầng lớp nhân dân cần chung sức,
đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu
kép “vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh
tế - xã hội”, xem đây là trách nhiệm, thể hiện ý
chí, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân Bù gia mập vượt qua mọi khó khăn, thử
thách, xây dựng Bù gia mập sớm trở thành huyện
phát triển khá của tỉnh.
yêu cầu đặt ra là các cấp, các ngành cần tập
trung cao độ, với tinh thần quyết tâm cao, tiếp tục
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã
hội đạt kết quả cao nhất. Tập trung thực hiện các
chương trình, Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị
quyết Bch Đảng bộ huyện khóa Xii nhiệm kỳ
2020-2025. Ông Nguyễn Xuân hoan, Phó chủ tịch
uBND huyện cho biết: Năm 2021, kế thừa những
kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được năm
2020, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung
triển khai thực hiện có hiệu quả những mục tiêu,
nhiệm vụ chung là: Tiếp tục tập trung thực hiện
“nhiệm vụ kép” vừa đẩy mạnh phòng, chống dịch
covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; triển khai
thực hiện hiệu quả các chương trình hành động
của huyện ủy trên các lĩnh vực nông, lâm nghiệp,
công nghiệp, thương mại và dịch vụ; tập trung
tháo gỡ khó khăn và tạo bước đột phá trong phát
triển nông nghiệp, lâm nghiệp, phấn đấu tăng
trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Nâng cao
chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế; phát triển văn
hóa; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống
nhân dân. Quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ
môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính và xây
dựng chính quyền. giữ vững an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội. Đó là mục tiêu chính về nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị,
Đảng bộ uBND huyện Bù gia mập đã và đang nỗ
lực triển khai toàn diện và đồng bộ nhiều giải
pháp để phát huy
tiềm năng thế mạnh
của địa phương
phục vụ phát triển
kinh tế, góp phần
cùng tỉnh nhà thực
hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần
thứ Xiii của
Đảng.n
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huyệN Bù đốp

Thu hút đầu tư - giải pháp then chốt trong phát triển kinh tế

Ông Nguyễn Anh Tài, Phó Chủ tịch UBND huyện

Trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện Bù Đốp
tập trung kêu gọi đầu tư, phát triển các lĩnh
vực: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,
du lịch sinh thái, công nghiệp chế biến nông
sản nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế
mạnh và những lợi thế hiện hữu của địa
phương. Đây là tiền đề để huyện tạo bước đột
phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải
quyết việc làm và đáp ứng yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội nhanh, ổn định và bền vững.
Khởi sắc ở huyện biên giới
Bù Đốp là huyện biên giới tiếp giáp với campuchia, được
thành lập theo Nghị định 17/2003/NĐ-cP ngày 20/02/2003 của
chính phủ, trên cơ sở tách ra từ huyện Lộc Ninh. Trong gần 20
năm thành lập và phát triển, bằng sự nỗ lực không ngừng của
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, Bù Đốp đã có
những bước tiến quan trọng, toàn diện về kinh tế - xã hội.
Đến nay, kết cấu hạ tầng cơ sở trên địa bàn có nhiều khởi sắc;
các chương trình, chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực
hiện; quốc phòng-an ninh được giữ vững ổn định; đời sống nhân
dân từng bước được nâng cao.
Nổi bật là nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đã hoàn thành tốt, vượt

nhiều chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Trong đó, cơ cấu kinh tế
chuyển dịch đúng hướng và phù hợp với điều kiện địa phương,
cụ thể: ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 59,93%; ngành
công nghiệp - xây dựng chiếm 16,14%; ngành thương mại dịch vụ chiếm 23,93%. Tổng thu ngân sách toàn huyện đạt
706,329 tỷ đồng (tăng 60,82% so với Nghị quyết). Tốc độ tăng
trưởng kinh tế đạt 8,06% (tăng gần 5% so với chỉ tiêu đề ra của
Nghị quyết). Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đến hết năm 2020 chỉ
còn 444 hộ nghèo/16.313 hộ dân toàn huyện, chiếm 2,72%...
Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, huyện Bù Đốp xác định tiếp tục
duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định và bền
vững; nâng cao quy mô, chất lượng và sức cạnh tranh của nền
kinh tế; khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát
triển; tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
mục tiêu của huyện đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất
toàn xã hội trên địa bàn đạt 17.479,18 tỷ đồng; tốc độ tăng
giá trị sản xuất bình quân đạt 8,62% (trong đó, ngành nông,
lâm nghiệp, thủy sản đạt 5,49%; công nghiệp - xây dựng:
14,78%; thương mại - dịch vụ:11,42%); thu ngân sách nhà
nước trong cả giai đoạn đạt từ 800 đến 820 tỷ đồng; vốn đầu
tư toàn xã hội 2.618,149 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu
người đạt 68 triệu đồng/người/năm. huyện phấn đấu thành
lập mới 80 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã hoạt động có hiệu
quả; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai phá tiềm năng
Trong giai đoạn hiện nay, ngành nông nghiệp vẫn là lĩnh vực
trọng tâm, ưu tiên phát triển của Bù Đốp. Trên địa bàn đã phát
triển một số nông sản chủ lực như: hạt điều, hạt tiêu, cao su, cây
ăn trái, chăn nuôi gia súc lớn... một trong ba chương trình đột
phá theo Nghị quyết Đảng bộ huyện Bù Đốp lần thứ Xi đã đề ra
là: chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng an toàn, bền vững
gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ nâng cao chất lượng, giá
trị sản phẩm giai đoạn 2020-2025.
cùng với chuyển đổi cây trồng theo hướng an toàn, bền vững
gắn với khoa học công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm nông
nghiệp, Bù Đốp chú trọng sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn
ViETgaP, LoBogaP để hướng tới mỗi xã có ít nhất một sản
phẩm đặc trưng. huyện cùng tập trung đào tạo nghề nông
nghiệp cho nông dân để có thể ứng dụng công nghệ, xây dựng
chuỗi giá trị và thương hiệu cho nông sản.
Nhằm hỗ trợ phát triển và nâng giá trị ngành nông
nghiệp, Bù Đốp đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển
công nghiệp, nhất là lĩnh vực chế biến nông sản để khai
thác tối đa tiềm năng vùng nguyên liệu tại địa phương.
Đồng thời, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ
cấu lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo; đảm bảo an
sinh xã hội; từng bước thu hẹp khoảng cách về thu nhập
trong các tầng lớp dân cư.
hiện nay, huyện đã quy hoạch cụm công nghiệp (ccN)
Phước Thiện (19,94 ha) và ccN Thanh hòa (17 ha) để hình
thành các cụm sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa

máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn; chế
biến nông, lâm sản và sản xuất hàng tiêu dùng, gắn với khu xử lý
nước thải tập trung. Bên cạnh đó, Khu kinh tế cửa khẩu
(KKTcK) hoa Lư và KKTcK cầu Trắng trên địa bàn huyện
cũng đang được đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, là những lợi
thế để Bù Đốp kêu gọi đầu tư.
Phó chủ tịch uBND huyện Nguyễn anh Tài cho biết:
Để thực hiện hiệu quả công tác thu hút đầu tư, lãnh đạo
huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, địa phương
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TThc) và xây dựng
chính quyền điện tử, đảm bảo liên thông tốt giữa cấp tỉnh,
huyện, xã để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân khi
thực hiện các TThc. Tăng cường quảng bá lợi thế, tiềm
năng của huyện; xây dựng các chương trình xúc tiến kêu gọi
đầu tư trọng tâm, trọng điểm.
mặt khác, Bù Đốp đã và đang tập trung phát triển, hoàn thiện
kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là đường DT759 kết nối với các
vùng trong và ngoài tỉnh. Thời gian tới, huyện mong muốn được
tỉnh và Trung ương đầu tư tuyến quốc lộ 14c, giúp kết nối các
vùng kinh tế, đặc biệt là hình thành trục kinh tế biên mậu với 3
KKTcK: hoa Lư - cầu Trắng - hoàng Diệu.
Để tạo sức hút với các nhà đầu tư, lãnh đạo huyện chỉ đạo
thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp
đến tìm hiểu, đề xuất các dự án đầu tư, tập trung tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc nếu có. chủ động kiến nghị với uBND tỉnh
và các sở ngành có các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi về thuế, tiền thuê
đất; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch; đảm bảo
an ninh trật tự...
“huyện luôn xác định thu hút đầu tư là giải pháp then chốt
để phát triển kinh tế của huyện, tạo đòn bẩy cho ngành công
nghiệp, nông nghiệp và du lịch Bù Đốp. chúng tôi cũng đã thành
lập hội Doanh nghiệp huyện để tăng cường liên kết giữa các
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy hợp tác, tạo
ra kênh kết nối xúc tiến hữu hiệu trong thu hút đầu tư vào địa
phương”, ông Nguyễn anh Tài khẳng định.n
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tập trung phát triển công
nghiệp, dịch vụ, du lịch

huyệN lộC NINh

Phát triển toàn diện,
xứng đáng với truyền
thống anh hùng
Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, hạt nhân thúc đẩy phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ và đô thị của huyện Lộc Ninh

759B; các trục đường liên xã kết nối với
QL, tỉnh lộ....
Trong kháng chiến
Với KKTcK hoa Lư, huyện Lộc
Lộc Ninh là huyện miền núi biên giới
Ninh được kỳ vọng thu hút nhiều doanh
chống
mỹ
cứu
nước,
phía Tây - Bắc của tỉnh Bình Phước, có
nghiệp trong thời gian tới, giúp giải
Lộc Ninh là huyện
đường biên giới dài hơn 100 km tiếp giáp
quyết việc làm, tạo nguồn thu lớn cho
với 2 tỉnh Kratie và congpongcham của
được giải phóng đầu
ngân sách. Tính đến cuối năm 2020, khu
campuchia, với cửa khẩu quốc tế (cKQT)
kinh tế đã thu hút được 83 nhà đầu tư
tiên
ở
miền
Nam
hoa Lư và cửa khẩu Lộc Thịnh. Kết cấu
thực hiện các dự án, với tổng diện tích
hạ tầng giao thông của huyện tương đối
(7/4/1972) và trở
khoảng 1.719 ha. Trong số này, có 3 nhà
thuận lợi, đặc biệt là tuyến đường quốc lộ
thành căn cứ địa quan
đầu tư phát triển hạ tầng KcN, với tổng
(QL) 13 giúp Lộc Ninh trở thành cửa ngõ
diện tích 1.129 ha.
trọng,
góp
phần
vào
kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ, TP.hồ chí
Năm 2018, hưởng ứng lời kêu gọi đầu
minh với campuchia thông qua cKQT
đại thắng mùa Xuân
tư của tỉnh Bình Phước, Tập đoàn hưng
hoa Lư. các tuyến đường huyện, đường
năm 1975. Trong giai
hải đầu tư xây dựng cụm dự án điện mặt
tỉnh trên địa bàn được chú trọng đầu tư,
trời (ĐmT) Lộc Ninh tại xã Tấn Lộc.
đoạn
hội
nhập
và
phát
nâng cấp đồng bộ, kết nối với các huyện
Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thành xây
trong tỉnh và các tỉnh Tây Nguyên.
triển, Lộc Ninh là một
dựng, đưa vào vận hành phát điện
Lộc Ninh có nhiều lợi thế để phát
thương mại được 800mWp; đồng thời
trong
những
địa
triển kinh tế, thu hút đầu tư, như: quỹ đất
hoàn thành đầu tư tuyến đường dây
phương đi đầu về
rộng, khí hậu ôn hòa, ít khi xảy ra thiên
truyền tải 220kV Lộc Ninh - Bình Long 2
tai, nền đất cao ráo..., phù hợp cho phát
chuyển dịch cơ cấu
(chiều dài đường dây 29 km với tổng
triển nông nghiệp, công nghiệp và đô thị
mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, công suất
kinh
tế,
công
nghiệp
hóa. Những năm qua, huyện đã đẩy mạnh
truyền tải 2600 mWp) để hòa lưới điện
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng
hóa, hiện đại hóa và có
quốc gia.
giảm tỷ trọng nông - lâm - thủy sản, tăng
những
đóng
góp
quan
Để phát huy hết tiềm năng lĩnh vực
công nghiệp - xây dựng - thương mại ĐmT của huyện Lộc Ninh, vừa qua, Tập
trọng
cho
sự
vươn
lên
dịch vụ.
đoàn hưng hải đã tiến hành nghiên cứu
Những tiềm năng, thế mạnh ở trên đã
của tỉnh Bình Phước.
khảo sát và trình uBND tỉnh Bình Phước
được Lộc Ninh phát huy với nhiều dự án
xem xét trình Bộ công Thương, Thủ
lớn. Nổi bật là KKTcK hoa Lư, (diện tích
tướng chính phủ phê duyệt bổ sung Quy
quy hoạch 28.364 ha) là một trong những
hoạch giai đoạn 2 dự án ĐmT Lộc Ninh
dự án quy mô lớn của Bình Phước. Tỉnh
với quy mô 1.200 mWp.
đang tập trung đầu tư hệ thống giao thông trên địa bàn huyện,
Kết cấu hạ tầng cơ sở điện - đường - trường - trạm được
nâng cao khả năng kết nối của KKTcK hoa Lư với campuchia
hoàn thiện; kinh tế chuyển dịch đúng hướng và từng bước phát
và các khu vực lân cận. một số dự án đang và sẽ được triển khai
triển; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nâng cao... đã
như: cảng cạn icD hoa Lư có diện tích 25 ha, công suất
giúp diện mạo vùng đất Lộc Ninh đổi thay mạnh mẽ. Đến hết
600.000 - 900.000 container/năm; nâng cấp, mở rộng QL13
năm 2020, 10/15 xã của huyện đã hoàn thành xây dựng nông
đoạn từ ngã 3 Lộc Tấn - hoa Lư dài 12,5 km; đường phía Tây
thôn mới, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên.
QL 13 kết nối chơn Thành - hoa Lư; đường tỉnh ĐT 756, ĐT

Đổi thay trên mảnh đất
biên giới
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giai đoạn 2021 - 2025, Lộc Ninh
xác định tiếp tục phát triển lĩnh vực
công nghiệp, thương mại, dịch vụ
nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi
thế của địa phương. huyện sẽ đề xuất
cơ chế đặc thù trong quản lý, điều hành
nhằm khuyến khích, hỗ trợ tối đa các
doanh nghiệp đầu tư vào KKTcK hoa
Lư. Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến
độ giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng
đồng bộ, chọn lĩnh vực đột phá để phát
triển, nhằm phát huy lợi thế so sánh
của khu kinh tế.
Trong thời gian tới, huyện sẽ phối
hợp với các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh
quy hoạch, phát triển KKTcK đối ứng
với KKTcK hun Sen đang được Vương
quốc campuchia nghiên cứu triển khai.
Đồng thời, triển khai 2 cụm công nghiệp
Lộc Thịnh, Lộc Thành với tổng diện tích
Huyện Lộc Ninh luôn quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
94 ha đã được uBND tỉnh phê duyệt quy
hoạch; tiếp tục phát triển lĩnh vực công
nghiệp ĐmT - coi đây là những hướng đột phá quan trọng giúp
thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện.
Bên cạnh phát triển công nghiệp, Lộc Ninh sẽ chú trọng đầu
tư cơ sở hạ tầng, phát triển thị trấn Lộc Ninh theo hướng văn
minh, hiện đại, đạt tiêu chí đô thị loại iV. Trong đó, triển khai
dự án Khu đô thị - hành chính - dịch vụ - thương mại - dân cư
huyện Lộc Ninh quy mô 35 ha; kêu gọi xã hội hóa đầu tư, phát
triển các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích...;
đẩy nhanh thực hiện dự án Khu thương mại - dịch vụ Ninh
Thịnh, Khu thương mại - dịch vụ - dân cư Ninh Thành. Phát
triển khu đô thị dịch vụ - thương mại - dân cư phía đông QL 13,
diện tích 360 ha làm hạt nhân hỗ trợ phát triển cho khu công
nghiệp tập trung và khu quản lý thương mại - dịch vụ cKQT
hoa Lư. Phấn đấu đưa 2 xã Lộc hiệp, Lộc Thái đạt tiêu chí cơ
sở hạ tầng của đô thị loại V vào năm 2025...
Ngoài ra, trên địa bàn huyện Lộc Ninh có nhiều di tích lịch
sử, văn hóa gắn với cuộc kháng chiến chống mỹ. Tiêu biểu như:
Di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng
Đoàn khách tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy
miền Nam giai đoạn 1972 – 1975 (còn gọi là “rừng chính phủ”,
Quân giải phóng miền Nam giai đoạn 1972 – 1975
căn cứ Tà Thiết), đã được tỉnh đầu tư hơn 300 tỷ đồng để tôn
tạo; Di tích quốc gia đặc biệt Điểm cuối đường ống dẫn xăng
các cấp chính quyền huyện sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác
dầu Bồn xăng - Kho nhiên liệu VK98 (xã Lộc Quang) nằm
cải cách thủ tục hành chính (TThc). Tập trung cải thiện môi
trong hệ thống Đường Trường Sơn - Đường hồ chí minh...
trường đầu tư kinh doanh, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ
Bên cạnh đó, với các hồ thủy lợi có cảnh quan đẹp, không khí
thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; hoàn thiện cơ chế
trong lành, Lộc Ninh đã trở thành điểm đến của nhiều du khách “một cửa”, “một cửa liên
trong và ngoài nước trải nghiệm nhiều loại hình du lịch như:
thông” nhằm nâng cao hiệu
Du lịch về nguồn, lịch sử; du lịch văn hóa cộng đồng; du lịch
quả giải quyết TThc. chủ
trải nghiệm, sinh thái.... huyện mong muốn các nhà đầu tư
động đồng hành, tăng cường
quan tâm, tìm hiểu đầu tư, khai thác tiềm năng, phát triển lĩnh
đối thoại, giải quyết khó khăn,
vực du lịch của Lộc Ninh.
vướng mắc cho doanh nghiệp;
Để thực hiện những mục tiêu trên, lãnh đạo huyện Lộc Ninh
đặc biệt quan tâm đến công
xác định đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, coi đây là giải pháp
tác bồi thường, hỗ trợ, tái
đột phá để thu hút nguồn lực ngoài ngân sách, làm nền tảng
định cư và giải phóng mặt
thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế khác. huyện sẽ chủ động
bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ
công bố, giới thiệu rộng rãi các quy hoạch, thông tin quy hoạch,
các dự án trên địa bàn.n
định hướng thu hút đầu tư để các nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu.
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huyệN hớN quảN

Chú trọng thu hút đầu tư vào
nông nghiệp công nghệ cao
Sở hữu lợi thế quỹ đất rộng và có ngành nông
nghiệp đa dạng, huyện hớn Quản tập trung phát
triển ngành nông nghiệp theo hướng hữu cơ, ứng
dụng công nghệ cao (ƯDcNc) và hình thành
chuỗi liên kết để nâng cao giá trị nông sản. Đồng
thời, huyện đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển
công nghiệp chế biến nông sản nhằm khai thác
tối đa tiềm năng của địa phương.

Mô hình trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ của
ông Phạm Văn Tấn (bên phải) ở thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản

Bà Phan Thị Kim Oanh, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản

Khởi sắc về kinh tế
hớn Quản là huyện nằm ở phía Tây Nam tỉnh Bình
Phước, cách TP.Đồng Xoài hơn 40 km. Sau hơn 10 năm
tái lập theo Nghị quyết số 35/NQ-cP ngày 11/8/2009 của
chính phủ, đến nay hớn Quản đã từng bước đổi thay,
phát triển tương đối toàn diện, nhất là lĩnh vực kinh tế.
Trong giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh
tế bình quân của huyện đạt 7,4%/năm. Tính đến cuối năm
2020, giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
(giá cố định năm 2010) đạt 2.892 tỷ đồng; giá trị sản xuất
công nghiệp - xây dựng đạt 832 tỷ đồng; giá trị ngành
thương mại - dịch vụ đạt 1.187 tỷ đồng; thu nhập bình
quân đầu người đạt 58,2 triệu đồng/người, tăng 18,7 triệu
đồng so với năm 2016.
Đến nay, trên địa bàn huyện được quy hoạch 3 khu
công nghiệp (KcN), gồm: KcN minh hưng - Sikico (diện
tích 655 ha), KcN Việt Kiều (104 ha), Tân Khai ii (160
ha), hiện đang trong giai đoạn đầu tư cơ sở hạ tầng và thu
hút nhà đầu tư thứ cấp; 5 cụm công nghiệp (ccN) và Nhà
máy xi măng minh Tâm. Thời gian tới, khi các KcN,
ccN và các nhà máy đi vào hoạt động sẽ đóng góp nguồn
thu lớn cho ngân sách, giải quyết việc làm, thúc đẩy phát
triển KT-Xh của huyện.
Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, hớn Quản đã đề ra mục
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tiêu đến năm 2025 cơ bản trở thành huyện có ngành nông
nghiệp phát triển chiều sâu, trên cơ sở phát huy tiềm
năng, thế mạnh của địa phương. cơ cấu kinh tế chuyển
dịch hợp lý theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương
mại - dịch vụ. Phấn đấu tốc độ tăng thu ngân sách ở mức
15%/năm, đến năm 2025 thu ngân sách đạt 436 tỷ đồng...
Để đạt những mục tiêu trên, bên cạnh việc thu hút
đầu tư, phát triển các KcN, ccN đã được quy hoạch;
huyện tiếp tục chú trọng phát triển nông nghiệp ƯDcNc
và nông nghiệp hữu cơ; đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng
phục vụ phát triển KT-Xh; quy hoạch và phát triển đô
thị, thực hiện xã hội hóa việc đầu tư, kinh doanh trung
tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng. Phát triển
khu du lịch sinh thái, thu hút các loại hình dịch vụ: vận
tải, bưu chính viễn thông, khoa học - công nghệ, ngân
hàng và các dịch vụ gắn với du lịch...

Đẩy mạnh thu hút đầu tư
huyện hớn Quản có vị trí địa lý rất thuận lợi, phía
Bắc giáp TX.Bình Long, là trung tâm đô thị phía Tây tỉnh;
phía Nam giáp huyện chơn Thành, là một trong những
trung tâm công nghiệp của Bình Phước trong thời gian
tới. cùng với việc gần các KcN của tỉnh Bình Dương,
KcN của huyện chơn Thành, huyện có điều kiện đón

KCN Minh Hưng - Sikico được kỳ vọng tạo điểm nhấn thu hút đầu tư
của huyện Hớn Quản trong thời gian tới

đầu, tiếp nhận sự lan tỏa đầu tư trong thời gian tới.
hệ thống giao thông của huyện cũng khá thuận lợi,
với quốc lộ 13 đi qua, là tuyến giao thông quan trọng kết
nối các khu kinh tế lớn trong khu vực Đông Nam Bộ.
Trong tương lai, hớn Quản nằm trên trục đường sắt
Xuyên Á, tuyến đường cao tốc kết nối du lịch, lưu thông
hàng hóa của khu vực. Trong 5 năm qua, huyện rất chú
trọng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông để phục vụ
phát triển KT-Xh và thu hút đầu tư. cụ thể, nhiều tuyến
đường được tỉnh đầu tư trên địa bàn huyện như: ĐT 752,
ĐT 758, ĐT 756,...; đồng thời nâng cấp, sửa chữa, duy tu
hơn 477 km đường giao thông do huyện quản lý.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện sẽ tiếp tục chú trọng
đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án
trọng điểm của huyện và phối hợp thực hiện các tuyến
đường tỉnh đầu tư trên địa bàn, gồm: Xây dựng đường an
Phú kết nối với đường phía Tây quốc lộ 13; xây dựng
đường từ KcN Sikico - KcN Việt Kiều; xây dựng đường từ
Tân Khai đi Phước an, Tân Quan; đường từ Phước an đi
Tân Quan; đường từ xã Tân hưng đi xã Long Tân (huyện
Phú riềng); đường phía Tây quốc lộ 13 kết nối chơn

Thành - cửa khẩu quốc tế hoa Lư đi qua địa bàn
huyện; nâng cấp, mở rộng tuyến đường minh Lập Lộc hiệp phía Đông quốc lộ 13…
chia sẻ về định hướng phát triển thời gian tới, bà
Phan Thị Kim oanh - chủ tịch uBND huyện cho
biết: Là địa phương có đất đai rộng, bằng phẳng và
truyền thống canh tác nông nghiệp, đến nay hớn
Quản đã hình thành những vùng chuyên canh quy
mô như: cây cao su, cây điều, cây ăn quả... và chăn
nuôi. Do đó bên cạnh việc thu hút đầu tư, phát triển
các KcN, ccN đã được quy hoạch, huyện sẽ tiếp tục
phát triển nông nghiệp ƯDcNc, nông nghiệp hữu cơ
theo hướng phát triển các mô hình kinh tế trang trại,
hợp tác xã, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và
chuỗi giá trị nông nghiệp; tích cực phối hợp, hỗ trợ
các đơn vị thực hiện Dự án nông nghiệp ƯDcNc quy
mô 500 ha tại xã minh Đức...
Đồng thời, kêu gọi các nhà đầu tư có kinh nghiệm
về nông nghiệp làm hạt nhân thực hiện các dự án
nông nghiệp ƯDcNc, nông nghiệp hữu cơ. Từ đó, tạo
việc làm ổn định, cải thiện thu nhập cho nhân dân;
nâng cao giá trị cho nông sản địa phương và tạo “đòn
bẩy” thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
và chương trình mỗi xã một sản phẩm (ocoP).
Ngoài ra, với các KcN, ccN đã được quy hoạch
hiện có, huyện đang tiếp tục rà soát điều chỉnh vị trí,
tăng diện tích các ccN lên tối đa theo quy định để
thuận lợi trong thu hút các doanh nghiệp đầu tư, đặc
biệt trong lĩnh vực chế biến nông sản, có công nghệ
hiện đại, sạch, thị trường tiêu thụ lớn đến đầu tư
nhằm chế biến sâu và xây dựng thương hiệu cho
nông sản của huyện. Về phía huyện sẽ chủ động cung
cấp, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, thông tin quy
hoạch của địa phương; hỗ trợ giải phóng mặt bằng;
chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, có
khả năng nắm bắt, thực hiện các khâu liên kết...
Trong những năm gần đây, các cấp, các ngành của
tỉnh Bình Phước đã nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng tính minh
bạch..., nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần
nâng cao chất lượng điều hành KT-Xh. Nhờ đó, năm
2020, Bình Phước đã vươn lên 11 bậc, xếp thứ 50/63 trong
bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Pci).
“hòa chung chuyển động của tỉnh nhà, lãnh đạo
huyện luôn coi thành công của doanh nghiệp là hiệu quả
điều hành của chính quyền địa phương. hớn Quản cam
kết luôn đồng hành, luôn lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ
khó khăn cho doanh nghiệp. Tạo mọi điều kiện thuận lợi
nhất cho doanh nghiệp,
nhà đầu tư đến hợp tác,
phát triển với cam kết thực
hiện phương châm: 2
nhanh 3 tốt của tỉnh (giải
phóng mặt bằng nhanh,
giải quyết thủ tục đầu tư
nhanh và chính sách tốt,
hạ tầng tốt, tình cảm tốt)”,
bà Phan Thị Kim oanh
khẳng định.n
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huyệN ChơN ThàNh

HướnG Đến Đô THị HIện ĐạI

Phát huy vị trí địa - kinh tế
thuận lợi, huyện chơn
Thành có nhiều nỗ lực
thúc đẩy phát triển công
nghiệp, thương mại, dịch
vụ và đạt kết quả khích lệ;
qua đó tạo nền tảng để
huyện tiếp tục phấn đấu
trở thành đô thị hiện đại,
năng động trong tương lai
gần. Ông Hà duy Đạt,
chủ tịch uBND huyện
chơn Thành đã trao đổi
với Vietnam Business
forum về vấn đề này.
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Ông có thể cho biết những
kết quả nổi bật trong phát triển
kinh tế - xã hội của huyện Chơn
thành giai đoạn 2016-2020?
Nhờ thực hiện nhiều giải pháp
chủ động, linh hoạt nên trong 5
năm qua, huyện chơn Thành đã
đạt nhiều kết quả quan trọng, cụ
thể gồm:
1. Kinh tế tăng trưởng nhanh,
bình quân 17,1%/năm, vượt kế
hoạch đề ra (13-14%), trong đó
lĩnh vực công nghiệp, xây dựng
đóng góp lớn vào sự tăng trưởng
chung (giá trị sản xuất thực tế năm
2020 đạt 19.509 tỷ đồng, tăng 2,62
lần năm 2015, tăng 21,3%/năm).
2. cơ cấu kinh tế chuyển dịch
theo hướng tăng dần tỷ trọng công
nghiệp và dịch vụ. Nếu như năm
2015 nông nghiệp chiếm 19,93%,
công nghiệp - xây dựng 53,36% và
thương mại - dịch vụ 29,71%; thì
đến năm 2020 tỷ trọng tương ứng
là: 18,19% - 24,98% và 56,83%.
3. chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới
(NTm) đạt kết quả vượt bậc: Đến
cuối năm 2020 có 100 số xã đạt
chuẩn NTm, một xã NTm nâng
cao và một khu dân cư kiểu mẫu.
hiện chơn Thành đang hoàn thiện
hồ sơ, thủ tục đề nghị được công
nhận huyện đạt chuẩn NTm.
4. công nghiệp phát triển
mạnh mẽ, hiện có 05 khu công
nghiệp (KcN) đi vào hoạt động
(chơn Thành i, chơn Thành ii,
minh hưng - hàn Quốc, minh
hưng iii, KcN và dân cư Becamex
Bình Phước), thu hút trên 100
doanh nghiệp, tạo việc làm cho
trên chục ngàn lao động.
5. Thương mại dịch vụ phát
triển sôi động với nhiều thành
phần tham gia. Năm 2020, giá trị
thực hiện đạt 3.290 tỷ đồng, tăng
2,42 lần năm 2015; tổng mức bán lẻ
và doanh thu dịch vụ đạt 11.993 tỷ
đồng, tăng 2,1 lần năm 2015.
6. Thu ngân sách tăng nhanh,
bình quân 28%/năm; năm 2020 đạt

692 tỷ đồng, tăng 3,4 lần năm 2015.
chi ngân sách luôn quan tâm cho
đầu tư phát triển; năm 2020 mức
645 tỷ đồng, tăng 2,6 lần năm 2015.
7. Kết cấu hạ tầng được quan
tâm đầu tư mạnh mẽ; hệ thống
đường liên xã, nông thôn được quy
hoạch đồng bộ và bê tông hóa,
nhựa hoá. Tuyến Quốc lộ 13, Quốc
lộ14 được nâng cấp mở rộng thông
thoáng; đường hồ chí minh (đoạn
chơn Thành - Đức hòa) được đầu
tư mới, góp phần đẩy mạnh kết nối
giao thương giữa chơn Thành với
các huyện trong tỉnh và các tỉnh
Bình Dương, TP.hồ chí minh...
8. giáo dục - đào tạo và y tế
phát triển đồng bộ; công tác an
sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo,
giải quyết việc làm được chăm lo;
tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 giảm
còn 0,24%.
9. hệ thống chính trị được
củng cố; đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức trưởng thành, phát
triển cả số lượng và chất lượng.
công tác cải cách hành chính được
đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu
quả quản lý điều hành, tiết kiệm và
giải quyết kịp thời nhu cầu của
người dân, doanh nghiệp.
10. Quốc phòng an ninh, trật tự
xã hội luôn duy trì giữ vững, ổn
định, tạo sự yên tâm cho nhà đầu
tư và sự bình yên cho cuộc sống
của nhân dân.
thời gian qua, huyện đã
phát huy những lợi thế, tiềm
năng để đẩy mạnh thu hút đầu
tư phát triển mạnh công nghiệp
- dịch vụ ra sao, thưa ông?
Là cửa ngõ của tỉnh Bình
Phước, có hệ thống giao thông
thuận tiện với 2 tuyến Quốc lộ 13,
Quốc lộ 14 và đường hồ chí minh
đi qua, tạo điều kiện để chơn
Thành thu hút đầu tư phát triển
công nghiệp, thương mại và dịch
vụ. Những năm qua, huyện luôn
quan tâm thực hiện tốt các chính
sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư

của tỉnh; đồng thời tăng cường quảng bá, mời
gọi, thu hút đầu tư cũng như tạo môi trường
kinh doanh ổn định, thuận lợi cho các doanh
nghiệp. Bên cạnh chú trọng hoàn thiện kết cấu
hạ tầng, huyện cũng luôn phối hợp, hỗ trợ các
nhà đầu tư thực hiện đẩy nhanh việc giải
phóng mặt bằng, đặc biệt là dự án Khu công
nghiệp và dân cư Becamex Bình Phước nhằm
đẩy nhanh tỷ lệ lấp đầy; qua đó phát huy hiệu
quả hoạt động của KcN đối với sự phát triển
kinh tế - xã hội.
trong giai đoạn 2021 - 2025, để đạt tiêu
chí đô thị loại iV và trở thành thị xã (theo
Quyết định số 2076/QÐ-ttg của thủ tướng
Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng
vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2050), huyện đang tập trung vào các nhiệm
vụ nào?
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, uBND
tỉnh về xây dựng chơn Thành trở thành đô thị
loại iV và phấn đấu thành lập thị xã trong giai đoạn 2021-2025
theo hướng: Xây dựng một đô thị phát triển bền vững, hướng tới
xây dựng đô thị thông minh, hiện đại; đẩy mạnh sự phát triển công
nghiệp, thương mại - dịch vụ; tập trung đầu tư xây dựng hệ thống
hạ tầng kinh tế - xã hội hoàn chỉnh, đồng bộ, đảm bảo sự phát triển
bền vững.
Để thực hiện mục tiêu trên, huyện đang triển khai thực hiện tốt
công tác quy hoạch phân khu các phường theo Đề án thành lập thị
xã. Bên cạnh việc khai thác hiệu quả các nguồn lực và thế mạnh để
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, huyện cũng luôn tạo môi trường
thuận lợi để thu hút các nguồn lực đầu tư; đặc biệt là phối hợp hỗ
trợ chủ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đẩy mạnh xúc
tiến đầu tư, mời gọi doanh nghiệp lớn đầu tư tại các KcN trên địa
bàn; đồng thời chỉ đạo sát sao các phòng, ban, đơn vị, địa phương
phối hợp với các chủ đầu tư các khu đô thị, thương mại tập trung,
điển hình như Dự án Phúc hưng golden của Tập đoàn hoàng cát
đẩy nhanh tiến độ triển khai; qua đó thúc đẩy hoạt động thương
mại, dịch vụ và đẩy nhanh quá trình đô thị hoá.
huyện cũng tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTm, trọng tâm là xây dựng các
xã NTm nâng cao và các khu dân cư kiểu mẫu.
huyện còn chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà
nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý đô thị, trật tự xây
dựng; xử lý triệt để các điểm bức xúc ô nhiễm môi trường, bảo đảm
chất lượng môi trường đô thị lành mạnh, tạo điều kiện phát triển
toàn diện và bền vững.
Những năm qua, huyện Chơn thành đã triển khai giải
pháp, hoạt động nào nhằm đẩy mạnh cải thiện môi trường
kinh doanh và đồng hành với doanh nghiệp?
chơn Thành với tiềm năng, lợi thế to lớn trong phát triển công
nghiệp, thương mại và dịch vụ bởi có vị trí địa - kinh tế thuận lợi,
có các trục giao thông chính (Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, đường hồ
chí minh) đi qua. Đến nay, trên địa bàn cũng có 5 KcN đi vào
hoạt động, thu hút hàng trăm doanh nghiệp đầu tư, nổi bật là KcN
và dân cư Becamex Bình Phước với quy mô 4.633ha đang trong
quá trình hoàn thiện hạ tầng sẽ làm thay đổi đáng kể diện mạo và
thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ kinh tế - xã hội chơn Thành thời
gian tới.
Những năm qua, huyện luôn quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư đẩy

nhanh công tác giải phóng mặt bằng; chủ động hỗ trợ, tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.
huyện luôn quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai tốt
các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh; qua đó tạo môi trường đầu
tư kinh doanh lành mạnh và ổn định.
huyện cũng tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh
tế - xã hội; dồn lực đầu tư các công trình hạ tầng quan trọng, tính
then chốt...; làm bật dậy tiềm năng, lợi thế và tạo tốc độ tăng
trưởng kinh tế nhanh và có chất lượng.
huyện còn đẩy mạnh triển khai chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng NTm, nhất là xây dựng xã NTm nâng cao và xây
dựng khu dân cư kiểu mẫu; đồng thời thực hiện đồng bộ, hiệu quả
các dự án, chính sách giải quyết
việc làm và an sinh xã hội.
Ngoài ra, chơn Thành luôn
bảo đảm an ninh chính trị và
trật tự an toàn xã hội; không để
xảy ra “điểm nóng”; đẩy mạnh
đấu tranh trấn áp tội phạm…,
tạo môi trường lành mạnh, ổn
định cho sự phát triển kinh tế xã hội.
trân trọng cảm ơn ông!
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với những dự án luôn đúng vị Trí,
đúng nhu cầu và đúng giá Trị
Được xem là làn gió mới tại thị trường
bất động sản phía Nam, Tập đoàn địa ốc
hoàng cát (hoàng cát group) đã, đang
liên tục tạo dấu ấn với khách hàng nhờ
những bước đi vững chắc, tập trung vào
giá trị thực. Tính đến tháng 4/2021,
hoàng cát group đã sở hữu hàng nghìn
ha đất sạch phân bổ tại TP.hồ chí
minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng
Nai. Để tìm hiểu thêm thông tin, phóng
viên Vietnam Business forum đã có
cuộc trao đổi với doanh nhân Lê Công
Hoàng, chủ tịch hĐQT kiêm Tổng
giám đốc hoàng cát group.
Cùng với sức nóng của thị trường bất động sản, Hoàng Cát
Group đang là thương hiệu được nhiều khách hàng, nhà đầu
tư nhắc đến tại Bình Phước. Để tạo được dấu ấn này, tập đoàn
đã có hướng đi như thế nào, thưa ông?
hoàng cát group là một cái tên khá mới trên thị trường bất
động sản phía Nam nhưng tại Bình Phước, chúng tôi đã có chỗ
đứng nhất định. Tiền thân của hoàng cát group là công ty cổ
phần Địa ốc hoàng cát chơn Thành được thành lập năm 2007, tập
trung đầu tư các dự án động sản quy mô nhỏ tại Bình Phước.
Xuyên suốt thời gian hình thành và phát triển, chúng tôi
đã luôn cần mẫn, không ồn ào, không bày vẽ, như những chú
ong thợ ngày đêm chở mật, làm tròn sứ mệnh mang đến
những sản phẩm nhà ở vừa túi tiền, phù hợp với người dân có
thu nhập ở mức trung bình. Bên cạnh đó, chúng tôi không
ngừng học hỏi, trau dồi, tích lũy kinh nghiệm, nguồn lực, quỹ
đất để sẵn sàng cho những bước tiến mới.
Tôi luôn quan niệm, muốn đi xa, đi bền hãy đi chậm, đi
chắc, muốn làm việc lớn hãy làm tốt việc nhỏ. Thế nên dù là
phát triển những dự án có quy mô nhỏ, chỉ mang tính chất địa
phương, chúng tôi đều cố gắng làm tốt nhất có thể, phải đảm
bảo chất lượng, hoàn thiện hạ tầng lẫn pháp lý.
Ông có thể chia sẻ lý do vì sao ông lựa chọn Bình
Phước là vùng đất để phát triển các dự án bất động sản
trọng điểm của Hoàng Cát Group?
Là người con của đất Bình Phước, hơn ai hết tôi luôn khát
khao xây dựng tỉnh nhà thêm tươi đẹp, đóng góp vào ngân
sách địa phương và tạo thêm được việc làm. Nếu Bình Dương,
Long an, Đồng Nai đã có rất nhiều khu đô thị phức hợp, được
quy hoạch bài bản, đem lại chất lượng sống cao cấp cho người
dân thì tại Bình Phước còn khá hạn chế.
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Do đó tôi dành trọn tâm huyết đóng góp vào việc thay đổi diện
mạo hạ tầng đô thị cùng với chính quyền địa phương bằng các dự
án được đầu tư bài bản. Phúc hưng golden là dự án mở đầu cho
chuỗi những giá trị tương lai của chúng tôi tại Bình Phước. Với vị
trí cửa ngõ liên vùng quốc tế, kết nối Đông Nam Bộ với Tây
Nguyên và các quốc gia như campuchia, Lào, Thái Lan; chính sách
đầu tư thông thoáng, hạ tầng kết nối đồng bộ, quỹ đất công nghiệp
dồi dào và là một trong những địa phương tiên phong thí điểm các
dịch vụ đô thị thông minh, tiềm năng của Bình Phước hiện nay
không hề thua kém Bình Dương, Long an hay Đồng Nai. Điều này
càng thôi thúc chúng tôi tự tin và nỗ lực phát triển.
Bên cạnh việc kiến tạo những không gian sống chất lượng tại
Bình Phước, chúng tôi cũng đã sẵn sàng quỹ đất sạch tại các tỉnh
lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, TP.hồ chí minh cho tầm
nhìn 5 - 10 năm.
Vậy hiện tại Hoàng Cát Group đã sẵn sàng nguồn lực
để vươn ra biển lớn?
Khi các nguồn lực về tài chính, quỹ đất, con người đều sẵn sàng,
đã đến lúc hoàng cát group cần phải có những bước tiến mới.
hoàng cát group may mắn khi sở hữu đội ngũ nhân sự trẻ,
giàu năng lực và kinh nghiệm, đặc biệt là nhận được sự đồng
hành, tư vấn chiến lược của những vị lãnh đạo cấp cao, những
chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản. Đến nay, Tập
đoàn đã sở hữu hệ thống nhân sự có trình độ cao, chuyên nghiệp,
năng động, sáng tạo, danh mục đầu tư hơn 15 dự án lớn tại các vị
trí đắc địa, tổng quỹ đất sở hữu lên đến cả nghìn ha; cung cấp ra
thị trường khoảng 15.000 sản phẩm nhà đất chất lượng, đúng
nhu cầu đến đông đảo khách hàng và nhà đầu tư.
Đánh dấu bước ngoặt của sự chuyển mình, chúng tôi bắt tay
vào phát triển khu đô thị Phúc hưng golden quy mô 52 ha tại khu

vực trung tâm công
nghiệp huyện chơn
Thành, tỉnh Bình
Phước. Dưới sự đầu
tư nghiêm túc, quy
hoạch bài bản, dự
án nhanh chóng
nhận được sự phản
hồi rất tích cực của
khách hàng.
Có thể thấy
dự án Phúc
Hưng Golden
đang rất được
lòng khách đầu
trương chi nhánh mới ngay trong khuôn viên dự án
tư lẫn khách có nhu cầu ở thực, vậy dự án
Phúc hưng golden. Với các hạng mục hạ tầng
này có lợi thế đặc biệt gì, thưa ông?
khác, chúng tôi cũng đã có kế hoạch cụ thể:
một trong những điều tôi luôn tự hào
Tháng 5/2021, khởi công chợ truyền thống
Lộ
trình
phát
triển
và tâm đắc nhất đó là hầu hết các dự án
Phúc hưng, đồng thời ký kết hợp tác phát
của Hoàng Cát được
do hoàng cát group triển khai dù quy
triển trường học và bệnh viện tại dự án;
mô nhỏ hay lớn cũng đều được khách
Tháng 8/2021, tiếp tục khởi công khu
định
hướng
rõ
ràng
,
hàng đón nhận. Bởi khi làm dự án,
trung tâm thương mại Luxury mall sẽ là
không chạy theo trào lưu,
chúng tôi luôn hướng đến 3 tiêu chí:
tổ hợp thương mại dịch vụ giải trí đặc
Đúng vị trí, đúng nhu cầu, đúng giá
sắc hàng đầu chơn Thành.
không phô trương mà chỉ
trị. Vị trí dự án phải có kết nối tốt, sản
tập trung xây dựng và
phẩm khi phát triển phải phù hợp nhu
Ngoài Phúc Hưng Golden, kế
cầu khách hàng và đặc biệt phải kiến
trau chuốt giá trị thực
hoạch phát triển sản phẩm sắp tới của
tạo được giá trị gia tăng cho sản phẩm.
Hoàng Cát Group thế nào, thưa ông?
cho sản phẩm.
Đó cũng là cách chúng tôi triển khai
chiến lược tăng trưởng của hoàng cát
Phúc hưng golden. Về vị trí, dự án sở hữu
group giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tập trung
tọa độ đắt giá ngay mặt tiền đại lộ minh hưng khẳng định thương hiệu nhà phát triển dự án
minh Thạnh (minh hưng - Dầu Tiếng), xung
phức hợp, khu đô thị quy mô lớn tại khu vực kinh tế
quanh là các khu công nghiệp lớn. Vị trí này không chỉ
trọng điểm, phục vụ làn sóng nhập cư của người lao động.
phù hợp với cư dân mua để ở, kinh doanh mà còn mang lại biên
cụ thể, chúng tôi sẽ phát triển thêm 15.000 sản phẩm tại các
độ gia tăng lợi nhuận tốt cho khách đầu tư.
khu đô thị quy mô từ 20 - 120 ha tại các tỉnh công nghiệp giàu tiềm
Nhắc đến chơn Thành, Bình Phước là nhắc đến những khu
năng như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai... các dự án sẽ được
công nghiệp quy mô hàng trăm ha. Khu vực này thu hút đông đảo
quy hoạch phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương, các tiện
lượng công nhân, chuyên gia, kỹ sư trong nước và quốc tế đổ về an
ích khi hình thành không chỉ phục vụ cư dân dự án mà còn mang
cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết các dự án tại chơn Thành có quy
đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
mô còn khiêm tốn, thiếu quy hoạch bài bản. Trong khi nhu cầu thụ
hưởng các tiện ích khép kín, ngay tại nơi sinh sống luôn hiện hữu.
Ông có thể chia sẻ thêm về những kế hoạch dài hạn hoặc
mong muốn nâng cao chất lượng sống cho cư dân khu
tầm nhìn xa hơn của Hoàng Cát Group?
vực, đồng thời cải thiện diện mạo đô thị địa phương, chúng tôi
Tầm nhìn 2021 - 2030, hoàng cát group sẽ trở thành Top 10
dành nhiều tâm huyết phát triển dự án Phúc hưng golden với
nhà phát triển bất động sản khu đô thị phức hợp hàng đầu phía
đầy đủ các tiện ích an sinh như trường học, trung tâm thương
Nam. Thực thi chiến lược phát triển đa ngành, đa thị trường, đa sản
mại, chợ truyền thống, bệnh viện, công viên, gần như đáp ứng
phẩm. Bên cạnh việc phát triển quỹ đất; phát triển các phân khúc
được mọi nhu cầu thiết yếu của cư dân.
khác nhau như: Nhà phố, đất nền, căn hộ, bất động sản công
Bên cạnh đó, khách hàng giao dịch bất động sản tại Phúc hưng
nghiệp, chúng tôi sẽ phát triển kinh doanh bất động sản thương mại
golden sẽ được sở hữu đúng giá trị thực của sản phẩm. Và hưởng
tại các quỹ đất sẵn có. Đẩy mạnh mở rộng phân khúc khách hàng,
lợi nhuận từ chính khả năng sinh lời của các giá trị này. Dự án đã
mở rộng thị phần và khu vực phát triển. mở rộng cơ cấu cổ đông
hoàn thiện hạ tầng cơ bản và có pháp lý đầy đủ.
nhằm đa dạng hóa cơ cấu vốn đầu tư và tiếp cận rộng hơn với các
nguồn vốn quốc tế. mời gọi, liên kết, hợp tác với các đối tác chiến
Hiện nhiều dự án bất động sản được giới thiệu sẽ có các
lược trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực phát triển dự án,
tiện ích như: trung tâm thương mại, trường học,… nhưng đa
đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu. Nhanh chóng hoàn thành
phần “quy hoạch chỉ là quy hoạch”. Với Phúc Hưng Golden
mục tiêu niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán. Bên cạnh đó,
của Hoàng Cát Group thì sao, thưa ông?
chúng tôi cũng đề cao phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ cấu
Như tôi đã chia sẻ, hiện tại hạ tầng của Phúc hưng golden
tổ chức bộ máy quản lý tập đoàn. Đưa ra các chính sách thu hút
đã hoàn thiện hơn 85%. các tuyến đường lớn đều đã trải nhựa,
người tài, đãi ngộ, phúc lợi vượt trội, chiêu mộ loạt nhân sự cấp cao.
hệ thống điện, hạ tầng cây xanh, khu vui chơi trẻ em, khu thể
Kiện toàn hệ thống kinh doanh với 10 khối sàn giao dịch bất động
thao, hai công viên cảnh quan lớn đều đã hình thành.
sản với hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh giàu kinh nghiệm.
cuối tháng 04/2021, chuỗi cà phê merry coffee vừa khai
trân trọng cảm ơn ông!
www.vccinews.com 67

POTENTIAL - BINH PHUOC PROVINCE

Bưu điện tỉnh Bình Phước luôn chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ,
đem lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân

BaN qlda đầu Tư xây dựNg Thị xã BìNh loNg

nâng cao chất lượng các công trình

T

Kể từ khi thành lập,
được sự quan tâm chỉ
đạo, tạo điều kiện của
uBND thị xã Bình
Long (Bình Phước)
cùng với sự phối hợp
chặt chẽ giữa các
phòng, ban, Ban quản
lý dự án(QLDa) đầu
tư xây dựng thị xã
Bình Long đã hoàn
thành nhiệm vụ được
giao. Những công
trình do Ban đảm
nhận góp phần làm
thay đổi diện mạo địa
phương cũng như kịp
thời phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội.

hực hiện chức năng quản lý
dự án các công trình do
uBND thị xã quyết định đầu
tư, thời gian qua, Ban QLDa
đầu tư xây dựng thị xã Bình
Long đã tập trung đôn đốc các nhà thầu
huy động tối đa nhân lực, vật tư đẩy
nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên
địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã
hội, đáp ứng mong mỏi của người dân.
Ban luôn bám sát nhiệm vụ được giao,
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức
năng thực hiện nghiêm ngặt quy trình
xây dựng, nhất là đối với các công trình
trọng yếu của địa phương, từ khâu khảo
sát, quy hoạch, lập dự án, thiết kế, lựa
chọn nhà thầu, triển khai thi công, giám
sát, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán
đến đưa vào sử dụng. Trong đó, chú
trọng quản lý, giám sát thi công những
công trình, hạng mục trọng điểm, thời
điểm quan trọng và điều chỉnh linh hoạt
các dự án, công trình theo yêu cầu của
uBND thị xã.
Do vậy, các dự án, công trình mà Ban
đảm nhận đều đạt chất lượng tốt, được các
cơ quan, đơn vị sử dụng và đánh giá cao.
Điển hình là xây dựng Trường trung học
phổ thông chuyên thị xã Bình Long (20122016) với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng; Tu
bổ, tôn tạo di tích mộ tập thể 3.000 người
tại thị xã Bình Long (2017); Nâng cấp, mở
rộng đường ĐT-752 (đoạn thị xã Bình
Long đi Trường chuyên Bình Long), tỉnh
Bình Phước. Dự án này được chia làm 3 gói
thầu xây lắp: gói thầu XL01 và XL02 đã thi
công hoàn thành đưa vào sử dụng; gói thầu
XL03 còn chậm do vướng mặt bằng. Ban
cũng đã kiến nghị uBND thị xã cố gắng
chung tay với người dân tháo gỡ các khó
khăn về công tác giải phóng mặt bằng và
bàn giao hết mặt bằng cho các đơn vị thi
công. Dự kiến cuối tháng 6 thi công hoàn
thành công trình đưa vào sử dụng.
Ông Nguyễn Quang Long, giám đốc

Ban QLDa đầu tư xây dựng thị xã Bình
Long cho biết: "Để các công trình hoàn
thành đạt và vượt tiến độ, bảo đảm chất
lượng kỹ thuật, mỹ thuật, tránh xảy ra thất
thoát, lãng phí, Ban QLDa luôn thực hiện
đúng quy trình đầu tư xây dựng cơ bản
theo quy định của Luật Xây dựng và các
văn bản liên quan. Việc bố trí, giải ngân
vốn đầu tư cho các dự án của thị xã rất kịp
thời, dựa trên kế hoạch phân bổ vốn được
hĐND thị xã thông qua và các nguồn vốn
huy động hợp pháp khác, dựa trên nguyên
tắc không để tồn đọng và tăng dư nợ xây
dựng cơ bản. Những công trình đầu tư xây
dựng của Ban đã thể hiện sự quan tâm
cũng như củng cố lòng tin của nhân dân
trong thị xã vào đường lối, chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước. Tính
dân chủ trong khâu giám sát đầu tư xây
dựng được nâng cao. các công trình đầu
tư xây dựng đều được họp bàn để thống
nhất; các địa phương đều có sự giám sát
của nhân dân hoạt động hiệu quả, phối
hợp chặt chẽ với giám sát kỹ thuật của chủ
đầu tư trong suốt quá trình thực hiện thi
công xây dựng công trình”.
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động,
Ban còn gặp một số khó khăn do nguồn
vốn đầu tư còn hạn hẹp dẫn đến việc đầu
tư xây dựng chưa đạt hiệu quả, thời gian
xây dựng kéo dài; công tác vận động nhân
dân ở các địa phương để giải phóng mặt
bằng cũng còn nhiều hạn chế.
Thời gian tới, Ban QLDa đầu tư xây
dựng thị xã Bình Long tập trung đẩy
nhanh tiến độ lập dự án theo đúng kế
hoạch đề ra, hoàn thành nghiệm thu, đưa
vào sử dụng các công trình đang thi công
theo đúng hợp đồng đã ký. Tiếp tục kiểm
tra các dự án từ khâu lập dự án đến khi
hoàn thành, kết hợp với công tác thẩm
tra, thẩm định thiết kế dự toán, tăng
cường công tác giám sát để đảm bảo chất
lượng công trình, tiết kiệm chi phí đầu
tư; hoàn thiện đầy đủ thủ tục giải ngân
các dự án khi có đủ điều kiện.n

Công ty TNHH Nguyễn Hoàng hoạt động về tư vấn, thiết kế và thi công xây dựng,
tham gia nhiều công trình xây dựng cơ bản trong tỉnh, trong đó có thị xã Bình Long;
đơn vị luôn đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, hiệu quả, kỹ, mỹ thuật...
Đại diện Công ty cho biết, thời gian qua các sở, ban, ngành và chủ đầu tư đã đẩy
mạnh cắt giảm thủ tục hành chính và thời gian giải quyết; đẩy nhanh tiến độ giải ngân
theo quy định, tạo thuận lợi cho các nhà thầu và đơn vị thiết kế, nâng cao hiệu quả các
dự án. Công tác thanh, kiểm tra của các ngành như: xây dựng, thuế, công an... đã đi
vào thực chất, không có hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó dễ cho doanh nghiệp.
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Đổi mới, nâng cao hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích
Nỗ lực vượt khó

phát đến tận tay người dân... Kết quả, từ
1/1/2021 đến 22/4/2021, có 355.300 thẻ
cccD đăng ký trả qua bưu điện, chiếm
tỷ lệ 81% tổng số thẻ đã cấp.

Năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do
Luôn chú trọng nâng
ảnh hưởng của dịch covid-19 nhưng nhờ
cao hiệu quả dịch vụ
chủ động, linh hoạt trong quản lý; thực
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống
bưu chính công ích
Đổi mới Bưu điện - Văn hóa xã
dịch và triển khai giải pháp hữu hiệu
(Bcci),
giúp
tổ
chức,
cá
Nhằm nâng cao hiệu quả, mở rộng
trong kinh doanh, Bưu điện tỉnh Bình
nhân thuận lợi trong
quy mô hoạt động của các điểm BĐPhước đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế
VhX, trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh
hoạch năm. Trong đó, tổng doanh thu
việc gửi hồ sơ và nhận
Bình Phước sẽ tập trung thực hiện
thực hiện 171 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch
kết quả giải quyết thủ
Quyết định 152/QĐ-BĐVN-hĐTV
năm; nộp ngân sách nhà nước hơn 4 tỷ
tục hành chính (TThc) ngày 21/9/2020 của Tổng công ty Bưu
đồng. Đơn vị được Tổng công ty Bưu điện
Việt Nam tặng giấy khen về thành tích
nhanh chóng, chính xác, điện Việt Nam về Phê duyệt đề án “Phát
triển BĐ-VhX gắn với hoạt động phục
toàn diện trong hoạt động.
tiết kiệm chi phí và thời vụ cộng đồng”. Qua đó, phát huy vai trò
Đến nay, Bưu điện tỉnh đã xây dựng
của các điểm BĐ-VhX trong hệ thống
52 điểm phục vụ, thực hiện tiếp nhận và
gian…Những nỗ lực
bưu
điện, nhất là việc thực hiện dịch vụ
trả kết quả TThc qua dịch vụ Bcci trên
trên của Bưu điện tỉnh
Bcci tại địa phương.
toàn tỉnh, trong đó có 28 bưu cục và 24
Bình Phước đã góp
Tỉnh Bình Phước hiện có 39/56 điểm
điểm Bưu điện - văn hóa xã (BĐ-VhX).
BĐ-VhX
đang hoạt động; 100% điểm BĐĐể nâng cao hiệu quả dịch vụ và tăng
phần hiện đại hóa nền
VhX đa dịch vụ; có 12 điểm BĐ-VhX
doanh thu, đơn vị chú trọng nâng cao chất
hành chính công (hcc) tham gia chi trả lương hưu; 22 điểm tham
lượng phục vụ; chuẩn hóa quy trình, đẩy
của tỉnh nhà.
gia chi trả bảo hiểm xã hội. Bà huỳnh Như
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng
Quỳnh, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh cho
cường truyền thông bằng baner, bảng
biết: chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cho
thông báo và tuyên truyền sâu rộng qua
Thành ĐạT
hoạt động trở lại 17 điểm BĐ-VhX đang
lực lượng nhân viên và trên các phương
tạm ngưng và đang triển khai kế hoạch phủ
tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá
điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ
nhân sử dụng dịch vụ.
tại địa bàn xã. Đồng thời, đẩy nhanh
mặt khác, phối hợp chặt chẽ với
chuyển đổi điểm BĐ-VhX thành mô hình
Trung tâm hcc tỉnh và các sở, ngành,
phục vụ cấp thứ 4 tạo đầu mối kết nối với các cơ quan chính
uBND cấp huyện để triển khai thực hiện các nội dung
quyền, các đơn vị, tổ chức tại địa phương, đảm bảo mục tiêu
theo các thỏa thuận đã ký kết. riêng Trung tâm hcc tỉnh
phục vụ cộng đồng, đón đầu làn sóng chuyển đổi số...
đã bố trí 1 quầy và nhân viên bưu điện phục vụ, thực hiện
“Bưu điện tỉnh sẽ thực hiện đánh giá hiện trạng từng BĐkết nối dịch vụ công, chuyển phát hồ sơ và trả kết quả giải
VhX để đề xuất kế hoạch triển khai. Làm việc với chính quyền
quyết TThc khi người dân có nhu cầu.Trong năm 2020,
địa phương tạo điều kiện bố trí mặt bằng cho điểm BĐ-VhX
Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận 4.097 hồ sơ TThc và trả
đảm bảo quy mô mở rộng, thuận lợi phục vụ người dân. rà
174.037 hồ sơ qua dịch vụ Bcci.
soát các xã về đích nông thôn mới nhưng chưa có điểm phục
Trong công tác phối hợp với công an tỉnh trả căn cước
vụ Bcci để mở điểm phục vụ. Kiện toàn, nâng cao chất lượng
công dân (cccD), Bưu điện tỉnh đã chủ động xây dựng quy
nguồn nhân lực làm việc tại điểm BĐ-VhX; triển khai phương
trình, quy định thực hiện; quán triệt thái độ phục vụ ân cần,
án kinh doanh theo tiềm năng thị trường, đảm bảo doanh thu
lịch sự tới đội ngũ nhân viên tham gia thực hiện; niêm yết
tăng trưởng sau khi chuyển đổi và nâng cao thu nhập cho
các thông tin về dịch vụ, giá cước nhận trả thẻ cccD; bố trí
nhân viên...”, bà huỳnh Như Quỳnh cho biết.n
lực lượng phát trả thẻ cccD tại nhà, đảm bảo 100% thẻ
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nâng cao chất lượng
công tác quản lý các dự án xây dựng

Ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
(Ban QLDa) được thành lập và đi vào
hoạt động từ ngày 01/01/2019 trên cơ sở
sát nhập lại 3 Ban quản lý dự án. Sau
hơn 2 năm đi vào hoạt động, Ban
QLDa đã nhanh chóng kiện toàn tổ
chức bộ máy, luôn phát huy tinh thần
năng động, sáng tạo, vượt khó đi lên,
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,
đóng góp tích cực vào mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương.

X

ác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công
tác đầu tư xây dựng hệ thống các công trình
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh,
chính vì vậy ngay từ những ngày đầu thành
lập, Ban QLDa luôn hoạt động với tinh thần
trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt chức năng quản lý dự
án đầu tư xây dựng các công trình của tỉnh Bình Phước.
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Nổi bật trong các dự án do Ban QLDa triển khai là dự
án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ 300
giường lên 600 giường bệnh có tổng mức đầu tư 700 tỷ
đồng. Được khởi công từ tháng 8/2018 đến năm 2020 thì
dự án hoàn thành với công suất 315 giường bệnh, các khu,
khoa chức năng gồm: Khu khám đa khoa và điều trị ngoại
trú, khoa cấp cứu, khoa hồi sức tích cực và chống độc,
khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa xét nghiệm. công trình ký
túc xá Trường chính trị tỉnh Bình Phước với tổng mức
đầu tư hơn 160 tỷ đồng được khởi công tháng 10/2018, sau
hơn 1 năm triển khai đã hoàn thành vượt tiến độ 06 tháng.
Đây là những công trình trọng điểm của tỉnh nhằm chào
mừng đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ Xi. Bên cạnh đó Ban
còn triển khai nhiều dự án như: Dự án các tuyến đường
nối quốc lộ 14 với khu dân cư Ấp 1, xã Tiến Thành, Tp.
Đồng Xoài; dự án nâng cấp mở rông ĐT 753 kết nối
đường từ Đồng Phú - Bình Dương; Nâng cấp được ĐT 741
đoạn từ cầu Thác mẹ đến Quốc Lộ 14c, tỉnh Bình Phước;
hỗ trợ phát triển khu biên giới - tiểu dự án tỉnh Bình
Phước, tuyến đường minh Lập - Lộc hiệp; Nâng cấp, mở
rộng quốc lộ 13 đoạn từ ngã ba Lộc Tấn đến cửa khẩu
quốc tế hoa Lư, Xây dựng đường giao thông phía tây
Quốc lộ 13 kết nối chơn Thành – hoa Lư; Đầu tư xây
dựng công trình đường giao thông kết hợp với du lịch hồ
thủy lợi Phước hòa; Đường kết nối các Khu công Nghiệp
Tây Nam thành phố Đồng Xoài và Đồng Phú, …
một trong những giải pháp đặt ra đối với công tác
quản lý dự án của các phòng thuộc ban là ngay từ đầu
năm, mỗi phòng được giao thực hiện từng công trình phải
bám sát nhiệm vụ trọng tâm tỉnh giao cho ban và dựa trên
kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ban để xây
dựng nhiệm vụ trọng tâm của riêng phòng mình. hằng
tuần, lãnh đạo Ban yêu cầu các phòng chuyên môn phải
báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, đồng thời, tổ chức
giao ban với phòng, lĩnh vực do mình phụ trách để nắm
bắt tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã đăng ký, xử
lý kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh. Nhờ sự
chỉ đạo điều hành sát sao cùng với sự quyết tâm cao và
triển khai quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm, tập thể
Ban QLDa đang thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được
giao theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các công
trình, dự án. góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển
kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2021.
Bên cạnh việc tập trung về công tác chuyên môn, đẩy
nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình thì vấn
đề xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm với nhiệm vụ trong
tình hình mới hiện nay luôn được Ban QLDa quan tâm.
Theo đó Ban luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để viên
chức, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ. Nhờ vậy, công tác quản lý dự án ngày
càng tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, đẩy nhanh tiến độ, rút
ngắn thời gian thi công các dự án hoàn thành đưa vào sử
dụng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn
đầu tư các dự án.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Ngọc Tra – Phó Chủ tịch thường trực HĐND
tỉnh Bình Phước tặng quà cho bà con nhân dịp khởi công dự án

Để góp phần chung tay cải cách hành
chính của tỉnh, Ban QLDa tuyên truyền
đến toàn thể viên chức, người lao động các
văn bản về cải cách thủ tục hành chính;
thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, cải
cách thủ tục hành chính; văn hóa công sở;
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động chuyên môn; duy trì và
nâng cao chất lượng hoạt động của phần
mềm quản lý văn bản, thực hiện "một cửa
liên thông" đơn giản hoá thủ tục hành
chính, tạo thuận lợi tối đa cho các nhà thầu
và người dân đến liên hệ công tác và làm
việc tại Ban QLDa.
Ban QLDa luôn nhận được sự quan tâm
của Thường trực Tỉnh ủy, hĐND tỉnh, sự
chỉ đạo sâu sát của uBND tỉnh, sự phối hợp
tốt của các sở, ban, ngành tỉnh và các địa
phương. giám đốc Ban QLDa – ông Đinh
Tiến hải cho biết: Bên cạnh những thuận lợi
Ban cũng gặp không ít khó khăn trong khâu
giải phóng mặt bằng bởi một số dự án được
triển khai mới diện tích lớn nên công tác đền bù, giải phóng
còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Thời gian tới, Ban QLDa sẽ tập trung thực hiện các
giải pháp về tổ chức quản lý dự án xây dựng công trình,
nâng cao công tác lựa chọn và quản lý nhà thầu, công tác
chuẩn bị đầu tư các dự án, trong đó tập trung đôn đốc
đẩy nhanh tiến độ các công trình đang triển khai thi công
để sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; Thực hiện
tốt công tác quản lý các công trình đảm bảo chất lượng,

tiến độ, an toàn công trình, an toàn lao động, sức khỏe
con người và tài sản; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi
trường; tiếp tục phối hợp tốt với các sở, ban ngành tỉnh,
địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các dự án sắp
sửa triển khai. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhân
viên. Tích cực tham gia các ý kiến đóng góp sửa đổi một
số luật, nghị định, thông tư và các quy định của uBND
tỉnh để hoàn thiện các thủ tục đầu tư ngày càng nhanh và
hiệu quả hơn.n
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BaN quảN lý vườN quốC gIa Bù gIa mập

Bảo tồn và phát huy
giá trị di sản thiên nhiên

Vườn quốc gia (VQg) Bù
gia mập có nguồn tài
nguyên, cảnh quan phong
phú đa dạng, hoang sơ, nhiều
thác nước đẹp, nhiều loài
động, thực vật quý hiếm; khí
hậu trong lành, mát mẻ.
cùng với vẻ đẹp thiên nhiên
ưu ái ban tặng mà không
phải nơi nào cũng có được,
nơi đây còn lưu giữ đặc
trưng văn hóa bản địa của
người S’tiêng, m’nông. Để
gìn giữ vẻ đẹp và những giá
trị riêng có đó, không thể
không nhắc tới sự cống hiến
rất lớn của Ban quản lý
(BQL) VQg Bù gia mập.

Những giá trị nguyên sinh
VQg Bù gia mập được chuyển
hạng từ khu bảo tồn thiên nhiên Bù
gia mập theo Quyết định số
170/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm
2002 của Thủ tướng chính phủ
nhằm thực hiện mục tiêu phát triển
bền vững tại địa phương và khu
vực. Trước hết, VQg Bù gia mập
được thành lập để bảo tồn và phát
triển mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng
kín thường xanh trên đồi núi thấp
có độ cao dưới 1.000m và đại diện
cho khu vực chuyển tiếp từ Tây
Nguyên xuống đồng bằng Nam bộ.
Lâm phần của VQg Bù gia mập có
tổng diện tích là 25.651,58 ha, trong
đó diện tích rừng tự nhiên là
25.363,69 ha, (rừng nguyên sinh
3.823,72 ha, rừng thứ sinh
21.517,90 ha). Đây là nơi lý tưởng
phục vụ cho công tác nghiên cứu
khoa học nhằm bảo tồn nguồn gen
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quý hiếm của các loài động,
thực vật. Với hệ sinh thái
rừng thường xanh có độ che
phủ trên 90%, VQg Bù gia
mập không chỉ được xem là
lá phổi xanh của Đông Nam
Bộ mà còn góp phần phòng
hộ và điều tiết nguồn nước
cho các hồ thủy điện, hồ
thủy lợi vùng hạ du sông Bé.
VQg Bù gia mập còn là
điểm du lịch sinh thái hấp
dẫn bởi hệ sinh thái rừng và
các dãy núi chuyển tiếp từ
khu vực cao nguyên xuống
đồng bằng.
VQg Bù gia mập là nơi
bảo tồn chuẩn hệ sinh thái,
các nguồn gen quý hiếm của
hệ động - thực vật đặc hữu
cho miền Đông Nam Bộ,
phục vụ nghiên cứu khoa
học và phát triển du lịch sinh
thái. Vườn hiện có 1.117 loài
thực vật, trong đó có nhiều
cây họ đậu quý hiếm như
cẩm lai, gõ đỏ, giáng hương,
trầm hương, kim giao… và 278 giống
cây dùng làm thuốc. Vườn là nơi cư
trú của các loài động vật hoang dã,
trong đó có nhiều loài được ghi trong
sách đỏ Việt Nam như: gấu chó, báo
gấm, sói lửa, bò tót, gà tiền mặt đỏ,
voi…; đồng thời là nơi cư trú của
nhiều loài động vật thuộc bộ linh
trưởng như khỉ đuôi lợn, khỉ đuôi
dài, khỉ mặt đỏ, voọc ngũ sắc, vượn
đen má vàng…
các cộng đồng dân tộc bản địa
gồm người S’Tiêng và người
m’Nông đã và đang tham gia tích
cực vào việc sử dụng nội lực trong
việc phát triển các loại hình du lịch
sinh thái trong và xung quanh lâm
phần Vườn. Những cộng đồng này
hiện nay vẫn còn bảo tồn nhiều nét
văn hóa phục vụ cho du khách tham
quan như lễ hội cồng chiêng, thổi
kèn truyền thống, bảo vệ các khu
rừng thiêng, dệt thổ cẩm, chế tác các

dụng cụ truyền thống. Ngoài ra, họ còn chế biến các loại
thực phẩm đặc trưng cho nền văn hóa của các dân tộc tại
chỗ như làm rượu cần, nấu canh thục, canh bồi, cơm lam và
nhiều món ăn truyền thống đặc sắc khác. các hoạt động này
kết hợp với điều kiện tự nhiên của rừng VQg Bù gia mập
và những chứng tích lịch sử từ cuộc chiến tranh vệ quốc đã
tạo nên một không gian văn hóa phi vật thể mang đậm nét
riêng của VQg Bù gia mập.
Di tích Bồn xăng - Kho nhiên liệu VK98, tọa lạc tại tọa
độ 11°49'38.6"N- 106°41'22.3"E, thuộc xã Lộc Quang, huyện
Lộc Ninh và di tích Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu
VK96 tọa lạc tại tọa độ 12°08'65"N - 107°09'98" E, thuộc xã
Bù gia mập, huyện Bù gia mập, tỉnh Bình Phước. Đây là
hai điểm di tích của tỉnh Bình Phước thuộc mạng lưới di
tích Đường Trường Sơn – Đường hồ chí minh. Với ý nghĩa
lịch sử to lớn, di tích Bồn Xăng – Kho nhiên liệu VK98
huyện Lộc Ninh và di tích Điểm cuối đường ống dẫn xăng
dầu VK96 huyện Bù gia mập, tỉnh Bình Phước đã được Thủ
tướng chính phủ xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt
ngày 09/12/2013.

Những cống hiến thầm lặng
Nói về bảo tồn, phát huy những giá trị của VQg Bù gia
mập sẽ là thiếu sót nếu như không nhắc đến cống hiến lặng
thầm đầy ý nghĩa của cán bộ, nhân viên BQL VQg Bù gia
mập. Ông Vương Đức hòa, giám đốc BQL VQg Bù gia
mập cho biết: Những năm qua từ sự nỗ lực và quyết tâm của
các lực lượng bảo vệ rừng, rừng ở VQg vẫn luôn được bảo
vệ nghiêm ngặt. Năm 2020, công tác tuần tra, bảo vệ rừng
ngăn chặn các đối tượng lâm tặc khai thác lâm sản được đơn
vị thực hiện thường xuyên, liên tục, kiểm soát bảo vệ các
nguồn tài nguyên rừng, cảnh quan và môi trường; phát hiện
33 vụ vi phạm và xử lý hành chính 63,5 triệu đồng. Để nâng
cao công tác bảo vệ, quản lý, BQL VQg Bù gia mập đã kiện
toàn tổ chức, biên chế, bố trí hợp lý lực lượng tuần tra, kiểm
soát trên các tuyến, các mũi; phối hợp chặt chẽ với các cơ
quan tiến hành nghiên cứu, phân loại tổng thể nguồn động,
thực vật đặc hữu nơi đây. Bên cạnh đó, Vườn còn tạo vườn
ươm cây giống như gõ, sao, dầu... để trồng trong các khu
vực đất trống, bổ sung nguồn cây cho rừng về lâu dài.
công tác phòng cháy chữa cháy (Pcccr) được duy trì
trong suốt thời gian mùa khô. Để ngăn chặn tình trạng cháy
lan từ các khu dân cư và từ các lâm phần rừng giáp ranh vào
VQg, ngay từ đầu mùa khô Ban lãnh đạo hạt Kiểm lâm đã
chỉ đạo cho Tổ Kiểm lâm cơ động phối hợp với các lực
lượng nhận khoán bảo vệ rừng tổ chức phát dọn đường
băng cản lửa theo ranh của Vườn. Nhờ thực hiện tốt công
tác Pcccr nên trong năm 2020 trên lâm phần Vườn quốc
gia không có vụ cháy rừng nào xảy ra.

các bãi điểm dừng chân cho du khách được sửa sang sạch,
đẹp hơn. Đặc biệt, khu nhà dài dân tộc S’tiêng được cải tạo
sửa chữa, xây mới đáp ứng đủ tiện nghi cho du khách tham
quan và nghỉ qua đêm. Những nỗ lực này đã giúp quảng bá
rộng rãi vẻ đẹp của VQg Bù gia mập, đa số du khách hài
lòng khi đến tham quan, có đoàn đã quay trở lại nhiều lần.
Ngoài ra, Vườn đã xây dựng được đội cộng tác viên du lịch
là người địa phương khoảng 30 người, tham gia dẫn khách
du lịch cùng các hướng dẫn viên du lịch của Vườn, qua đó
góp phần tạo việc làm cho người dân với thu nhập ổn định,
hạn chế việc vào rừng khai thác lâm sản phụ. Đội ngũ cộng
tác viên cũng là những tuyên truyền viên tích cực trong
công tác bảo vệ rừng. Trong năm 2020, đại dịch covid - 19
đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác du lịch của Vườn
nhưng với sự cố gắng nỗ lực của tập thể, Vườn đã tiếp đón
1.880 lượt khách thăm quan, giảm 669 lượt khách so với
năm 2019.
Ông Vương Đức hòa cũng cho biết: mặc dù Vườn có
nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái nhưng hiện
nay còn tồn tại một số khó khăn cần được tháo gỡ. Đó là
việc xe ô tô lớn (trên 24 chỗ) không đi được vì đường nhỏ,
đường tuần tra biên giới bị hạn chế chiều cao. Trong khi
đó đường mới ủi ở phía Đông Bắc men theo suối Đắk mai
là đường đất đỏ, vào mùa mưa lầy lội, trơn trượt, xe động
cơ yếu không thể đi được. Xe vận chuyển khách du lịch
chưa có nên Vườn rất bị động khi có khách muốn tham
quan theo tuyến này. Vì vậy, trong thời gian tới cần nâng
cấp tuyến đường này lên thành tuyến đường trải nhựa với
chiều rộng nền đường 5m phục vụ cho việc phát triển du
lịch sinh thái.n

tiềm năng du lịch
Với những tiềm năng sẵn có cùng với sự chỉ đạo, lãnh
đạo Ban giám đốc VQg và sự cố gắng của các cán bộ,
nhân viên phụ trách nên du lịch nơi đây ngày càng phát
triển. Trong năm qua có nhiều bài viết đăng trên website
của Vườn; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh Bình Phước, các công ty du lịch, các đài truyền hình
xây dựng phim, giới thiệu về cảnh quan, du lịch của Vườn.
Bên cạnh đó, Vườn thường xuyên cải thiện, nâng cao chất
lượng chương trình, phong cách phục vụ. Khu cắm trại,

Năm 2020, BQL đã tiếp nhận, cứu chữa, chăm sóc,
nuôi dưỡng, tập luyện phục hồi bản năng hoang dã cho các
loài động vật cứu hộ. Cụ thể như sau: vượn đen má vàng
(8 con), khỉ (7 con), rùa (3 con), cua đinh (2 con), vọoc (2
con), culi (1 con), cheo cheo (1 con), rái cá (1 con), trăn (2
con). Động vật được cứu hộ thành công và đã làm thủ tục
thả, phối hợp thả gồm: tê tê (1 con), khỉ (15 con), trăn (8
con), chích chòe lửa (15 con), gà rừng (2 con).
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CáC KCN-KKTCK BìNh phướC

Sẵn sàng điều kiện tốt nhất đón nhà đầu tư

các khu công nghiệp (KcN) và Khu kinh
tế cửa khẩu (KKTcK) quốc tế hoa Lư tỉnh
Bình Phước đang ngày càng thu hút sự
quan tâm và trở thành điểm đến của nhiều
nhà đầu tư trong, ngoài nước. Với vai trò
quản lý, tổ chức cung ứng dịch vụ công và
các dịch vụ hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh
tế (KKT) tỉnh Bình Phước luôn chào đón
và đồng hành cùng nhà đầu tư, từ khi tìm
hiểu, triển khai cho đến suốt quá trình dự
án đi vào hoạt động. Ông Nguyễn minh
Chiến, Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh
Bình Phước có buổi trao đổi với Vietnam
Business forum về vấn đề này.
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một vài chia sẻ của ông về tổng quan tình hình phát
triển KCN tỉnh Bình Phước hiện nay?
Tỉnh Bình Phước đã được Thủ tướng chính phủ phê
duyệt quy hoạch 13 KcN với tổng diện tích 4.686 ha (Văn
bản số 2162/TTg-KTN ngày 26/11/2015 về việc điều chỉnh
quy hoạch phát triển KcN tỉnh Bình Phước đến năm
2020); hiện có 11 KcN đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và
thu hút đầu tư. Đến tháng 4/2021, các KcN đã thu hút 334
dự án thứ cấp, trong đó có 232 dự án fDi và 102 dự án
DDi với tổng vốn đăng ký 2.485 tỷ uSD và 11.175 tỷ VNĐ
với diện tích cho thuê đất 1.132,4 ha.
Trong số 13 KcN nói trên có 9 KcN đã quy hoạch diện
tích 1.308 ha và cho thuê 860 ha đất, tỷ lệ lấp đầy trên 95%; 2
KcN mới đi vào hoạt động (KcN Becamex-Bình Phước diện
tích 2.448 ha và KcN minh hưng-Sikico diện tích 655 ha), tỷ
lệ lấp đầy bình quân 17,5% và đây cũng là 2 KcN đang có nhu
cầu thu hút đầu tư lớn hiện nay. Ngoài ra còn có KcN Việt
Kiều quy mô 104 ha (do công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển
minh Khang làm chủ đầu tư) đang tiến hành xây dựng hạ tầng
và KcN Tân Khai ii diện tích quy hoạch 156 ha (do công ty
cổ phần c&N New Vina làm chủ đầu tư) đang hoàn thiện thủ
tục pháp lý để triển khai xây dựng hạ tầng.
Trong các KcN đã có 171 dự án đi vào hoạt động sản
xuất - kinh doanh, giải quyết việc làm cho hơn 65.700 lao
động, trong đó có 1.430 lao động nước ngoài.
giá trị sản xuất công nghiệp của các DN trong KcN quý
i/2021 đạt 450 triệu uSD, tăng 10% so quý i/2020; giá trị
xuất khẩu đạt 370 triệu uSD, tăng 15% so cùng kỳ; giá trị
nhập khẩu đạt 242 triệu uSD, tăng 25% so cùng kỳ; nộp
ngân sách đạt 204 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ năm 2020.
các DN trong KcN đã góp phần đáng kể trong việc tăng tỷ
trọng giá trị sản xuất công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của
tỉnh và thu ngân sách cho địa phương.
sau 15 năm thành lập (2005), KKtCK quốc tế Hoa
Lư đã phát triển ra sao? sau quy hoạch chung năm 2010
và điều chỉnh cục bộ năm 2017, hiện tỉnh đang đề xuất
thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch chung
KKtCK quốc tế Hoa Lư, ông có thể cho biết mục đích
việc điều chỉnh này?
KKTcK quốc tế hoa Lư tỉnh Bình Phước được Thủ tướng
chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đến năm
2025 (Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 13/01/2010) với tổng
diện tích 28.364 ha. Nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư, tỉnh
Bình Phước đã huy động các nguồn vốn từ Trung ương, địa
phương để phát triển hạ tầng các trục giao thông chính thuộc
vùng lõi KKTcK với diện tích 3.535 ha. hiện nay tại KKTcK,
uBND tỉnh đã giao đất cho 82 nhà đầu tư với tổng diện tích
2.000 ha, trong đó có 3 nhà đầu tư được giao để đầu tư hạ tầng

KcN với diện tích 1.129 ha (2 KcN được Thủ tướng chính
phủ chấp thuận chủ trương đầu tư gồm KcN Ledana 425 ha
và KcN hoa Lư 348 ha). Tại các KcN này đã có 34 doanh
nghiệp thứ cấp đi vào hoạt động với ngành nghề chủ yếu là
thu mua nông sản, tạo việc làm cho 600 lao động địa phương.
Việc tỉnh Bình Phước đề xuất Thủ tướng chính phủ điều
chỉnh quy hoạch KKTcK quốc tế hoa Lư cũng nhằm tạo cơ
hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mạnh mẽ hơn,
đồng thời tăng cường kết nối giao thương giữa 3 nước Việt
Nam, campuchia và Lào trong tương lai.
Nền kinh tế nước nhà đang hội nhập mạnh mẽ cùng
với sự dịch chuyển đầu tư toàn cầu đã mở ra cơ hội thu
hút đầu tư cho các KCN và KKtCK Hoa Lư. Vậy các
KCN, KKtCK tỉnh Bình Phước đã chuẩn bị điều kiện ra
sao để đón đầu cơ hội này, thưa ông?
Sự hội nhập toàn cầu mạnh mẽ của nền kinh tế, cơ cấu dân
số trong “thời kỳ vàng”, nhất là việc khống chế thành công đại
dịch covid-19 đã đưa Việt Nam trở thành một trong những
quốc gia lý tưởng để các nhà đầu tư trên thế giới quan tâm, lựa
chọn. Bình Phước với vị trí địa-kinh tế thuận lợi cùng nhiều
tiềm năng chưa được khai thác đang có cơ hội to lớn trong
việc đẩy mạnh, mở rộng thu hút đầu tư những năm tới.
Nhằm chuẩn bị sẵn quỹ đất sạch đón đầu làn sóng đầu
tư, Ban Quản lý KKT đã chủ động tham mưu uBND tỉnh
tiến hành quy hoạch mở rộng các KcN và được Thủ tướng
chính phủ chấp thuận chủ trương mở rộng 1.374,63 ha
gồm: KcN minh hưng iii 577,63 ha; KcN Bắc Đồng Phú
317 ha và KcN Nam Đồng Phú 480 ha.
Tại KKTcK quốc tế hoa Lư, Ban cũng đã tham mưu
uBND tỉnh trình Thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ
trương đầu tư 2 KcN với tổng diện tích 773 ha, gồm KcN
Ledana với vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng và KcN hoa Lư với
vốn đầu tư 1.119 tỷ đồng.
Ngoài ra, Ban đang tham mưu uBND tỉnh tiếp tục quy
hoạch mở rộng, quy hoạch mới các KcN, Khu liên hợp
công nghiệp dịch vụ dân cư, giai đoạn 2021-2025 và tầm
nhìn đến 2030, gồm: Quy hoạch mở rộng KcN Sikico
1.000 ha; Quy hoạch thành lập mới KcN V.com tại
KKTcK hoa Lư 300 ha; Quy hoạch thành lập mới KcNĐô thị Đồng Phú 6.317 ha; Quy hoạch thành lập mới KcN
Bình Phước với diện tích 3.500 ha...
thời gian qua cùng với đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu
tư từ bên ngoài, Ban còn triển khai nhiều giải pháp, hoạt
động “xúc tiến đầu tư tại chỗ”, “xúc tiến đầu tư trực
tuyến”. Ông có thể chia sẽ rõ hơn về vấn đề này?
Ngoài việc tăng cường xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước,
Ban rất coi trọng công tác “xúc tiến đầu tư tại chỗ”, nhằm tạo

lan tỏa từ nhà đầu tư đã, đang hoạt động tại các KcN, KKT để
thu hút dự án mới. Đặc biệt, thông qua hoạt động này, Ban kỳ
vọng sẽ thu hút được các nhà đầu tư lớn, có công nghệ tiên
tiến, hạn chế ô nhiễm môi trường và kéo theo một số nhà đầu
tư phụ trợ khác đầu tư vào các KcN, KKT của tỉnh…
Nhằm tăng cường thu hút đầu tư thời gian tới, Ban đang
tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:
Thường xuyên rà soát điều chỉnh, bổ sung bộ thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban theo hướng đơn
giản hóa, giải quyết nhanh cho nhà đầu tư và DN (chủ yếu
thực hiện ở cấp độ 4), đồng thời tổ chức đối thoại định kỳ
nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN trong
quá trình sản xuất, kinh doanh.
Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, đầu tư mới và mở rộng các
KcN đã có chủ trương nhằm chuẩn bị sẵn quỹ đất cho nhà
đầu tư thứ cấp; tiếp tục rà soát, đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng các
KcN nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật để có
mặt bằng tiếp nhận các dự án.
Tham mưu uBND tỉnh bố trí vốn xây dựng hạ tầng
ngoài hàng rào KcN; tích cực kêu gọi xây dựng các thiết
chế văn hóa phục vụ người lao động như: nhà ở xã hội cho
công nhân, nhà trẻ, trường mầm non, các điểm sinh hoạt
văn hóa cho công nhân ...
Ngoài ra, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trong điều kiện
đại dịch covid-19 còn diễn biến phức tạp, bên cạnh “xúc tiến
đầu tư tại chỗ”, Ban cũng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị
có liên quan tham mưu uBND tỉnh, tổ chức “xúc tiến đầu tư
trực tuyến” - nổi bật là phối hợp với công ty hạ tầng kỹ thuật
Becamex - Bình Phước tổ chức xúc tiến đầu tư trực tuyến với
các đối tác Nhật Bản, hàn Quốc và Đài Loan trong quý
i/2021và tới đây là một số đối tác như hoa Kỳ...
Với tiềm năng, lợi thế về các KcN và KKT tỉnh Bình
Phước, có thể khẳng định việc nhà đầu tư lựa chọn “điểm đến”
Bình Phước là quyết định sáng suốt. Nhà đầu tư hoàn toàn yên
tâm để đầu tư sản xuất - kinh doanh thuận lợi, hiệu quả - vì lợi
nhuận DN và lợi ích chung của tỉnh nhà.
trân trọng cảm ơn ông!
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POTENTIAL - BINH PHUOC PROVINCE

BINh phuoC Ips aNd eZs

Best Preparations to Serve Investors
Binh Phuoc province-based industrial
parks and hoa Lu international Border
gate Economic Zone are gaining more
attention and becoming a favorite
destination of many domestic and
foreign investors. as an administer and
provider of public services and
supporting services, the Binh Phuoc
Economic Zone authority always
welcomes and accompanies investors
from the time they study investment and
business opportunities to the time they
operate their projects and business
affairs. mr. Nguyen minh Chien,
Director of the Binh Phuoc Economic
Zone authority, gives an interview to
Vietnam Business forum on this issue.

Could you please briefly introduce the current overall
picture of industrial zone development in Binh Phuoc
province?
Binh Phuoc province has 13 industrial zones with a total
area of 4,686 ha approved for establishment by the Prime
minister (Document 2162/TTg-KTN dated November 26, 2015
on adjustment to Binh Phuoc industrial park development
planning to 2020). currently, 11 industrial zones have
infrastructure constructed and have attracted investors. By
april 2021, they housed 334 tenants, including 232 fDi
projects and 102 DDi projects with a total registered capital of
uS$2.485 billion and VND11,175 billion (uS$500 million),
which hired 1,132.4 ha of land.
among 13 licensed industrial zones, nine planned 1,308 ha
of area and leased 860 ha of land, with the occupancy rate of
over 95%; two new industrial parks in operation (BecamexBinh Phuoc industrial Park - 2,448 ha and minh hung-Sikico
industrial Park - 655 ha) have an average occupancy rate of
17.5% and they are the strongest magnets to investors today. in
addition, 104-ha Viet Kieu industrial Park (invested by minh
Khang investment and Development joint Stock company) is
building infrastructure and 156-ha Tan Khai ii industrial Park
(invested by c&N New Vina joint Stock company) is
completing legal procedures for infrastructure development.

as many as 171 projects have gone into operation in
industrial parks and employed more than 65,700 workers,
including 1,430 foreigners.
The industrial production value of tenants in industrial
parks reached uS$450 million in the first quarter of 2021, up
10% year on year; their export value rose 15% to uS$370
million; their import value climbed 25% to uS$242 million;
and their tax payment expanded 15% to uS$204 billion.
Tenants in industrial zones helped significantly boost industrial
production value in the province’s economy and budget
revenue.
in the 15 years since it was established (since 2005),
how has Hoa Lu international Border Gate Economic
Zone developed? after the master plan in 2010 and the
partial adjustment in 2017, the province is asking the
Prime minister for revision to the master plan of Hoa Lu
international Border Gate Economic Zone. Would you be
kind enough to tell us the purposes of this adjustment?
hoa Lu international Border gate Economic Zone,
covering 28,364 ha, had the master construction plan to 2025
approved by the Prime minister (Decision 61/QD-TTg dated
january 13, 2010). in order to attract investors, Binh Phuoc
province mobilized central and local funds for infrastructure
construction, including traffic routes for the core economic
zone of 3,535 ha. To date, the Provincial People's committee
licensed 82 investors in the economic zone, which hired 2,000
ha of land, of which three investors were assigned to invest in
1,129-ha industrial zone infrastructure (two industrial zones
ratified by the Prime minister: 425-ha Ledana industrial Park
and 348-ha hoa Lu industrial Park). in these industrial zones,
34 tenants have begun operation and hired 600 local workers.
Binh Phuoc province's proposal to the Prime minister for
revision of the development planning of hoa Lu international
Border gate Economic Zone also aims to create opportunities
to promote stronger socioeconomic development, while
strengthening trade connections between Vietnam, cambodia
and Laos in the future.
Vietnam’s robust economic integration amid
redirected global investment flow has opened up
opportunities to attract investors into Binh Phuoc
province-based industrial zones and Hoa Lu international
Border Gate Economic Zone. so, how has the Binh Phuoc
Economic Zone authority prepared to grasp this
opportunity?
Strong global economic integration, golden population
structure and particularly successful control of the coViD-19
epidemic have made Vietnam an ideal destination for investors
around the world to consider and choose. Binh Phuoc, with its
favorable geo-economic location and untapped potential, has a
great opportunity to promote and expand investment flows in
the coming years.
in order to prepare a clean land fund to welcome the
investment wave, the Economic Zones authority actively
advised the Provincial People's committee on expansion of
industrial parks and was approved by the Prime minister for
expanding 1,374.63 ha, including minh hung iii (577.63 ha),
Bac Dong Phu (317 ha) and Nam Dong Phu (480 ha).
as for hoa Lu international Border gate Economic Zone,
the authority also advised the Provincial People's committee to
submit to the Prime minister for investment approval two

industrial parks covering 773 ha, including Ledana industrial
Park (VND1,200 billion) and hoa Lu industrial Park
(VND1,119 billion).
Besides, the authority is consulting the Provincial People's
committee on continued expansion of existing industrial parks
and construction of new ones, and serviced residential areas in
2021-2025 and to 2030, including Sikico industrial Park (1,000
ha), V.com industrial Park in hoa Lu international Border
gate Economic Zone (300 ha), Dong Phu urban-industrial
Park (6,317 ha) and Binh Phuoc industrial Park (3,500 ha).
in the past, in addition to drawing external investment
funds, the authority has persuaded existing investors to
recommend the province to new ones and carry out online
investment promotion events. Could you tell us more
about this approach?
While strengthening domestic and foreign investment
promotion, the authority attaches great importance to
persuading existing investors to recommend other investors to
bring their projects to the province. With this approach, the
agency hopes to attract large investors with advanced
environment-friendly technologies and entice their vendors to
industrial and economic zones.
in order to increase investment attraction in the coming
time, the agency is focusing on implementing some solutions
as follows:
regularly reviewing, adjusting and supplementing
administrative procedures under its jurisdiction to simplify and
quickly resolve investors and enterprises, organizing periodical
dialogues to promptly remove business difficulties against
businesses.
Speeding up planning, construction and expansion of
industrial zones to provide a land fund for secondary investors;
further reviewing and urging infrastructure investors to quickly
complete infrastructure construction to give premises to new
projects.
advising the Provincial People's committee to arrange
capital for building external infrastructure; actively calling for
construction of cultural institutions for workers such as social
housing for workers, kindergartens and cultural locations for
workers.
To increase investment fund amid the complicated
development of the coViD-19 pandemic, in addition to
localized investment promotion, the Economic Zones
authority has also coordinated with relevant agencies to advise
the Provincial People's committee to open online investment
promotion events, especially its cooperation with Becamex Binh Phuoc Technical infrastructure company to host an
online investment promotion conference for japanese, South
Korean and Taiwanese partners in the first quarter of 2021 and
likely a similar event for united
States partners in the coming
time.
given its potential and
advantages, Binh Phuoc
province is confidently
becoming a chosen destination
for investors far and wide who
can be completely assured in
doing business in the province
for joint benefits.
thank you very much!
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ENTERPRISE

BeCamex BìNh phướC

luôn sẵn sàng với đối tác
Becamex Bình Phước đang là địa chỉ hấp
dẫn, được nhiều nhà đầu tư trong, ngoài
nước đánh giá cao bởi có quỹ đất sạch lớn,
hệ thống hạ tầng đồng bộ và sự đồng hành
của chủ đầu tư hạ tầng ngay từ việc giải
quyết các thủ tục ban đầu đến suốt quá
trình vận hành dự án. Ông Nguyễn thanh
Nhã, Tổng giám đốc công ty cP Phát
triển hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình
Phước đã có cuộc trao đổi với Vietnam
Business forum xung quanh nội dung này.

Ông có đánh giá như thế nào về kết quả hoạt động
của Công ty đến thời điểm hiện tại và “định vị” Becamex
Bình Phước trong hệ thống khu công nghiệp (KCN) của
Becamex cũng như các KCN trên địa bàn tỉnh?
Trước bối cảnh đại dịch covid-19 đang diễn biến kéo dài
và ngày càng phức tạp trên quy mô toàn cầu, dưới sự chỉ đạo
của lãnh đạo uBND tỉnh Bình Phước và lãnh đạo Tổng
công ty Becamex iDc, công ty Becamex – Bình Phước đã
luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, quán triệt đến tất cả người
lao động phải tuyệt đối chấp hành nghiêm túc các chủ
trương của chính phủ, địa phương cũng như các chỉ đạo,
khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ y tế nhằm bảo đảm sức
khỏe, an toàn cho cán bộ công nhân viên để thực hiện mục
tiêu kép “vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát
triển cơ sở hạ tầng và kêu gọi thu hút đầu tư vào KcN và
dân cư Becamex – Bình Phước”.
Trong 5 tháng đầu năm 2021, KcN và dân cư Becamex –
Bình Phước đã thu hút được 9 dự án đầu tư nước ngoài,
nâng tổng số dự án đã thu hút vào KcN là 49 dự án với tổng
số vốn đầu tư gần 01 tỷ uSD. Sở dĩ đạt được thành công đó
là nhờ vào sự chuẩn bị và chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo
công ty cùng với sự ủng hộ và hỗ trợ từ các lãnh đạo tỉnh
Bình Phước, lãnh đạo các sở, ngành địa phương.
Là một trong các dự án trọng điểm của tỉnh Bình
Phước, KcN và dân cư Becamex - Bình Phước được định
hướng phát triển theo mô hình đã và đang được Tổng công
ty Becamex iDc áp dụng rất thành công tại Bình Dương.
Đó là phát triển theo mô hình khu liên hợp, công nghiệp
dịch vụ và đô thị gắn phát triển công nghiệp cùng hệ sinh
thái có liên quan hướng đến sự phát triển ổn định, lâu dài
và bền vững tại tỉnh Bình Phước cũng như tại Vùng kinh tế
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trọng điểm phía Nam. cùng với các khu công nghiệp khác
ở Bình Dương, TP.hồ chí minh, KcN và dân cư Becamex Bình Phước góp phần vào sự thúc đẩy phát triển công
nghiệp và dịch vụ với nhiều loại hình công nghiệp chuyên
ngành khác nhau, gắn liền với các loại hình dịch vụ đa
dạng, được bố trí hợp lý theo từng khu vực để các nhà đầu
tư trong và ngoài nước vừa an tâm sinh sống và làm việc,
vừa ổn định phát triển sản xuất, trao đổi và mua bán thuận
lợi, tiết kiệm được nhiều chi phí. Từ đó, góp phần chuyển
dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng công nghiệp
- dịch vụ - nông nghiệp.
theo ông, đâu là yếu tố để Becamex - Bình Phước
được đánh giá là một KCN có sức hút đầu tư lớn nhất
tại tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hiện nay?
Theo tôi là nhờ vào 3 yếu tố:
Thứ nhất là sự chuẩn bị của doanh nghiệp: Do ảnh
hưởng từ cuộc chiến tranh thương mại mỹ - Trung đã khiến
nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đang đổ đi tìm các vùng đất
đầu tư mới. Nhờ vào nền kinh tế và chính trị ổn định, Việt
Nam tiếp tục được coi là điểm đến đầu tư an toàn và đứng
trước một làn sóng dịch chuyển dòng vốn đầu tư từ nước
ngoài chuyển sang. Đồng thời, xu hướng dịch chuyển sản
xuất từ Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á cũng
như xu hướng doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam để được
hưởng lợi theo các hiệp định thương mại tự do đã khiến nhu
cầu về bất động sản công nghiệp trên cả nước có xu hướng
tăng theo thời gian.
Nắm bắt được điều đó, công ty đã tập trung chú trọng
đến công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất công nghiệp
sạch có quy mô lớn với hệ thống hạ tầng tích hợp, sẵn sàng

đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư trong và
ngoài nước. Song song với công tác chuẩn bị quỹ đất sạch,
việc triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông và các
dịch vụ, tiện ích trong KcN đồng bộ với tiến độ triển khai
của các nhà đầu tư cũng được công ty chúng tôi đặc biệt
quan tâm nhằm đảm bảo định hướng sự phát triển ổn định,
lâu dài và bền vững.
Thứ hai là công tác hỗ trợ các nhà đầu tư đã, đang và sẽ
triển khai: chúng tôi luôn tâm niệm KcN Becamex - Bình
Phước có thể phát triển bền vững hay không hoàn toàn gắn
liền với sự thỏa mãn, hài lòng không chỉ của các nhà đầu tư
trong cũng như ngoài nước mà còn của cả người dân địa
phương sinh sống, làm việc trong và ngoài KcN.
Đối với các nhà đầu tư, với phương châm hỗ trợ cho các
nhà đầu tư từ các thủ tục ban đầu đến sau khi vận hành dự án,
công ty Becamex - Bình Phước đã thường xuyên tổ chức các
cuộc họp tiếp xúc khách hàng định kỳ nhằm lắng nghe, tiếp
thu và xử lý các vấn đề trong phạm vi khả năng của mình.
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước cùng với chúng tôi đứng ra làm cầu
nối liên hệ giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện
đầu tư, tổ chức định kỳ tiếp xúc với các nhà đầu tư fDi đã,
đang và sắp đầu tư vào KcN Becamex - Bình Phước, đảm bảo
môi trường đầu tư với đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ như: hỗ trợ
thủ tục đầu tư, dịch vụ ăn ở, sinh hoạt; vui chơi giải trí; nguồn
lao động phục vụ sản xuất, vấn đề xuất nhập khẩu...
Đối với người dân trong vùng quy hoạch, Becamex Bình
Phước nỗ lực hết mình để đảm bảo cuộc sống cho người dân
khi họ tái định cư, đào tạo chuyển đổi nghề cho người dân và
con em họ trong độ tuổi lao động, giúp họ an cư lạc nghiệp,
có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn so với trước khi quy
hoạch. chúng tôi cũng tiến hành phối hợp với địa phương
đầu tư về: giáo dục, y tế, giao thông công cộng, thương mại,
dịch vụ, nhà ở công nhân - chuyên gia... để cho nhà đầu tư
yên tâm đầu tư, người lao động cảm nhận đây là quê hương
thứ hai của mình, từ đó họ cùng người dân bản địa đóng góp
cho sự phát triển của Bình Phước
Thứ ba là các chính sách hỗ trợ và chủ trương đồng hành
cùng doanh nghiệp của tỉnh: Nhằm thu hút và hỗ trợ tốt nhất
cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, uBND tỉnh Bình
Phước đã ban hành Quyết định số 01/2016/QĐ-uBND quy
định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn
tỉnh Bình Phước với 7 điểm mới, trong đó có thị trấn chơn
Thành và KcN Becamex - Bình Phước; bổ sung lĩnh vực ưu
đãi đầu tư, khuyến khích và ưu đãi cho lĩnh vực văn hóa;
dành mức thuế ưu đãi cao hơn đối với dự án đầu tư vào một
số lĩnh vực; quy định thêm một số hỗ trợ khác như: hỗ trợ
quảng cáo, quảng bá - xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đào tạo nghề...;
cam kết rút ngắn thời gian, giải quyết thủ tục hành chính và
áp dụng cơ chế một cửa liên thông, một đầu mối tiếp nhận
và giải quyết hồ sơ, thủ tục.
Nhờ vào các chính sách hỗ trợ đó mà việc triển khai dự
án của Becamex Bình Phước tính đến thời điểm hiện tại vẫn
diễn ra rất thuận lợi. chúng tôi nhận được sự quan tâm đặc
biệt của lãnh đạo tỉnh và các ngành, kịp thời tháo gỡ khó
khăn cho nhà đầu tư, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính
với tinh thần nhanh gọn và cầu thị. Lãnh đạo tỉnh cũng đồng
hành với chủ đầu tư trong vấn đề giới thiệu, thường xuyên
tương tác, giữ mối quan hệ với nhà đầu tư thứ cấp, cam kết
với nhà đầu tư. chính vì vậy, các nhà đầu tư vô cùng hài lòng
với cách làm của tỉnh Bình Phước.
trân trọng cảm ơn ông!

Công ty GPPD

Công ty Hayat Kimya

Khu nhà ở công nhân trong KCN
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Để tìm hiểu thêm thông tin về việc triển khai dự án KCN minh Hưng sikico, phóng
viên đã phỏng vấn ông Huỳnh thành Chung, Chủ tịch HĐQt Công ty Cổ phần Công
nghiệp minh Hưng - sikico.
Ông có thể cho biết kết quả nổi bật sau 02 năm triển
khai dự án đầu tư KCN minh Hưng sikico?
Sau 2 năm, minh hưng Sikico đã và đang ngày càng hoàn
thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ. Theo tiến độ dự kiến, hệ thống hạ
tầng sẽ hoàn thiện vào cuối tháng 6/2021 gồm: hệ thống giao
thông nội bộ gồm đường chính và đường nội bộ được thiết kế
4-6 làn xe, hệ thống cấp điện, Nhà máy cấp nước công suất
25.300 m3/ngày, Nhà máy xử lý nước thải có tổng công suất
25.000 m3/ngày- đêm và trong tương lai sẽ được nâng cấp
công suất theo nhu cầu của nhà đầu tư, hệ thống phòng cháy
chữa cháy (Pccc) của KcN được trang bị họng cấp, tiếp
nước, xe chữa lửa, cứu thương, (đơn vị Pccc của khu vực
cũng chỉ cách KcN 5km)… riêng nhà máy xử lý nước thải
được phụ trách vận hành bởi gS E&c (hàn Quốc), sử dụng
công nghệ sinh học trong xử lý nước thải thân thiện với môi
trường sẽ hoàn thành giai đoạn đầu tiên vào cuối tháng 6/2021.
minh hưng Sikico hiện đã thực hiện đầy đủ thủ tục
pháp lý với 100% lô đất có “sổ đỏ riêng”.
Dù mới thu hút đầu tư từ Quý i/2020 nhưng đến nay,
minh hưng Sikico đã thu hút gần 600 triệu uSD vốn đăng
ký, một kết quả rất đáng khích lệ.

Vì sao Khu công nghiệP
Minh hưng siKico đón
hàng loạt nhà đầu tư lớn?
Việt Nam đang đón làn
sóng bất động sản công
nghiệp mới mạnh nhất 25
năm. Trong xu thế này,
chủ đề “nóng" trên thị
trường bất động sản hiện
nay chính là: “các nhà
phát triển bất động sản
công nghiệp cần đáp ứng
những điều kiện gì để hấp
dẫn các nhà đầu tư lớn?”.

K

ết thúc năm 2020, đánh
dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ
các “thủ phủ công nghiệp”
mới nổi tại miền Nam
như Bình Phước, Tây
Ninh, Vĩnh Long... nhờ lợi thế quỹ đất
lớn, giá thuê cạnh tranh so với TP.hồ
chí minh, Bình Dương, Long an.
Dù đứng trước nhiều cơ hội, nhưng
theo các chuyên gia, cả địa phương và các
khu công nghiệp (KcN) đều phải có sự
chuẩn bị kỹ càng về chính sách, hạ tầng,
dịch vụ… để đón các nhà đầu tư nước
ngoài vốn có yêu cầu khắt khe và quy
trình thẩm định phức tạp.

Quỹ đất sạch có quy hoạch tốt,
kết nối đồng bộ, thực hiện đầy đủ
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các thủ tục về pháp lý
hiện nay, quỹ đất tại các địa bàn
có bề dày phát triển KcN như Bắc
Ninh, hưng yên ở phía Bắc và TP.hồ
chí minh, Bình Dương, Đồng Nai ở
phía Nam đang cạn kiệt dần và giá
thuê tăng cao. Sự khan hiếm này tạo
nên khó khăn lớn với các nhà đầu tư
cần tìm kiếm các lô đất có diện tích
lớn để phù hợp với kích thước dây
chuyền sản xuất của mình.
Đặc biệt, các nhà đầu tư lớn khi quyết
định dịch chuyển cơ sở sản xuất về Việt
Nam sẽ không di chuyển một mình mà của
toàn bộ hệ sinh thái chuỗi cung ứng; đơn
cử như sự dịch chuyển của “ong chúa”
Samsung đã mang theo hàng trăm nhà
cung ứng nước ngoài đến Việt Nam. Do

đó, để “dọn ổ đón đại bàng", điều kiện cần là các chủ đầu tư KcN
phải có năng lực chuẩn bị quỹ đất lớn, liền mạch, có quy hoạch tốt
và khả năng tiếp nhận đa dạng ngành nghề để có thể đón được cả
một hệ sinh thái đi chung với nhà đầu tư.
hơn nữa, các nhà đầu tư này khi gia nhập vào thị trường
Việt Nam đều có tầm nhìn dài hạn. Quỹ đất có khả năng mở
rộng trong tương lai cũng là yêu cầu đảm bảo cho kế hoạch mở
rộng nhà máy trong tương lai. Vì vậy, các KcN mới cách không
quá xa trung tâm, có quỹ đất rộng, liền mạch, nhiều lựa chọn
đang nhận được sự săn đón của nhiều nhà đầu tư.
gần đây, japfa comfeed Việt Nam - thành viên của Tập
đoàn japfa Limited có trụ sở tại Singapore đã đầu tư tại KcN
minh hưng Sikico tỉnh Bình Phước. Đây là chuỗi dự án với các
nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thuỷ sản, trang trại, nhà
máy giết mổ và chế biến thịt heo và gia cầm với tổng mức đầu
tư 230 triệu uSD (hơn 5.300 tỷ đồng). Nhờ lợi thế KcN mới
(bắt đầu đón nhà đầu tư từ quý i/2020), có quỹ đất lớn (giai
đoạn i lên đến 655 ha), nên japfa đã nhanh chóng đi đến quyết
định chọn KcN minh hưng Sikico làm đại bản doanh.
cùng với quỹ đất phong phú, lợi thế có thể tiếp nhận đa
dạng các nhóm ngành: công nghiệp sạch, phụ trợ, phát sinh khí
thải và nước thải đang tạo nên lợi thế cạnh tranh giúp minh
hưng Sikico trở thành “ưu tiên số 1” cho các nhà đầu tư khi
muốn mang theo hệ thống chuỗi cung ứng của mình.
Bên cạnh đó, pháp lý hoàn chỉnh, đã có “sổ đỏ riêng” cho từng
lô đất là ưu điểm khác biệt của KcN minh hưng Sikico. Nhà đầu
tư sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm các giải pháp về đòn bẩy tài
chính, giảm nhẹ áp lực về nguồn vốn đầu tư.

sự đồng hành hỗ trợ từ chủ đầu tư
Quyết định đầu tư vào một địa phương mới, mối quan
tâm lớn của nhà đầu tư là hành lang pháp lý, thời gian

mới đây, tỉnh Bình Phước đã kiến nghị thủ
tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh 3 KCN mở
rộng thêm 2.500 ha, riêng KCN minh Hưng sikico
thêm 1.000 ha. Việc điều chỉnh này có ý nghĩa ra
sao đối với sự phát triển của minh Hưng sikico
trong những năm tới, thưa ông?
Việc được cấp phép mở rộng quỹ đất thêm 1.000 ha
đã khẳng định uy tín của minh hưng Sikico với các nhà
đầu tư và tỉnh Bình Phước, đồng thời cũng thể hiện tâm
huyết, định hướng phát triển lâu dài của chủ đầu tư.
Việc đầu tư quy mô, bài bản hệ thống cơ sở hạ tầng,
dịch vụ trong giai đoạn i và đạt được thành công bước
đầu đã tạo niềm tin để chủ đầu tư, chính quyền tỉnh
Bình Phước đề xuất và được Thủ tướng chính phủ cho
phép thực hiện giai đoạn ii.
Sự chủ động này cũng góp phần tháo gỡ “điểm
nghẽn” trong môi trường kinh doanh tại địa phương về
quỹ đất, qua đó đồng hành cùng chính quyền địa
phương đẩy mạnh thu hút đầu tư đưa Bình Phước trở
thành tỉnh công nghiệp vào năm 2025.

hoàn thành thủ tục hành chính, nguồn tuyển dụng lao
động, tìm nhà cung ứng địa phương… Nếu không nhận
được sự tư vấn tới từ các chuyên gia am hiểu quy định địa
phương, nhà đầu tư sẽ gặp không ít khó khăn, kéo dài thời
gian chuẩn bị vận hành doanh nghiệp mới.
Thấu hiểu những bận tâm này, minh hưng Sikico đã
xây dựng sẵn sàng hệ sinh thái dịch vụ minh hưng Sikico
để cung cấp tất cả các dịch vụ - giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư
ngay từ những bước đầu thành lập. Tất cả nhà cung ứng
dịch vụ được chủ đầu tư chọn lọc với tiêu chí chất lượng,
giá sỉ cho cộng đồng nhà đầu tư, am hiểu địa phương… để
hỗ trợ nhà máy sớm đi vào hoạt động.

Chính sách hỗ trợ đầu tư tích cực của địa phương
Với phương châm “Thành công của doanh nghiệp cũng là
thành công của tỉnh", chính quyền tỉnh Bình Phước đang nỗ lực
đảm bảo rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và áp
dụng cơ chế một cửa liên thông, một đầu mối tiếp nhận và giải
quyết hồ sơ, thủ tục tại trung tâm hành chính công. Nhờ đó,
thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn tối đa chỉ
bằng 1/3 thời gian quy định của Trung ương.
Với quy hoạch bài bản, pháp lý chỉn chu, đồng hành
hỗ trợ doanh nghiệp, đi cùng hưởng lợi từ chính sách thu
hút đầu tư của tỉnh, KcN miNh hƯNg SiKico đang là
điểm đến lý tưởng cho nhiều nhà đầu tư chọn làm đại bản
doanh sản xuất.n
Thông Tin Liên hệ:
Web: www.minhhungsikico.vn
hotline: 0981 555 777
Địa chỉ: Ấp 5, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
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ENTERPRISE

Why Has Minh Hung Sikico IP
Allured So Many Investors?

T

he year 2020 witnessed a
strong emergence of
southern “industrial hubs”
such as Binh Phuoc, Tay
Ninh, and Vinh Long thanks
to their a vast land fund and competitive
rents compared to those in ho chi minh
city, Binh Duong, and Long an.
Seeing a lot of opportunities, localities
and industrial parks (iPs) must carefully
prepare policies, infrastructure, and
services to welcome foreign investors who
have strict requirements and stringent
appraisal procedures.

shrinking and rentals are rising. This
scarcity
is creating great difficulties for
Vietnam is seeing the
investors looking for large land plots to
booming development
match their production scale.
in particular, when deciding to
of industrial real
relocate
their production facilities to
estate, with the
Vietnam, big investors will not come
strongest activity and
alone – they will bring their entire supply
chain ecosystem in tow. Taking Samsung
tailwinds experienced
as an example, the investment shift of this
in 25 years. in this
"queen bee" has brought hundreds of
trend, market actors
foreign suppliers to Vietnam.
Therefore, industrial park developers
are pondering one
must have a large, well-planned, and seamless
question: “how can
land fund to accommodate a variety of
industrial
real
estate
industries and embrace the ecosystem that
Well-planned clean land,
goes with leading investors.
developers draw in
synchronous connection, and
moreover, these investors, when entering
regulatory transparency
large investors?”
the Vietnamese market, have a long-term
currently, the land fund in more
vision. Thus, expansibility is another
established industrial hubs such as Bac
requirement for land banks to accommodate
Ninh and hung yen in the north and ho
future expansion plans.
chi minh city, Binh Duong, and Dong Nai in the south is
Therefore, new iPs which lie not too far from the centres, have

a large seamless land fund, and offer many different options are
basking in the attention of investors.
recently, japfa comfeed Vietnam – a member of
Singapore-based japfa Limited –has decided to invest in minh
hung Sikico industrial Park in the southern province of Binh
Phuoc. The project will construct a series of animal and fish
feed production factories and farms, as well as pork and
poultry slaughtering and processing facilities, costing more
than VND5.3 trillion ($230 million). as a new industrial park
(opening for investors in the first quarter of 2020 with a large
land fund in the first phase (655 hectares), minh hung Sikico
iP easily meets japfa's demand for large coherent land for
building adjacent factories in the early phase
along with the abundant land fund, the ability to
accommodate different industries like clean industries,
supporting industries, waste gas and wastewater-generating
industries to meet environmental standards is creating
competitive advantages for minh hung Sikico iP to become
the No.1 priority for investors seeking for a destination for
their supply chain.
Besides, a complete legal status and a separate ownership
certificates for each land plot are also advantages minh hung
Sikico iP offers over its peers. Tenants will easily find solutions of
financial leverage and ease off pressures on an investment fund.

support from the developer
What concern investors most when deciding to invest in a
new locality are the legal corridor, the time to complete
administrative procedures, worker recruitment, and
vendor/supplier availability. investors not advised by

knowledgeable experts will encounter many difficulties and see
project timelines extended significantly.
Thoroughly understanding such concerns, minh hung
Sikico’s great endeavors are initiated to guarantee the internal
infrastructure construction schedule and quality and facilitate the
availability of minh hung Sikico Service Ecosystem to offer
investor Support Services- Solutions upon its inception. all service
providers are well selected against premium quality criteria,
wholesale price for investor community and local know-how, etc.
So that the plant is put into operation as soon as possible.

supportive local policies
With the motto “The success of the business is also the success
of the province”, the government of Binh Phuoc is making efforts
to reduce the time for handling administrative procedures and
apply the interconnected one-stop service to receive and lodge
applications and procedures at the public administrative centres,
reducing the time required for approval by a third.
With good planning, full legal titles, professional business
support, and investment incentives from the province, minh
hung Sikico iP has become ideal destination for domestic and
foreign investors alike.n
ConTaCT:
Website: www.minhhungsikico.vn
Hotline: 0981 555 777
Address: Hamlet 5, Dong No Commune, Hon Quan
District, Binh Phuoc Province

to learn more about the implementation of minh Hung sikico industrial Park Project, our
reporter has an interview with mr. Huynh thanh Chung, Chairman of the board of directors
of minh Hung - sikico industrial Joint stock Company.
Could you please tell us some remarkable results after
two years of implementing the minh Hung sikico
industrial Park Project?
after two years, minh hung Sikico now has more
synchronous infrastructure. according to our schedule, the
infrastructure system will be completed by the end of june
2021, including internal traffic system that consists of main
roads and internal roads with 4-6 lanes, a power supply system,
a water supply plant with a daily capacity of 25,300 cubic
meters, a wastewater treatment plant with a daily capacity of
25,000 cubic meters, a fully equipped fire prevent system
including hydrants, fire engines, ambulances (fire engine police
is also only 5km away from the industrial park). Particularly,
the wastewater treatment plant, operated by gS E&c (South
Korea), uses environmentally friendly biotech wastewater
treatment to complete the first phase by the end of june 2021.
minh hung Sikico has now completed all legal
procedures regarding land ownership with 100% land lots
with an available Lur certificate.
Therefore, although it started attracting investors in the
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first quarter of 2020, it has so far drawn nearly uS$600 million
of registered capital, a very encouraging result.
recently, Binh Phuoc province proposed to the Prime
minister to expand three industrial zones by 2,500 ha,
especially minh Hung sikico industrial Park by 1,000 ha.
What does this adjustment mean for the development of
minh Hung sikico in the coming years?
The licensed land expansion of 1,000 ha confirmed the
prestige of minh hung Sikico to investors and Binh Phuoc
province, and also demonstrated the enthusiasm and longterm development direction of the company. The wellprepared large-scale investment in Phase 1 for infrastructure
and service and initial success created confidence for investors
and the Binh Phuoc government to propose to the Prime
minister the second phase investment.
This active approach also helped remove land fund
"bottlenecks" in the local business environment, thus helping
the local government entice more investors to become an
industrialized province by 2025.
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CôNg Ty Cổ phầN ChăN NuôI C.p. vIệT Nam

Hướng tới mục tiêu phát triển
ngành chăn nuôi bền vững

Xây dựng nhà máy
đầu tiên ở Việt Nam
vào năm 1993, đến
nay, công ty cổ phần
chăn nuôi c.P. Việt
Nam đã phát huy thế
mạnh trong hoạt động
sản xuất, kinh doanh
(SXKD), liên tục mở
rộng hoạt động, nâng
cao chất lượng, phát
triển thương hiệu.
nguyễn Dũng

N

ăm 2020 là một năm đánh
dấu bước chuyển mình của
c.P. Việt Nam với sự kiện
khánh thành tổ hợp nhà máy
giết mổ, chế biến gà xuất khẩu
cPV food Bình Phước vào ngày 23/12/2020,
tọa lạc tại Lô B5-cN KcN Becamex Bình
Phước, xã minh Thành, huyện chơn Thành,
tỉnh Bình Phước. Đây là mô hình khép kín
đầu tiên của Việt Nam với quy mô lớn nhất
Đông Nam Á, được xây dựng trên diện tích
hơn 10 ha, có số vốn đầu tư ban đầu 250 triệu
uSD. công suất giai đoạn 1 của dự án là
1.000.000 con/tuần, tương đương 50 triệu
con/năm, công suất thiết kế lên đến 100 triệu
con/năm (sau năm 2023). Sự kiện này đưa
công ty c.P. Việt Nam nói riêng, Việt Nam
nói chung vào nhóm các quốc gia sản xuất
thực phẩm từ gia cầm lớn trên thế giới.

Chuỗi cung ứng khép kín trong
vùng an toàn sinh học
Kế thừa nền tảng hoạt động kinh doanh
đa dạng theo mô hình khép kín, đặc biệt
ngành kinh doanh công - nông nghiệp và
thực phẩm là nền tảng quan trọng của Tập
đoàn charoen Pokphand trong 100 năm qua,
c.P. Việt Nam hiện có 12 nhà máy sản xuất
thức ăn chăn nuôi dọc theo đất nước từ Bắc
xuống Nam, cung cấp dinh dưỡng phù hợp
cho từng lứa tuổi của vật nuôi, sạch và an
toàn, không chất tạo nạc; có 3000 trang trại
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xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn sinh học và
ngành chế biến thực phẩm sạch trong giết mổ,
chế biến, bảo quản và phân phối sản phẩm.
công ty TNhh cPV food (cPV food) là
công ty con thuộc công ty cổ phần chăn
nuôi c.P. Việt Nam và là một trong những dự
án đầu tư về thực phẩm hiện đại và lớn nhất ở
Việt Nam. Doanh nghiệp này tiên phong
trong mô hình "3f", từ thức ăn chăn nuôi
(feed) đến trang trại (farm) và thực phẩm
(food). Nhà máy với quy trình sản xuất tiên
tiến, máy móc trang thiết bị hiện đại và đội
ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, đáp
ứng 100% các yêu cầu khắt khe các tiêu chuẩn
về sản xuất thực phẩm an toàn theo chuỗi giá
trị khép kín từ “feed - farm - food”.
Tổ hợp nhà máy cPV food Việt Nam tại
Bình Phước gồm 1 nhà máy sản xuất thức ăn
chăn nuôi, 5 trại gà giống bố mẹ, 1 nhà máy ấp
trứng, 24 trại gà thịt và 1 nhà máy giết mổ - chế
biến thịt gà. Thức ăn sản xuất từ nhà máy trên
đều được cung cấp cho các trang trại chăn
nuôi gà thuộc tổ hợp nhà máy cPV food Bình
Phước. cPV food Bình Phước được kỳ vọng
tạo ra bước đột phá trong ngành chăn nuôi
Việt Nam. Nhà máy dự kiến cung cấp sản
phẩm thịt gà chất lượng cao, an toàn thực
phẩm cho người tiêu dùng trong nước và xuất
khẩu sang Nhật Bản (45%), châu Âu (35%),
châu Á (10%) và Trung Đông (10%).
Dự án được chia thành 2 giai đoạn, giai
đoạn 1 (từ năm 2019-2023) được thực hiện
trên 6 địa bàn của tỉnh Bình Phước (TP.Đồng

Xoài, thị xã Bình Long, huyện Đồng Phú,
chơn Thành, hớn Quản và Bù Đăng) với
quy mô 50 triệu con gà thịt/năm. 6 địa
phương trên của tỉnh Bình Phước đã
được Tổ chức Thú y thế giới (oiE) công
nhận là Vùng an toàn dịch bệnh đầu tiên
tại Việt Nam. giai đoạn 2 sẽ nâng công
suất lên 100 triệu con gà thịt/năm. cPV
food đã xây dựng hệ thống chuồng trại
sản xuất an toàn trước dịch bệnh cúm gia
cầm, dịch tả gà, theo tiêu chuẩn của oiE. cụ thể, thiết lập tích hợp
cơ sở an toàn dịch bệnh (cSaTDB) đối với nhà sản xuất thức ăn
chăn nuôi: cSaTDB đối với trại gà giống, cSaTDB đối với nhà
máy ấp trứng gia cầm, cSaTDB đối với trại chăn nuôi gà thịt,
cSaTDB đối với nhà máy giết mổ và chế biến gia cầm. Những yếu
tố này là tiền đề quan trọng góp phần đưa thịt gà mang thương hiệu
Việt Nam vươn ra thế giới.
Tổ hợp nhà máy cPV food Bình Phước tuân thủ truy xuất
nguồn gốc 100% toàn bộ chuỗi cung ứng từ đầu nguồn nguyên liệu
sản xuất thức ăn cho đến sản phẩm chế biến cùng với các giải pháp
đồng bộ về môi trường, phúc lợi động vật... đáp ứng tất cả các tiêu
chí khắt khe từ các nước nhập khẩu cao cấp. Đây là một trong số
những dự án lớn, quan trọng của Tập đoàn cP tại Việt Nam, kỳ
vọng đem về nguồn ngoại tệ 100 triệu uSD/năm trong giai đoạn 1
và 200 triệu uSD/năm trong giai đoạn 2. Dự án đi vào vận hành và
có lô gà xuất khẩu đầu tiên năm 2020, bước đầu đã tạo ra các sản
phẩm có giá trị gia tăng lớn, tạo việc làm trực tiếp và thu nhập ổn
định cho nhiều lao động; tăng thu ngân sách nhà nước, góp phần
đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa
nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Bình Phước.

Đầu tư công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh
chính từ nhận thức được tầm quan trọng của việc kinh
doanh theo hướng bền vững, công ty chú trọng áp dụng khoa
học công nghệ vào quy trình sản xuất và chăn nuôi thân thiện
với môi trường, chăn nuôi theo mô hình kinh doanh kinh tế
xanh (green business). cụ thể như xây dựng hệ thống Biogas, hệ
thống nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thực phẩm với hệ
thống xử lý khí thải, nước thải, xử lý mùi theo công nghệ hiện
đại, đạt tiêu chuẩn và thân thiện với môi trường, tuân thủ
nghiêm ngặt quy định pháp luật; quản lý phân loại rác thải theo
mô hình 3r (reduce, recycle, reuse), trồng cây xanh trong nhà
máy/trang trại, đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế: iSo
9001, iSo 22000, global gaP, iSo 14001, iSo 50001…
Nhà máy thức ăn chăn nuôi được trang bị công nghệ hiện
đại tự động hoá cao, các công đoạn đều do máy móc thực hiện.
Quy mô nhà máy lớn nhưng chỉ có tổng cộng 38 người từ quản
lý, kỹ thuật, bảo vệ, trong đó trực tiếp sản xuất chỉ có 7 người.
Ngay cả khâu nhập nguyên liệu vào và xuất thành phẩm ra đều
được tự động, không có con người tham gia.
Tổ hợp chế biến gà xuất khẩu Bình Phước áp dụng công nghệ
tiên tiến hàng đầu, tổ chức sản xuất và chế biến an toàn sinh học, an
toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường. Nhà máy được trang bị
hệ thống điều hòa nhiệt độ hiện đại, khép kín để giảm thiểu ô
nhiễm. Thức ăn chăn nuôi đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất về chất
lượng sản phẩm và tính nhất quán. Tất cả thức ăn được kiểm tra kỹ
lưỡng trước khi tải vào các xe bồn chia ngăn thiết kế đặc biệt, để
cung ứng cho chuỗi trang trại. hệ thống quản lý chất lượng tuân
thủ theo các tiêu chuẩn global gaP, iSo, ShE.
Việc ứng dụng công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo ai, dữ liệu lớn
Big Data trong quản lý điều hành và sản xuất chăn nuôi được đánh
giá là khâu then chốt. Đây sẽ là điều kiện nhằm nâng cao năng suất,
chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh với giá thành

hợp lý, hướng đến chăn nuôi phát triển bền vững.
Luôn đề cao việc áp dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất
lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ, cPV food không những tạo
ra được những dòng sản phẩm khác biệt, chất lượng, giá trị cao mà
quan trọng là nâng cao được sức cạnh tranh trên thị trường.

Phát triển bền vững dựa trên 3 lợi ích
c.P. Việt Nam thực hiện việc xây dựng chiến lược kinh
doanh bền vững theo các mục tiêu phát triển bền vững của Liên
hợp quốc (SDgs) về xã hội và môi trường. Trong quá trình hoạt
động, c.P. Việt Nam không ngừng mở rộng, phát triển, đa dạng
các ngành nghề đồng thời áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn
để giảm thiểu tác động vào môi trường, cân bằng hệ sinh thái
hướng đến SXKD bền vững. công ty chú trọng phát triển trên cả
3 lĩnh vực về kinh tế - xã hội và môi trường, cùng nhau phát
triển nước Việt Nam một cách bền vững.
Ông Sawang chanprasert, Phó Tổng giám đốc c.P. Việt Nam
chia sẻ: “Là một doanh nghiệp đồng hành cùng sức khỏe người
tiêu dùng, chúng tôi nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của mình đến
cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội bằng những
hành động thiết thực, ý nghĩa. công ty hoạt động kinh doanh
dựa trên chiến lược hướng đến sự bền vững với 3 vấn đề cốt lõi
được xem là 3 trụ cột chính: “an ninh lương thực” (food
Security); “Xã hội tự túc” (Solf Sufficient Society); “cân bằng tự
nhiên” (Balance of Nature) cùng với triết lý 3 lợi ích tiến tới sự
bền vững: lợi ích cho đất nước, cho nhân dân và cho công ty.
chúng tôi đã và đang làm theo những chiến lược này với mong
muốn thúc đẩy sự phát triển bền vững Việt Nam và thế giới”.
Song song với hoạt động SXKD bền vững, c.P. Việt Nam
còn quan tâm đến lợi ích xã hội với những hoạt động tích cực vì
cộng đồng như: hiến máu tình nguyện, khám chữa bệnh và cấp
phát thuốc cho người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa… Trong
thời điểm dịch bệnh covid 19, với tinh thần chung tay phòng,
chống covid-19, công ty đã cung cấp hàng triệu khẩu trang y tế
và thực phẩm miễn phí cộng đồng.
Với khả năng thích ứng nhanh, vượt qua khó khăn,
c.P. Việt Nam đã có một năm 2020 tỏa sáng và nằm trong Top
50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam 2020. Trên con đường
hướng đến mục tiêu trở thành “Nhà bếp của Thế giới”, c.P Việt
Nam quyết tâm mang đến thực phẩm chất lượng cao, giàu giá trị
dinh dưỡng, vệ sinh và an toàn đến với người tiêu dùng dựa trên
tiêu chuẩn sản xuất thân thiện với môi trường cùng quy trình
hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. n
Những năm qua, C.P. Việt Nam đã liên tiếp vinh dự nhận
các giải thưởng như: Doanh nghiệp phát triển bền vững; Giải
vàng Chất lượng Quốc gia Việt Nam; Giải thưởng doanh
nghiệp xuất sắc ASEAN Award; Giải thưởng “Thương hiệu
vàng Nông nghiệp Việt Nam”; Huân chương vì sức khỏe cộng
đồng; đứng trong Bảng xếp hạng Top 10 Công ty thức ăn chăn
nuôi uy tín năm 2020;… và rất nhiều các phần thưởng cao
quý khác do các bộ, ban, ngành trao tặng.
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C.p vIeTNam CorporaTIoN

towards sustaInaBLe
LIvestock Industry
Building its first factory in Vietnam in
1993, c.P. Vietnam corporation
promoted its business strengths,
continuously expanded its
production, improved quality and
developed its brand name.
nguyen Dung

2

020 marked the transformational milestone of
c.P. Vietnam with the inauguration of cPV food Binh
Phuoc export chicken processing and slaughtering
factory complex on December 23, 2020, located at Lot
B5-cN Becamex Binh Phuoc industrial Park, minh
Thanh commune, chon Thanh district, Binh Phuoc province.
This is the first closed model of Vietnam, the largest scale in
Southeast asia. The 10-ha facility cost an initial investment of
uS$250 million. The first phase capacity is 1,000,000 chickens a
week or 50 million a year, designed to be scaled up to 100 million
chickens a year (after 2023). This event made c.P. Vietnam in
particular and Vietnam in general a major poultry food producer
in the world.

Closed supply chain in biosafety zone
inheriting a multi-business foundation in a closed model,
especially agribusiness and food industries - an important
foundation of charoen Pokphand group for the past 100 years,
c.P. Vietnam currently has 12 animal feed producers across the
country that provide suitable nutrition - clean and safe and no
lean substances - for each growth age of livestock. The company
has 3,000 green, clean, beautiful farms and ensures biosafe and
organic slaughtering, processing, preservation and distribution
of products.
cPV food company Limited, a subsidiary of c.P. Vietnam
corporation, is one of the largest and most modern food
investment projects in Vietnam. This business pioneers in the
"3f" model, from feed to farm and food. The factory, powered
by advanced production processes, modern machinery and
equipment, and skilled employees, meets all 3f strict food
standard requirements.
cPV food Vietnam factory complex in Binh Phuoc
includes an animal feed factory, five breeding chicken farms, a
hatchery, 24 broiler farms and one chicken slaughtering and
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processing factory. The feed made here is supplied to chicken
farms in the cPV food Binh Phuoc factory complex. cPV
food Binh Phuoc is expected to create a breakthrough in the
livestock industry in Vietnam. The factory is expected to supply
high-quality safe chicken products to domestic consumers and
export them to japan (45%), Europe (35%), asia (10%) and
china East (10%).
The project is divided into two phases. The first phase (from
2019-2023) is carried out in six localities of Binh Phuoc province
(Dong Xoai, Binh Long, Dong Phu, chon Thanh, hon Quan
and Bu Dang) to process 50 million broiler chickens a year.
These six localities were recognized by the World organization
for animal health (oiE) as the first disease-free zone in
Vietnam. The second phase will boost the capacity to 100 million
broiler chickens a year. cPV food has built a ioE-standard safe
production system against avian influenza and avian cholera.
Specifically establishing an integrated disease-free facility for feed
manufacturers: disease-free facility for breeding chicken, diseasefree facility for poultry hatcheries, disease-free facility for
chicken farms, disease-free facility for poultry slaughtering and
processing plants. These factors are an important premise for
Vietnamese branded chicken reaching the world.
cPV food Binh Phuoc factory complex adheres to 100%
traceability of the entire supply chain from feed ingredient
sources to processed products along with consistent solutions for
environment and animal welfare to meet all strict criteria from
high-demanding importing countries. This is one major and
important project of c.P. Vietnam joint Stock company, which
is expected to bring in uS$100 million a year in the first phase
and uS$200 million a year in the second phase. The complex
had the first chicken export in 2020, initially creating products
with great added value, full-time jobs and stable incomes for
many employees; increasing state budget revenue, and speeding
up economic restructuring and agricultural industrialization in
Binh Phuoc province.

investing in technology, improving
competitiveness
Being aware of the importance of sustainable business, the
company has focused on applying science and technology to
environmentally friendly production and breeding processes and
livestock farming based on green business models. Specifically,
the company built biogas facilities, feed and food factories
furnished by cutting-edge emission, wastewater and odor
treatment systems, strictly complied with the law; adopted 3r
(reduce, recycle, reuse) waste treatment model; planted trees in
factories/farms, and achieved international standard

certifications like iSo 9001,
iSo 22000, global gaP,
iSo 14001 and iSo 50001.
animal feed factory is
equipped with modern
automated technology. all
production stages are
performed by machines.
Despite the large production
scale, only 38 people in total,
from managers to engineers
and security staff, run the
facility. and, only seven of
them are running
production. Even inputs and
outputs are automated,
without human beings'
presence needed.
Binh Phuoc Export
chicken Processing
complex applies cuttingedge technology, adopts
disease-free and
environmentally friendly
biosecurity production and
processing approaches. The
complex is equipped with a
modern air-conditioning
system to minimize
pollution. feed meets
highest quality standards. all feed is thoroughly tested before
being fed into specially designed splitter tanks in fowl farms.
Quality management systems comply with global gaP, iSo and
ShE standards.
The application of industry 4.0, artificial intelligence - ai and
big data in livestock management and production is considered a
key step. This will help improve productivity, product quality
and competitiveness, make prices more reasonable and move
toward sustainable development.
always upholding information technology application to
production, improving product quality and service quality, cPV
food not only creates distinctive product lines of high quality
and high value, but also importantly sharpens its competitive
edge in the market.

sustainable development built on three benefits
c.P. Vietnam pursues a sustainable business strategy in line
with the united Nations' Sustainable Development goals
(SDgs) on society and environment. During its operation, c.P.
Vietnam has continuously expanded, developed and diversified
its business activities while applying the circular economy to
minimize environmental impacts and balance the ecosystem
towards sustainable production and business. The company
focuses on developing in all three aspects of economy, society
and environment, and on joining hands with Vietnam to deliver
joint sustainable development.
mr. Sawang chanprasert, Deputy general Director of
c.P. Vietnam, said, “always working for human health, we are
well aware of our influence on the community and social
sustainability with practical and meaningful actions. The

company runs its business based on a sustainability strategy with
three core pillars: food Security; Self Sufficient Society; and
Balance of Nature with three-benefit philosophy towards
sustainability: Benefits for the country, for the people and for the
company. We have been following this strategy with the desire of
fostering sustainable development in Vietnam and the world.”
in addition to pursuing sustainable production and business,
c.P. Vietnam cares about social benefits with positive
community activities such as voluntary blood donation, medical
examination and treatment and drug distribution for the poor,
and houses built for people with recognized contributions to the
nation. During the coViD-19 epidemic, joining forces with
others in the fight against the plague, the company provided
millions of medical masks and free food to the community.
With quick adaptability to overcome difficulties,
c.P. Vietnam had a shining performance in 2020, ranked Top 50
best performers in Vietnam in 2020. on the path to the goal of
becoming the “Kitchen of the World, c.P Vietnam is determined
to bring high-quality, nutritious, hygienic and safe food to
consumers, all based on environmentally friendly production
standards and socially responsible business processes.n
C.P. Vietnam has the honor of being presented
awards such as Sustainable Business Award, Vietnam
National Quality Gold Award, ASEAN Excellent
Business Award, Vietnam Agriculture Golden Brand
Award, Medal for Public Health, Top 10 Prestigious
Animal Feed Company in 2020, and many other noble
awards granted by central and local agencies.
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Hướng tới sản xuất xanh để thay đổi
cách nhìn về ngành xi măng

Sau hơn 57 năm thành lập
và phát triển, đến nay
công ty cổ phần Xi măng
hà Tiên 1 (VicEm hà
Tiên) đã trở thành doanh
nghiệp sản xuất xi măng
lớn nhất miền Nam, đóng
góp quan trọng vào sự lớn
mạnh của Tổng công ty
Xi măng Việt Nam. Phóng
viên Vietnam Business
forum đã có cuộc phỏng
vấn ông Lưu Đình
Cường, Tổng giám đốc
công ty về những thành
tựu này và mục tiêu phát
triển trong thời gian tới
của VicEm hà Tiên.

Ông có thể điểm lại những dấu ấn nổi
bật trong hành trình phát triển của
ViCEm Hà tiên nói chung và Nhà máy xi
măng Bình Phước nói riêng?
công ty cổ phần Xi măng hà Tiên 1
được thành lập ngày 21/3/1964 tại vùng núi
đá vôi Kiên Lương - hà Tiên, đánh dấu sự ra
đời của nhà máy xi măng đầu tiên ở miền
Nam và thứ hai ở Việt Nam (sau Xi măng
hải Phòng). Từ một nhà máy sản xuất
clinker công suất 240.000 tấn/năm đặt tại
Kiên Lương và một nhà máy nghiền xi măng
công suất 300.000 tấn/năm đặt tại Thủ Ðức
(TP.hồ chí minh) khi mới thành lập, cung
cấp xi măng cho vùng Đông Nam Bộ và
Đồng bằng sông cửu Long; đến nay VicEm
hà Tiên đã có hai nhà máy, ba trạm nghiền
với công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại của
các nước g7, phân bố tại các khu vực: Ðông
Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Nam Trung Bộ và
Tây Nguyên với tổng công suất hơn 4,6 triệu
tấn clinker và 7,5 triệu tấn xi-măng/năm.
Trải qua gần 60 năm hoạt động, VicEm
hà Tiên đã sản xuất, cung cấp ra thị trường
trên 90 triệu tấn xi măng các loại. riêng năm
2020, công ty đã sản xuất và tiêu thụ hơn 6,6
triệu tấn xi măng; sản xuất hơn 4,6 triệu tấn
clinker, đạt doanh thu hơn 7.800 tỷ đồng và
lợi nhuận trước thuế đạt 774 tỷ đồng.
Đến nay, VicEm hà Tiên là doanh
nghiệp sản xuất xi măng lớn nhất miền Nam,
chiếm thị phần trên 30%; đóng góp quan
trọng vào sự lớn mạnh của ngành xi măng
Việt Nam. Trong chặng đường xây dựng,
trưởng thành, công ty đã vinh dự đón nhận
huân chương Lao động hạng Ba; nhiều cờ
thi đua, bằng khen của Thủ tướng chính
phủ, các bộ, ngành Trung ương, địa phương
nhằm ghi nhận những thành tựu và đóng
góp to lớn của đơn vị vào sự nghiệp xây

dựng, phát triển đất nước.
Nằm trong chiến lược mở rộng sản
xuất kinh doanh, ngày 26/11/2010 VicEm
hà Tiên đã khánh thành và đưa vào hoạt
động Nhà máy Xi măng Bình Phước (đặt
tại TX.Bình Long; công suất 1,76 triệu tấn
clinker/năm và 2,0 triệu tấn xi măng/năm).
Đây là một trong những nhà máy sản xuất
xi măng lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ,
sử dụng dây chuyền khép kín với công
nghệ của hãng Polysius (Đức), đáp ứng các
yêu cầu về môi trường theo tiêu chuẩn
châu Âu. Nhà máy đang tạo việc làm cho
hơn 500 lao động, đóng góp mỗi năm hơn
100 tỷ đồng cho ngân sách địa phương.
Đặc biệt, doanh nghiệp thường xuyên
quan tâm đến công tác an sinh xã hội, các
hoạt động từ thiện tại địa phương.
mối quan tâm lớn nhất của Công ty
trong những năm tới là gì, thưa ông?
Để phát triển bền vững, yêu cầu đặt ra
đối với sản xuất xi măng là giảm tối đa sử
dụng nguyên liệu, tài nguyên hóa thạch
không tái tạo và tìm kiếm nguồn nguyên,
nhiên liệu thay thế. Ngoài ra, trong thời gian
qua, chúng tôi đang tập trung thực hiện các
giải pháp đầu tư, đổi mới dây chuyền công
nghệ nhằm tăng năng lực sản xuất, giảm tiêu
hao và bảo vệ môi trường. Từ đó, từng bước
thay đổi cách nhìn về sản xuất xi măng, đây
không còn là ngành gây ô nhiễm môi trường
mà là ngành đang góp phần giải quyết vấn đề
rác thải, phế thải của nhiều ngành công
nghiệp khác, giúp môi trường xanh sạch hơn.
Vậy, ViCEm Hà tiên có những chiến
lược nào nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa
sản xuất và bảo vệ môi trường?
Trước hết xin nhấn mạnh, VicEm hà

Tiên đặc biệt quan tâm đến vấn đề chủ động
Ông có nhận định gì về khó khăn của
VICEM Hà Tiên đã đưa ra
nguồn nguyên, nhiên, vật liệu trong sản xuất xi
thị trường xi măng hiện nay? Đâu là yếu
thị trường hơn 15 dòng sản
măng (than, đá vôi, đất sét và phụ gia khác như
tố cốt lõi để ViCEm Hà tiên vượt qua
phẩm xi măng khác nhau, đáp
thạch cao,…). chủ động được nguồn nguyên
khó khăn, duy trì phát triển?
ứng yêu cầu về chất lượng
liệu cho sản xuất sẽ giúp tăng lợi thế cạnh
Tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp
ngày càng cao của các công
tranh, giành ưu thế về thị trường và là nền tảng
khiến thị trường phục hồi khá chậm và ngày
trình xây dựng, tiêu biểu như:
để phát triển bền vững.
càng khó khăn. mặt khác, các nước đóng cửa
VICEM Hà Tiên PCB40,
Từ nhiều năm trước, chúng tôi đã đặt ra
giao thương dẫn đến sản lượng xuất khẩu xi
PCB50 thượng hạng; VICEM
câu hỏi: “Nguồn than, đá vôi… ngày càng
măng sụt giảm và tạo áp lực cho thị trường
Hà Tiên Bền Sun Phát, chuyên
cạn kiệt, khan hiếm và trở nên đắt đỏ hơn,
trong nước, vốn đang có sự cạnh tranh gay gắt.
dụng cho các công trình được
vậy tương lai lấy gì làm nguyên liệu sản
Do tác động của dịch bệnh, thiên tai khiến
xây dựng trên địa thế ngập
xuất thay thế?”.
đời sống của người dân bị ảnh hưởng, nhu cầu
mặn, nhiễm phèn; xi măng
Để giải bài toán này, VicEm hà Tiên đã
xây dựng dân dụng giảm mạnh. Thêm vào đó,
xây tô, xi măng nền móng; xi
tối ưu hóa các công đoạn khai thác nguyên liệu
các chi phí nguyên nhiên vật liệu đầu vào như
măng cọc đất dùng cho các
đá vôi, đất sét; sử dụng tận thu tối đa nguyên
than, vỏ bao, xăng dầu… đồng loạt tăng giá
công trình có địa chất yếu; xi
liệu đá vôi có hàm lượng cao ≤ 36% và mgo
làm cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xi
măng đa dụng;...
cao đưa vào sản xuất clinker và xi măng nhằm
măng gặp nhiều khó khăn trong việc điều
tiết kiệm tài nguyên và giảm giá thành sản xuất.
hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
chúng tôi cũng đang có kế hoạch dùng bùn
Trong bối cảnh đó, VicEm hà Tiên đã
thải từ các nhà máy nước và bùn nạo vét từ kênh, rạch làm nguyên
thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đồng hành cùng các nhà
liệu sản xuất clinker; đồng thời nghiên cứu, thí nghiệm sử dụng
phân phối vượt qua khó khăn. Trên hết, chúng tôi luôn duy trì và
thạch cao khan và thạch cao nhân tạo thay thế thạch cao tự nhiên.
nâng cao chất lượng sản phẩm để giữ vững niềm tin của người
tiêu dùng; luôn tìm tòi nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm
Ở Việt Nam hiện nay, nguồn phế thải (tro, xỉ lò cao) trong các
mới có tính ứng dụng ngày càng cao, phù hợp với từng điều kiện
ngành luyện kim, nhiệt điện rất dồi dào, giá thành tương đối thấp.
môi trường, địa chất và vùng miền...
Từ mục tiêu chuyển đổi sang hướng sản xuất xanh, thân thiện với
VicEm hà Tiên đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với hơn
môi trường, giảm tối đa việc sử dụng nguyên liệu hóa thạch,
70 nhà phân phối, phủ rộng từ Khánh hòa đến cà mau, với
VicEm hà Tiên đang tận dụng nguồn nguyên liệu này trong sản
xuất xi măng, góp phần giải quyết tình trạng tồn đọng phế thải của
khoảng 5.500 cửa hàng vật liệu xây dựng. Việc các nhà máy, trạm
các nhà máy nhiệt điện, gang thép.
nghiền được phân bố đều tại các khu vực Ðông Nam Bộ, Tây
Đối với nhiên liệu, tuy chưa thay thế hoàn toàn than nhưng
Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã giúp các nhà phân
phối tiết kiệm đáng kể chi phí vận chuyển. chúng tôi cũng đã xây
VicEm hà Tiên đã có sự thay đổi đáng kể, với sự đầu tư rất
dựng đội ngũ thương vụ và dịch vụ kỹ thuật, đảm bảo có mặt kịp
nhiều và có thể nói là đơn vị đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ
thuật, sử dụng các nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng và
thời triển khai các dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
Để tạo thuận lợi cho các nhà phân phối, VicEm hà Tiên đã
clinker. Từ năm 2013, thay vì dùng dầu hfo để sấy các nguyên
nghiên cứu, phát triển ứng dụng apps mobile nhằm phục vụ
liệu, Trạm nghiền xi măng Phú hữu (TP.hồ chí minh) đã dùng
kiểm soát việc bán hàng và quản lý phương tiện vận chuyển.
củi trấu để thay thế. Nhà máy Xi măng Bình Phước cũng đã đưa
Qua ứng dụng, hệ thống nhà phân phối, cửa hàng có thể dễ
vỏ hạt điều vào thay thế một phần nhiên liệu than trong nung
dàng quản lý các đơn hàng, các nhà xe, biết tuyến đường đi,
luyện clinker từ năm 2015.
định vị phương tiện vận tải…; giúp khách hàng lẻ tìm được cửa
Đặc biệt, được sự chỉ đạo của Tổng công ty Xi măng Việt Nam,
hàng gần nhất để mua sản phẩm hoặc gọi điện thoại đặt hàng
chúng tôi đã nghiên cứu việc đốt rác thải công nghiệp (vải vụn, đế
hoặc mua hàng trực tuyến. Dự kiến cuối năm 2021, apps
giày, nhựa) trong hệ thống lò nung, giúp giảm chi phí nhiên liệu và
giảm phát thải co2 ra môi trường. Nhờ đó, dù giá than, điện, nhân
mobile sẽ được ứng dụng cho các cửa hàng, nhà phân phối trên
công... tăng làm chi phí sản xuất tăng nhưng VicEm hà Tiên vẫn
toàn bộ địa bàn tiêu thụ của VicEm hà Tiên.
giữ, thậm chí hạ giá thành sản phẩm.
hơn 57 năm sát cánh, phát triển bền vững cùng khách hàng
hiện, chúng tôi cũng đang tiến hành nghiên cứu việc đốt rác
và xã hội, chúng tôi luôn lấy “Nhân - Nghĩa - Trí - Tín” là
phương châm cho mọi hoạt động. Bằng tôn chỉ ấy, Vicem hà
thải nguy hại và xây dựng hệ thống điện mặt trời áp mái. Ngoài việc
Tiên với nhãn hiệu Kỳ Lân Xanh đã tạo được niềm tin vững chắc
giúp giảm chi phí tiền điện, tự chủ được nguồn điện thì đây là
trong tâm trí người tiêu dùng, luôn giữ vị thế của một trong
nguồn năng lượng tái tạo vĩnh viễn, thân thiện với môi trường,
những thương hiệu lớn của ngành xi măng Việt Nam.
không gây ra tiếng ồn, khói bụi...
trân trọng cảm ơn ông!

Sản xuất xi măng xanh - sạch - thân thiện với môi trường là mục tiêu
xuyên suốt của Vicem Hà Tiên trong suốt những năm qua
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and making the environment greener, cleaner.

Towards Green Production
to Change Bias to Cement Industry

so, what strategies has ViCEm Ha tien taken to ensure the
balance between production and environmental protection?
first of all, i would like to emphasize that VicEm ha Tien pays
close attention to the active supply of raw materials, fuels and
resources in cement production (coal, limestone, clay and other
additives such as gypsum). Being active in input supply for
production will help increase competitive advantages, gain market
advantage and build the foundation for sustainable development.
many years ago, we posed a question: "coal and limestone
sources are increasingly exhausted, scarce and becoming more
expensive. So, what will be future alternatives?"
To solve this, VicEm ha Tien has optimized limestone and
clay extraction; used up limestone materials with cao content
below 36% and high mgo content for clinker and cement
production to save resources and reduce production costs. We are
also planning to use sludge from water plants and sludge dredged
from canals as raw materials for clinker production, while we are
researching and experimenting with anhydrous gypsum and
artificial gypsum to replace natural gypsum.
in Vietnam today, waste from the metallurgical and
thermal power industries (e.g. ash and slag from blast
furnaces) is plentiful and cheap. To shift to green,
environmentally friendly production and minimize the use of
fossil fuels, VicEm ha Tien is using this resource for clinker
and cement production and helping solve backlogged waste
discharged from thermal power plants and steel mills.
for fuel, despite not completely replacing coal, VicEm ha Tien
has made a significant change when it invested in scientific and
technological application and used alternative fuels in cement and
clinker production. Since 2013, Phu huu grinding Station (ho chi
minh city) has used rice coal to dry raw materials instead of hfo
oil. Binh Phuoc cement factory has also used cashew shells to
partly replace coal fuel in clinker burning since 2015.
under the direction of Vietnam National cement corporation
(VicEm), we studied kilned industrial waste incineration (rag, shoe
sole and plastic), helping to reduce fuel cost and co2 emissions into
the environment. as a result, although the price of coal, electricity,
labor and other factors looked up, resulting in a rise in production cost,
VicEm ha Tien still keeps product cost unchanged or even lower.
We are currently conducting research on hazardous waste
incineration and building rooftop solar photovoltaic systems. in
addition to helping reduce electricity cost and control power supply
sources, this is a permanent renewable energy source that is friendly
to the environment, noise-free and dust-free.

after more than 57
years of construction
and development, ha
Tien 1 cement joint
Stock company
(VicEm ha Tien) is
the largest cement
producer in the south
of Vietnam and
importantly
contributes to the
growth of Vietnam
cement corporation.
Vietnam Business
forum’s reporter has
an interview with mr.
Luu dinh Cuong,
general Director of
VicEm ha Tien,
about the company’s
achievements and
development goals in
the coming time.

Could you please briefly introduce
development highlights of ViCEm Ha
tien in general and Binh Phuoc Cement
Plant in particular?
ha Tien 1 cement joint Stock company
(VicEm ha Tien) was established on march
21, 1964 in the Kien Luong limestone
mountains of ha Tien, marking the birth of
the first cement plant in the south and the
second in Vietnam (after hai Phong
cement). from a clinker producer with an
annual capacity of 240,000 tons located in
Kien Luong and a cement grinding mill with
a yearly capacity of 300,000 tons in Thu Duc
(ho chi minh city) when it was inaugurated
to supply cement for the Southeast and the
mekong Delta, VicEm ha Tien now has two
plants and three grinding stations powered
by advanced technology and modern
equipment from g7 countries, with products
distributed in the Southeast, Southwest,
South central and central highlands
regions, with a total capacity of more than 4.6
million tons of clinker and 7.5 million tons of
cement a year.
over nearly 60 years of operation,
VicEm ha Tien has produced and supplied
over 90 million tons of cement to the market.
in 2020, the firm produced and sold more
than 6.6 million tons of cement and more
than 4.6 million tons of clinker and obtained
over VND7,800 billion of revenue and
VND774 billion of pre-tax profit.
Presently, VicEm ha Tien is the largest
cement producer in the south, accounting for
over 30% of the market share and playing an
important role in Vietnam’s cement growth.
During the process of building and growing

up, the company was honored to receive the
Third class Labor medal; many emulation
flags and certificates of merit from the
government and the ministry to recognize
achievements and great contributions to the
cause of national construction and
development.
as part of the business expansion
strategy, on November 26, 2010, VicEm ha
Tien inaugurated and put into operation
Binh Phuoc cement Plant (located in Binh
Long Town) with an annual output of 1.76
million tons of clinker and 2 million tons of
cement. This is one of the largest cement
factories in the Southeast, furnished by
technology imported from Polysius
(germany) that meets European
environmental requirements. The facility
employs more than 500 workers, paying over
VND100 billion to the local budget each year.
Beside business affairs, the company is always
keen on social security and charity.
What is the company's biggest
concern in the coming years?
To achieve sustainable development, the
cement industry must reduce non-renewable
fossils, materials and resources to a
minimum in production and search for
alternatives. Therefore, we are focusing on
investment solutions and technological
upgrades to increase production capacity,
reduce resource consumption and protect
the environment. Since then, we are
gradually changing the outlook on cement
production where it is no longer an
environment-polluting industry but the one
that is solving waste in many other industries

What are the current difficulties of the cement market?
What are core factors for Vicem Ha tien to sustain its
development?
The increasingly complicated development of the coViD19 epidemic has disrupted market recovery. Besides, countries
closed trade, leading to a decline in cement export output and
placing growing pressure on the domestic market where
competition is currently fierce.
Due to epidemic impacts and natural disasters, people's
livelihoods have been affected, the demand for civil construction
shrank sharply. moreover, input costs such as coal, package and
petroleum all picked up in price, distressing cement producers.
in that context, VicEm ha Tien has adopted consistent
solutions to support distributors to overcome difficulties.
above all, we always improve product quality to build up

Engineers and workers always strive to create new products to meet
the higher requirements of construction projects as well as society

consumer confidence; research and launch new products that
are increasingly applicable, suitable for specific environmental,
geological and regional conditions.
VicEm ha Tien has built a close relationship with more than
70 distributors from Khanh hoa province to ca mau province, with
about 5,500 stores. cement mills and grinders are evenly distributed
in Southeast, Southwest, South central and central highlands
regions to help distributors significantly reduce transportation costs.
We have also built up sales and technical service personnel to ensure
timely delivery of customer support services.
To support distributors, VicEm ha Tien has studied and
developed mobile applications to administer sales and
transportation. using this application, distributors and retailers
can easily manage orders, shippers, track routes and locate
vehicles, while buyers can find the nearest store to buy
products or place orders via phone or online. By the end of
2021, the mobile application will be applied to stores and
distributors in all business locations of VicEm ha Tien.
Throughout over 57 years of working together, enjoying
sustainable development with customers and society, we always
uphold the spirit of “humanity - honesty - intelligence - prestige” as
the gauge for all activities. With that principle, VicEm ha Tien with
the Ky Lan Xanh trademark has built solid trust among consumers
and asserted its position as one of leading cement brands in Vietnam.
thank you very much!
VICEM Ha Tien introduced more than 15 different
cement product lines to the market that meet strict
construction quality requirements, such as VICEM Ha
Tien PCB40 and PCB50 Premium; VICEM Ha Tien
Ben Sun Phat for projects built on salty, alum
contaminated terrain; building cement, foundation
cement and soil cement used for works with weak
foundation; and multi-purpose cement.
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xổ số KIếN ThIếT BìNh phướC

nỗ lực vượt khó, sẻ chia với cộng đồng
Thời gian qua, nhờ
thực hiện đồng bộ
các biện pháp kinh
doanh an toàn, gắn
với phòng chống dịch
covid-19, công ty
TNhh mTV Xổ số
kiến thiết và Dịch vụ
tổng hợp Bình Phước
(viết tắt là công ty
Xổ số kiến thiết Bình
Phước) đã nỗ lực
vượt khó, hoàn thành
các nhiệm vụ được
giao. Qua đó, tiếp tục
đóng góp quan trọng
cho ngân sách địa
phương; chăm lo tốt
cho đời sống người
lao động và tham gia
tích cực vào công tác
an sinh xã hội.
ngọc Tùng

Đảm bảo kinh doanh an toàn
Từ đầu năm 2020 đến nay, trong
bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch
covid-19, hoạt động kinh doanh của
công ty gặp nhiều khó khăn, phải tạm
dừng hoạt động kinh doanh xổ số từ
ngày 1/4 đến 28/4/2020 (4 kỳ mở
thưởng). Do đó, các chỉ tiêu sản xuất,
kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận, số
nộp ngân sách) bị sụt giảm đáng kể.
Trước tình hình đó, ban lãnh đạo
công ty đã kịp thời, chủ động đưa ra
các giải pháp hữu hiệu, đặc biệt là quán
triệt thực hiện “nhiệm vụ kép” theo chỉ
đạo của Thủ tướng chính phủ và
uBND tỉnh về sản xuất, kinh doanh an
toàn gắn với phòng chống dịch bệnh
covid-19. Đồng thời, đẩy mạnh chiến
lược phát triển thị trường; phát huy sự
đoàn kết, năng động, sáng tạo của tập
thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và
người lao động.
Ông Nguyễn Đăng Khoa, giám đốc
công ty cho biết: Xác định Bình Phước
là địa bàn biên giới, có nhiều nguy cơ
lây nhiễm dịch bệnh covid-19 nên
chúng tôi quán triệt mọi người trong
công ty đảm bảo phòng dịch thường
xuyên, liên tục, phân chia lao động làm
02 nhóm. Thêm vào đó, đặc thù kinh
doanh xổ số tiếp xúc với nhiều người
nên lãnh đạo công ty luôn chỉ đạo bộ

phận kinh doanh tuyên truyền, vận
động các đại lý, người bán vé số dạo...
thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang;
thực hiện yêu cầu “5K” để đảm bảo
hiệu quả phòng, chống dịch bệnh.
“Ngay cả khi không phải thời điểm
bùng phát các đợt dịch trong nước song

Đó còn là sự quan tâm, lắng nghe tâm tư nguyện
vọng của người lao động, của lãnh đạo công ty, đặc
biệt là việc bảo đảm thực hiện quyền lợi của người
lao động một cách tốt nhất như: tiền lương, tiền
thưởng, tổ chức tham quan du lịch, bảo hiểm an
phát trọn đời… Từ đó, giúp mỗi thành viên trong
công ty thêm gắn kết, xem công ty là ngôi nhà thứ
hai của mình để ra sức cống hiến vì sự phát triển
bền vững của doanh nghiệp.
cùng với việc tập trung hoàn thành các chỉ tiêu
kinh doanh, công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước
còn tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội,
bằng việc trích một phần lợi nhuận kinh doanh, quỹ
công đoàn. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị
thường xuyên mà còn là nét văn hóa, góp phần bồi
đắp thêm hình ảnh của doanh nghiệp.
Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước trao Quyết định tặng
riêng trong năm 2020, công ty đã bố trí hơn 20
nhà nhân ái tại xã Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh)
tỷ đồng cho các hoạt động như: tài trợ xây tặng hơn
70 căn nhà tình thương; ủng hộ 2,5 tỷ đồng hỗ trợ
từ ban lãnh đạo đến cán bộ nhân viên và người lao động đều
đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai bão lũ; ủng hộ
thực hiện đeo khẩu trang và sát khuẩn trong quá trình làm
Quỹ Khuyến học tỉnh 200 triệu đồng; hỗ trợ hơn 2,5 tỷ đồng
việc”, ông Nguyễn Đăng Khoa cho biết.
cho người bán vé số lưu động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Với những nỗ lực, quyết tâm đó, hoạt
covid-19; tặng quà cho người nghèo nhân
động kinh doanh của công ty Xổ số kiến
dịp lễ, tết với số tiền hơn 7,5 tỷ đồng và
thiết Bình Phước luôn duy trì hiệu quả, ổn
hưởng ứng các chương trình an sinh xã hội
Đến nay, hoạt động
định và đảm bảo an toàn. Kết thúc năm
do các tổ chức trong và ngoài tỉnh phát
2020, doanh thu tiêu thụ vé số truyền thống
động số tiền hơn 2,5 tỷ đồng…
kinh doanh các loại
của công ty đạt 2.424 tỷ đồng, vượt 4,97%
chủ tịch công ty Xổ số kiến thiết Bình
hình vé xổ số của
so với kế hoạch; nộp ngân sách hơn 824 tỷ
Phước Nguyễn Thị Thanh Thủy chia sẻ:
đồng, vượt 9,93% so với kế hoạch.
Công ty Xổ số kiến
Thời gian tới, tình hình kinh tế được nhận
định sẽ còn nhiều khó khăn, dịch bệnh
thiết Bình Phước đã còn
Nâng cao trách nhiệm xã hội
diễn biến phức tạp. Do đó, trong năm
bao phủ địa bàn 21
2021, công ty sẽ tiếp tục xây dựng kế
một trong những yếu tố giúp các chỉ
hoạch hoạt động cụ thể, thực hiện nghiêm
đạo về định hướng, chủ trương, chiến
tỉnh thành khu vực
theo đúng những quy định của Bộ Tài
lược phát triển của công ty Xổ số kiến
phía Nam.
chính để đạt kết quả kinh doanh cao nhất.
thiết Bình Phước sớm được triển khai
công ty phấn đấu thực hiện vượt mức các
hiệu quả là sự đồng lòng, nhất trí từ lãnh
chỉ
tiêu kinh doanh, trong đó, phấn đấu
đạo đến tập thể cán bộ nhân viên và
doanh
thu
tăng
từ
10%
trở lên; hoàn thành vượt mức chỉ
người lao động.
tiêu nộp ngân sách nhà nước được giao.
Việc phát huy quyền dân chủ ở công ty đã góp phần
“Dẫu biết còn nhiều khó khăn, thách thức và những áp
động viên khích lệ người lao động tích cực thi đua lập thành
lực
trong kinh doanh còn nặng nề ở phía trước, nhưng với
tích, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh. Không chỉ dừng lại
sứ
mệnh
của một doanh nghiệp luôn lấy lợi ích vì cộng đồng
ở việc xây dựng các quy chế quy định nội bộ, việc công khai
làm mục tiêu trong mọi hoạt động, công ty Xổ số kiến thiết
minh bạch các chế độ chính sách của người lao động, kết
Bình Phước sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt
quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, tiền lương, tiền
các
nhiệm vụ được giao. Qua đó, phát huy sự gắn kết, đồng
thưởng… mà hơn thế các nội dung công việc quan trọng của
hành
với sự phát triển của tỉnh Bình Phước, vươn lên từng
công ty đều được đưa ra bàn bạc, tổ chức góp ý của người
ngày”, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy khẳng định.n
lao động với tinh thần thiện chí và xây dựng.

Các chương trình an sinh xã hội trong và ngoài tỉnh luôn được Công ty chú trọng thực hiện
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Fsc vietnam
significantly contributes
to Local development

Fsc Việt naM
đồng hành cùng Bình Phước PháT Triển

Nhà máy sản xuất ván mDf được công ty
cổ phần fSc Việt Nam (thành viên của Tập
đoàn Kim Tín) đưa vào hoạt động từ năm
2018 tại Khu công nghiệp Nam Đồng Phú,
huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đã góp
phần không nhỏ vào sự lớn mạnh của Tập
đoàn Kim Tín cũng như sự phát triển kinh tế
chung của tỉnh Bình Phước.

N

ằm trong top 10 nhà máy sản xuất ván mDf có
công nghệ và máy móc hiện đại nhất thế giới,
Nhà máy fSc Việt Nam được xây dựng trên
diện tích hơn 25 ha, có công suất 400.000
m3/năm với tổng mức đầu tư 2.300 tỷ đồng.

Chủ động và sáng tạo vượt qua đại dịch

Ngày 26/02/2021, bà Trần Tuệ hiền, chủ tịch uBND tỉnh
Bình Phước, cùng các lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành của
tỉnh và địa phương đã đến tham quan dây chuyền sản xuất ván
mDf tại Khu công nghiệp Nam Đồng Phú. Báo cáo với chủ tịch
uBND tỉnh Bình Phước và các thành viên trong đoàn, đại diện
lãnh đạo công ty fSc Việt Nam cho biết: Bám sát tinh thần chỉ
đạo của Thủ tướng chính phủ và của tỉnh Bình Phước, fSc Việt
Nam đã thực hiện phát triển đi đôi với phòng, chống dịch
covid-19 hiệu quả. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ
động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, trong đó nhiều giải
pháp đồng bộ được triển khai đã góp phần ổn định tư tưởng,
tinh thần người lao động yên tâm công tác và quyết tâm cao
cùng doanh nghiệp về đích kế hoạch sản xuất, kinh doanh.
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Nhà máy fSc Việt Nam hoạt động ổn định hơn
91% công suất thiết kế, đạt 365.000m3/năm, chiếm
hơn 20% thị phần ván trên thị trường Việt Nam.
công ty đã giải quyết công ăn việc làm cho gần 300
lao động, trong đó có khoảng 70% lao động địa
phương với mức thu nhập bình quân 7-10
triệu/tháng. Trong năm 2021, công ty nộp ngân sách
nhà nước 97 tỷ đồng.
Ông Trịnh hữu Đại, giám đốc công ty fSc
Việt Nam chia sẻ: hơn 3 năm hoạt động trên địa
bàn tỉnh Bình Phước, fSc Việt Nam đã nhận
được sự đồng hành từ chính quyền địa phương.
các sở, ban, ngành của tỉnh đã có sự quan tâm, chia sẻ đảm
bảo vấn đề an ninh, trật tự, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc
về chính sách đầu tư, phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh
những thuận lợi, fSc Việt Nam cũng gặp phải những khó
khăn về nguồn lao động cũng như cơ sở hạ tầng; hệ thống
điện chưa ổn định, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của công ty. Nguồn lao động địa phương chủ yếu là
lao động phổ thông, công ty mất nhiều thời gian để đào tạo
về chuyên môn cho người lao động.
chia sẻ trước những khó khăn chung, đặc biệt là những
tác động tiêu cực bởi đại dịch covid-19, chủ tịch uBND
tỉnh Bình Phước đánh giá cao nỗ lực của fSc Việt Nam
trong quá trình vừa ổn định sản xuất vừa tăng cường các
biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19. Bà hiền mong
muốn trong thời gian tới, fSc Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa
và có những chiến lược phát triển phù hợp để duy trì ổn
định sản xuất, mở rộng kinh doanh, đảm bảo đời sống
người lao động, tạo cơ sở vững chắc để tiếp tục đồng hành
với tỉnh, sớm đẩy lùi dịch bệnh covid-19.

Nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua
phát triển nguồn nhân lực
fSc Việt Nam được đánh giá là một trong những nhà máy
sản xuất ván mDf có quy mô, hiện đại nhất Việt Nam hiện
nay với dây chuyền sản xuất của nhà máy nhập khẩu hoàn
toàn từ châu Âu, có nhiều ưu điểm và tính năng vượt trội. fSc
Việt Nam là nhà cung cấp sản phẩm ván mDf đạt các tiêu
chuẩn khắt khe nhất về chất lượng, đa dạng quy cách, thân
thiện với môi trường, đáp ứng tốt nhu cầu các thị trường nội
địa và quốc tế như: mỹ, Nhật, các nước châu Âu…
“mục tiêu của chúng tôi là trở thành công ty đứng đầu
trong ngành sản xuất ván mDf, chiếm 35% thị trường cả nước,

hướng đến sản phẩm thân thiện với môi trường và cộng
đồng, dịch vụ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu khách
hàng” - giám đốc Trịnh hữu Đại cho biết.
fSc Việt Nam luôn chú trọng đến chất lượng sản
phẩm thông qua việc xây dựng đội ngũ kỹ thuật và luôn
trau dồi chuyên môn cho nguồn lực này. Ban lãnh đạo
công ty cho rằng con người và môi trường chính là yếu tố
cốt lõi trong định hướng phát triển bền vững của doanh
nghiệp. Vì vậy, công ty luôn dành sự quan tâm đặc biệt
đến trình độ chuyên môn, quyền lợi và sức khoẻ của đội
ngũ lao động, mong muốn tạo môi trường làm việc thuận
lợi để người lao động phát huy được sức sáng tạo, đổi mới
công nghệ, sản phẩm, quy trình làm việc nhằm đem lại
hiệu quả cao nhất. công ty luôn chú trọng đến vấn đề sức
khỏe của người lao động thông qua các hoạt động như
nâng cao môi trường làm việc bằng các giải pháp kỹ thuật
giảm tiếng ồn, giảm bụi; cung cấp đầy đủ trang thiết bị
bảo hộ lao động; tuân thủ các quy định về an toàn lao
động; đảm bảo các suất ăn đầy đủ dinh dưỡng; thăm
khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm; 100% lao động được
tham gia đầy đủ các bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp.
Ngoài ra, các chính sách phúc lợi và chương trình
gắn kết nhân sự vô cùng cần thiết để giữ chân người
lao động. công ty đã xây dựng khu ký túc xá ở Suối
giai trên diện tích 3 ha, được trang bị đầy đủ các tiện
nghi phục vụ cho hơn 100 nhân sự. hằng năm, fSc
đều tổ chức Teambuilding để gắn kết giữa nhân sự các
phòng ban cũng như tiếp thêm năng lượng cho những
ngày làm việc hiệu quả.
Bên cạnh đó, công ty luôn chú trọng đến việc bảo vệ môi
trường và sức khỏe của người lao động. Với phương châm
“Phát triển rừng bền vững”, công ty thực hiện quy trình khép
kín - khai thác đi đôi với trồng và phát triển nguồn rừng. hiện
công ty đang tiến hành nghiên cứu và lập dự án trồng 5.000
hecta rừng tại Bình Phước để cung cấp nguyên liệu sản xuất.
Bên cạnh đó, công ty áp dụng các biện pháp quản lý sản xuất,
giải pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu
chất thải, tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên.
giám đốc Trịnh hữu Đại chia sẻ: “Trong thời gian tới,
công ty tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống nhà máy
chế biến gỗ tại thị trấn Đồng Phú - Bình Phước với quy
mô 26 ha; mở rộng dây chuyền sản xuất ván mDf tại
Bình Phước với công suất 400.000 m3/năm và dự kiến đi
vào hoạt động vào đầu năm 2023, đẩy mạnh các hoạt
động chế biến sâu, gia công đồ gỗ, nội thất hoàn thiện để
gia tăng giá trị và nối dài chuỗi cung ứng trên quy mô
10ha tại KcN Nam Đồng Phú. Lấy trung tâm sản xuất ván
mDf tại Bình Phước làm nền tảng để đầu tư mở rộng nhà
máy sản xuất tại Dầu giây với công suất 500.000 m3/năm.
Tiến tới đầu tư thêm 2 nhà máy ở miền Trung và miền
Bắc với công suất mỗi nhà máy 400.000 m3/năm…”.n

mDf Board manufacturing factory, put into
operation by fSc Vietnam joint Stock
company, a member of Kim Tin group, in
2018 in Nam Dong Phu industrial Park, Dong
Phu District, Binh Phuoc Province, has
contributed significantly to the growth of Kim
Tin group as well as the overall economic
development of Binh Phuoc province.

a

s one of Top 10 mDf board producers, powered
by the most advanced technology and modern
machinery in the world, fSc Vietnam factory,
built on an area of more than 25 ha with a total
investment fund of VND2,300 billion, is capable of
processing 400,000 cubic meters a year.

Proactive and creative to overcome the pandemic
on february 26, 2021, ms. Tran Tue hien, chairwoman of
Binh Phuoc Provincial People’s committee, as well as
provincial and local officials visited the mDf Board
manufacturing factory in Nam Dong Phu industrial Park.
reporting to chairman hien and visiting officials, the
representative of fSc Vietnam company said: in response to
the direction of the Prime minister and Binh Phuoc province,
fSc Vietnam effectively developed its business and prevented
the coViD-19 pandemic contagion. upholding the solidarity,
creativity and effort of the company to overcome hardships,
the company adopted many consistent solutions to calm
employees and ensure their employment with the company to
achieve business targets and plans.
fSc Vietnam factory is working at over 91% of the
designed capacity, reaching 365,000 cubic meters a year,
accounting for more than 20% of Vietnamese fiberboard
market share. The company has hired nearly 300 employees,
70% of which are locals who are paid an average of VND7-10
million a month. in 2021, the company expected to pay
VND97 billion to the state budget.
mr. Trinh huu Dai, Director of fSc Vietnam company,
said, after three years of operation in Binh Phuoc province, fSc
Vietnam has received valuable support from local authorities.
responsible agencies have ensured security and order and
promptly solved problems in investment and business
development policies. in addition to these advantages, fSc
Vietnam has faced difficulties in worker recruitment,
infrastructure and unstable electricity supply, which have
negatively affected business performance. Local workers are
mainly unskilled and the company must spend much time
providing professional training for them.
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remarking on common difficulties, especially negative
F impacts
caused by the coViD-19 pandemic, chairwoman
hien highly appreciated the efforts of fSc Vietnam to
stabilize business operations and cope with coViD-19
contagion. he wished that fSc Vietnam will make more
efforts in the coming time and have appropriate
development strategies to maintain and expand business
operations, ensure livelihoods of workers, and create a solid
foundation for siding with the province to contain the
coViD-19 pandemic.

Better personnel for higher product quality
fSc Vietnam is now seen as one of the largest and most
modern mDf board producers in Vietnam, furnished by
production lines with many outstanding advantages and
features imported from Europe. fSc Vietnam is a supplier
of mDf boards that meet the most stringent quality and
environment standards, diverse specifications and
consumer demands on domestic and international markets
such as the united States, japan and European countries.
“our goal is to become a leader in the mDf board
manufacturing industry, accounting for 35% of the
domestic market, to make environmentally friendly procommunity products and provide premium services for
customers,” said general Director Dai.
fSc Vietnam always focuses on product quality by
developing its professional and expert workforce. The
company leaders believe that people and environment are
the core factors for sustainable development of the
company. Therefore, the firm always pays special attention
to expertise, rights and health of employees and wishes to
create a favorable working environment for them to foster
their creativity, renovate technologies, products, and
working processes to achieve the best performance
outcomes. fSc Vietnam always cares about employees'
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health. it actively improves the working environment by
applying technical solutions to reduce noise and dust;
provides adequate labor protection equipment; complies
with labor safety regulations; ensures adequate nutrition
meals; offers periodic medical checkups; and offers all
employees occupational accident insurance.
in addition, welfare policies and employee engagement
programs are essential to employee retention. The company
has built a 3-ha hostel in Suoi giai, fully equipped with
modern amenities for more than 100 employees. Every year,
fSc Vietnam organizes teambuilding events to strengthen
employee interactions, particularly among different
divisions.
Besides, fSc Vietnam always focuses on protecting the
environment and employee health. With the “for
sustainable forest development" working principle, the firm
has adopted a self-contained process - logging wood and
planting forests. The company is currently researching and
establishing a project to plant 5,000 ha of forest in Binh
Phuoc to provide raw materials for production. moreover,
it applies production management measures, technical
solutions, and technologies to prevent and reduce waste,
and increase resource efficiency.
general Director Dai said, “in the coming time, the
company will maintain and develop a 26-ha wood processor
system in Dong Phu town, Binh Phuoc province, expand
the mDf board production line in Binh Phuoc to 400,000
cubic meters a year, expected to come into operation in
early 2023, and expand wooden furniture production in a
10-ha supply facility in Nam Dong Phu industrial Park. The
company takes the mDf board production in Binh Phuoc
as a foundation for production expansion in Dau giay to
500,000 cubic meters a year and is investing in two new
factories in the central region and the North with an
output of 400,000 cubic meters a year each."n

Tuyến đường DT 759B, đoạn Bù Đốp - Cửa khẩu Hoàng Diệu do Công ty Thành Liêm thi công

CônG TY TnHH THÀnH lIÊM

c

ông ty TNhh Thành Liêm hoạt động
trong lĩnh vực thi công xây dựng cầu,
đường bộ; bán lẻ xăng dầu; đầu tư, kinh
doanh bất động sản. hiện, công ty đang
tạo việc làm ổn định cho 87 lao động, đảm
bảo về các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định.
Trong lĩnh vực thi công xây dựng, Thành Liêm đã
được giao làm nhà thầu nhiều dự án giao thông trong
tỉnh. các công trình do công ty thực hiện luôn đảm
bảo chất lượng, tiến độ và yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.
Trong đó nổi bật là tuyến đường ĐT 759B (đoạn Bù
Đốp - cửa khẩu hoàng Diệu), hoàn thành năm 2020,
được lãnh đạo tỉnh đánh giá rất cao. Đây là tuyến
đường quan trọng không chỉ riêng Bù Đốp mà đối với
cả tỉnh, giúp nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa,
phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư.
Với kinh nghiệm, uy tín nhiều năm, công ty
TNhh Thành Liêm được giao làm chủ đầu tư dự án
Khu dân cư - Trung tâm thương mại Bù Đốp (diện
tích 6,1 ha). Đây là dự án khu dân cư đô thị đầu tiên
tại Bù Đốp, được quy hoạch, đầu tư bài bản; hệ thống
điện, cấp, thoát nước, cây xanh... đầy đủ, góp phần tạo
điểm nhấn cho phát triển đô thị của huyện.
Trong thời gian tới, Thành Liêm sẽ tìm hiểu, đề
xuất thực hiện thêm các dự án khu đô thị trong và
ngoài huyện. Đồng thời, tập trung thực hiện các dự án
giao thông, hạ tầng khu công nghiệp quan trọng trên
địa bàn tỉnh.
giám đốc công ty – ông Tô Văn Liêm chia sẻ: Với
phương châm “an toàn - Tiến độ - chất lượng”, chúng
tôi luôn đáp lại sự tin tưởng của các chủ đầu tư trong
quá trình thi công cũng như vận hành công trình.n

Thi công hạ tầng giao thông trong
KCN Việt Kiều (huyện Hớn Quản)

Công ty tNHH thành Liêm
Địa chỉ: 60, tổ 3, ấp Thanh Sơn, Lê Duẩn, thị trấn
Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

www.vccinews.com 97

BaC doNg phu INdusTrIal parK JsC

ENTERPRISE

CôNg Ty Cp KCN BẮC đỒNg phÚ

Điểm sáng trong công tác
thu hút đầu tư tại Bình Phước
công ty cP KcN Bắc Đồng Phú (BĐP) được thành
lập năm 2009, trên cơ sở hợp tác giữa công ty cP cao
su Đồng Phú và công ty cP KcN Nam Tân uyên
(đều trực thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt
Nam-Vrg). Sau hơn 10 năm phát triển, thương hiệu
BĐP được xây dựng vững chắc nhờ thực hiện hiệu quả
các dự án đầu tư hạ tầng, gồm: KcN Bắc Đồng Phú
(190 ha), KcN Nam Đồng Phú (69 ha) và khu dân cư
(KDc) cao su Đồng Phú (37 ha-giai đoạn 1).
Ông Phạm Phi Điểu, Tổng Giám đốc BĐP

Phát huy hiệu quả thu hút đầu tư

317 ha) và KcN Nam Đồng Phú (480 ha). hiện nay, BĐP đang tập
trung hoàn tất hồ sơ quy hoạch trình các bộ, ngành phê duyệt để
sớm đưa các KcN mở rộng vào khai thác, kinh doanh.

Với vị trí gần trung tâm TP.Đồng Xoài (Bình Phước), cách
TP.hồ chí minh 89 km, cạnh các trục giao thông huyết mạch như
QL 14, ĐT 741 và là cửa ngõ phía Tây Bắc của vùng kinh tế trọng
“Cầu nối” thu hút đầu tư
điểm phía Nam; đồng thời, kết nối thuận tiện với khu vực Nam Tây
Trên cơ sở vị trí địa lý thuận lợi, đất đai màu mỡ, có thế mạnh
Nguyên với các vùng nguyên liệu dồi dào, KcN Bắc Đồng Phú và
phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp quy mô lớn, tỉnh Bình
Nam Đồng Phú đã nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn của
Phước đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với
các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
những cơ chế thông thoáng. Đối với BĐP nói
Với phương châm “Đầu tư phát triển bền
riêng, các cấp chính quyền, sở, ban, ngành rất
vững”, BĐP luôn nỗ lực tạo ra lợi ích tối đa cho
quan tâm và luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ
các nhà đầu tư. hạ tầng kỹ thuật các KcN được
Nhằm giải quyết
những khó khăn cho doanh nghiệp.
đầu tư đồng bộ, đặc biệt là hệ thống xử lý nước
nơi an cư cho các
Bên cạnh đó, những năm qua, BĐP đã xây
thải tập trung đạt cột a trước khi thải ra môi
dựng
được mối quan hệ rất tốt với các nhà đầu tư;
trường. Bên cạnh chính sách ưu đãi hiện nay của
chuyên gia, người
các hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai hiệu
tỉnh Bình Phước, công ty còn đem lại nhiều ưu
lao động trong
quả. công ty thực hiện nghiêm túc cam kết, sẵn
đãi hấp dẫn về giá thuê đất, các dịch vụ kèm theo
sàng đồng hành, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ nhà đầu
cho các nhà đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu sản
các KCN và
tư ngay khi họ bắt đầu có ý tưởng đầu tư cho đến
xuất lâu dài và đời sống người lao động.
người dân trên
khi triển khai và khi dự án đi vào hoạt động. chính
KcN Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú đã thu
yếu tố này đã tạo nên thương hiệu “Bắc Đồng Phú hút nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài từ
địa bàn, BĐP
Nơi đầu tư phát triển bền vững”. Ông Phạm Phi
Đài Loan, Ấn Độ, hồng Kông, hàn Quốc, Nhật
hiện đã đầu tư
Điểu – Tổng giám đốc BĐP chia sẻ: “Để nâng cao
Bản..., giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao
KDC Cao su
năng lực cạnh tranh, khẳng định uy tín thương
động, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-Xh
hiệu, BĐP rất chú trọng vấn đề phát triển nguồn
của địa phương. Đến nay, KcN Bắc Đồng Phú đã
Đồng Phú và
nhân lực. Trong đó, đội ngũ chăm sóc khách hàng
thu hút được 50 nhà đầu tư với tổng diện tích cho
KDC Tiến Hưng.
được bồi dưỡng, xây dựng chuyên nghiệp, tận tâm
thuê 107 ha (đạt 79%); KcN Nam Đồng Phú đã
và hết lòng với doanh nghiệp.
thu hút được 35 nhà đầu tư với tổng diện tích đã
Ông Điểu cũng bày tỏ mong muốn tỉnh đẩy
cho thuê là 51,8 ha (đạt 99,2%).
mạnh hơn nữa công tác cải cách TThc, giảm bớt áp lực cho nhà
Xuất phát từ việc cả hai KcN Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú
đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời cần triển khai, giải
đã cơ bản lấp đầy cũng như nhu cầu của các nhà đầu tư; thực hiện
quyết nhanh chóng các chính sách ưu đãi như: miễn giảm thuế thu
chiến lược phát triển theo định hướng của Vrg, ban lãnh đạo BĐP
nhập doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu một số ngành hàng,
đã lập hồ sơ xin chủ trương quy hoạch mở rộng cả hai KcN trên.
miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất... phù hợp với địa phương.
chủ trương này phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp
Ngoài ra, theo ông Điểu, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn
của tỉnh Bình Phước, giúp nâng cao ngân sách, giải quyết vấn đề
tỉnh Bình Phước chưa được đầu tư tương xứng với sự phát triển của
việc làm tại chỗ nên được các cấp, các ngành tỉnh rất ủng hộ.
nền kinh tế. cần sớm đầu tư các tuyến cao tốc, quốc lộ, kết nối vùng
Ngày 14/01/2021, Thủ tướng chính phủ đã đồng ý bổ sung quy
và các địa phương trong tỉnh.n
hoạch đầu tư mở rộng các KcN trên địa bàn tỉnh Bình Phước,
trong đó có dự án đầu tư mở rộng KcN Bắc Đồng Phú (diện tích
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LeadInG LIGht In Investment
attractIon In BInh phuoc
Bac Dong Phu industrial Park joint Stock company (BDP) was established in 2009 from
the cooperation of Dong Phu rubber joint Stock company and Nam Tan uyen
industrial Park joint Stock company, both affiliated to Vietnam rubber industry group
(Vrg). after more than 10 years of development, the BDP brand name has been firmly
strengthened by effectively carrying out infrastructure investment projects, including
Bac Dong Phu industrial Park (190 ha), Nam Dong Phu industrial Park (69 ha) and
Dong Phu rubber residential area (37 ha in the first phase).
investment attraction efficiency

Helping hand for investment attraction

Lying near the heart of Dong Xoai city of Binh Phuoc Province,
given its favorable geographical location, fertile soil, strong
89 km from ho chi minh city, next to the arterial traffic routes
agriculture, forestry and industry, Binh Phuoc province has
such as National highway 14 and Provincial road 741, and being
focused on improving the business investment environment to
the northwest gateway of the southern key economic region and
draw investment flows. for BDP, authorities at all levels are
having an easy access to traffic routes linked to the Southern central
actively supporting it in this purpose and helping it deal with
highlands region where raw materials are abundant, Bac Dong Phu
emerging difficulties.
and Nam Dong Phu industrial parks have quickly become attractive
in the past years, BDP has built a very good relationship with
destinations for domestic and foreign investors.
investors and investment promotion has been very effective. The
With the motto "investment for sustainable development"
company has seriously fulfilled its commitments, willingly
BDP always strives to create the greatest benefits for investors.
accompanied, shared with and supported investors right from the
Technical infrastructure of industrial zones is invested
time they have investment ideas to the time they run their projects.
synchronously, especially the centralized wastewater treatment
This approach has made Bac Dong Phu an investment destination
system. in addition to the province’s current incentive policies,
for sustainable development. mr. Pham Phi Dieu, chief Executive
the company offers many attractive incentives for land
officer of BDP, said, “in order to improve
rentals and support services for investors to meet
competitiveness and affirm brand reputation, the
their long-term business demands as well as
BDP leadership has focused on human resources
serve workers’ livelihoods.
development. customer care staff are fostered,
In order to provide
Bac Dong Phu and Nam Dong Phu
trained professionally, and work
settlements for experts
industrial parks have attracted many
wholeheartedly for the company.”
and workers in industrial
domestic and foreign investors from
he also expressed his wish that the
Taiwan, india, hong Kong, South
province
step up administrative
zones and local people, BDP procedurewill
Korea, japan and other countries,
reform, reduce pressure on
has invested in Dong Phu
generated jobs for thousands of
investors, especially foreign investors,
workers, and played an important role
quickly
process incentive policies such as
Rubber Residential Area
in local socioeconomic development. To
corporate income tax exemption and
and Tien Hung
date, the former has housed 50 investors
reduction, import tax exemption, and land
who leased 107 ha of land (79%) and the
rent
exemption.
Residential Area.
latter has attracted 35 investors which hired
in addition, the transport infrastructure in
51.8 ha of land (99.2%).
Binh Phuoc province has not been invested well
as both industrial parks have been almost fully
enough for current economic development. The province
occupied amid high leasing demands from tenants, BDP already needs to invest in more highways leading to other regions and
prepared applications for expansion of the two industrial parks,
interconnecting localities in the province, said Dieu. n
which go in line with the industrial development strategy of
Binh Phuoc province, help raise the budget revenue and
generate jobs for local people. as a result, this move has been
well received by local authorities.
on january 14, 2021, the Prime minister approved the
expansion plan of the two industrial parks in Binh Phuoc province:
Bac Dong Phu (317 ha) and Nam Dong Phu (480 ha). currently,
BDP is concentrating on completing planning documents and
submitting them to relevant authorities for approval to bring the
expanded industrial zones into operation soon.
In order to develop sustainably and attract investors, BDP always focuses on
building the image of green, clean and beautiful industrial parks
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mINh huNg III Ip

opportunities ahead

well prepared for
next Investment wave
KCN Minh Hưng III được xem là mô hình
KCN kiểu mẫu tại tỉnh Bình Phước

KCN mINh hưNg III

Chủ động đón làn sóng đầu tư
công ty cổ phần khu công nghiệp (KcN)
cao su Bình Long được thành lập năm 2008,
là chủ đầu tư hạ tầng KcN minh hưng iii
(xã minh hưng, huyện chơn Thành). Sở
hữu nhiều lợi thế, cơ sở hạ tầng hiện đại
cùng chiến lược phát triển bài bản, KcN
minh hưng iii được xem là mô hình KcN
kiểu mẫu tại tỉnh Bình Phước, được nhiều
nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn.
Lựa chọn hấp dẫn của nhà đầu tư
KcN minh hưng iii có diện tích 292,27 ha, nằm dọc theo
quốc lộ 13, gần quốc lộ 14, là những trục giao thông quan trọng
của tỉnh Bình Phước và kết nối thuận tiện với tỉnh Bình Dương,
TP.hồ chí minh, Vương quốc campuchia (qua cửa khẩu quốc tế
hoa Lư), các tỉnh Tây Nguyên... KcN nằm trong Vùng kinh tế
trọng điểm phía nam với nguồn lao động dồi dào, gần các vùng
nguyên liệu... là những yếu tố giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh
trong thu hút nhà đầu tư thứ cấp.
Bên cạnh đó, KcN minh hưng iii được đầu tư xây dựng
đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại. hệ thống điện, cấp nước,
thông tin liên lạc… cung cấp tới chân hàng rào các nhà máy; hệ
thống xử lý nước thải tập trung của KcN có công suất
8.550m3/ngày đêm, đạt chuẩn a trước khi thải ra môi trường. hệ
thống giao thông hoàn chỉnh, kết nối trực tiếp quốc lộ 13 với trục
đường chính vào KcN (N11) rộng 51m và quốc lộ 14. Trong thời
gian tới, khi đường hồ chí minh và đường sắt Xuyên Á hoàn
thành (đi qua gần KcN minh hưng iii), sẽ nối liền với các tỉnh
miền Tây Nam Bộ, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa.
cùng với các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Bình Phước, các
nhà đầu tư thứ cấp còn được KcN áp dụng giá thuê đất hợp lý. Đội
ngũ nhân viên của công ty luôn tích cực đồng hành, giúp đỡ,
hướng dẫn khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý
trong quá trình thực hiện dự án; tuyển dụng lao động; giới thiệu các
đối tác cung cấp các dịch vụ trong quá trình hoạt động...
Nhờ đó, đến nay, KcN minh hưng iii đã thu hút được 26 dự
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án đầu tư (trong đó có 13 dự án có vốn đầu tư nước ngoài), với
tổng diện tích cho thuê 214,31 ha, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt
100% (tỷ lệ lấp đầy đất thương phẩm tương đương 97,41%). Tiêu
biểu là dự án Nhà máy sản xuất gỗ mDf của công ty cP mDf
Vrg Dongwha với tổng vốn đầu tư 160 triệu uSD - là nhà máy
gỗ mDf quy mô lớn nhất châu Á; Dự án Nhà máy sản xuất gia
công các loại giày dép và phụ kiện giày dép của công ty TNhh
LoNgfa với vốn đầu tư trên 150 triệu uSD...

Cơ hội phía trước
hiện tại, KcN minh hưng iii đã cơ bản lấp đầy, trong khi
nhu cầu thuê đất ngày càng cao, đặc biệt nhiều nhà đầu tư
đang hoạt động tại đây muốn mở rộng sản xuất và sẵn sàng
giới thiệu đối tác, bạn bè đến đầu tư. Do đó, mối quan tâm
hàng đầu của công ty cP KcN cao su Bình Long hiện nay là
việc mở rộng KcN minh hưng iii để đáp ứng nhu cầu thu
hút đầu tư và chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
Ngày 14/01/2021, Thủ tướng chính phủ ký văn bản số
45/TTg-cN đồng ý bổ sung quy hoạch các KcN trên địa bàn
tỉnh Bình Phước, trong đó có KcN minh hưng iii mở rộng
giai đoạn 2 (diện tích 577,53 ha). chủ trương này là bước đà
quan trọng để công ty giải quyết những khó khăn ở trên và đã
mở ra giai đoạn phát triển mới.
Theo ông huỳnh Văn Thi, Phó Tổng giám đốc công ty
cP KcN cao su Bình Long, hiện doanh nghiệp đang tập trung
tiến hành các bước để chuẩn bị tốt cho việc mở rộng KcN
minh hưng iii giai đoạn 2. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin về
quá trình triển khai; tiếp tục xây dựng hệ thống các đầu mối tư
vấn, quảng bá rộng rãi đến các nhà đầu tư.
“Với nhiều thủ tục cần giải quyết trong thời gian tới, công ty rất
mong nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của các cấp, các ngành của tỉnh
để nhanh chóng triển khai. Qua đó, kịp thời đón đầu làn sóng dịch
chuyển đầu tư, đóng góp ngân sách nhà nước và công tác giải quyết
việc làm, an sinh xã hội tại địa phương”, ông huỳnh Văn Thi bày tỏ.
Nhận định về tính khả thi của KcN minh hưng iii giai
đoạn 2, ông Thi cho rằng, Bình Phước nằm trong Vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam, có nhiều điều kiện phát triển sản xuất
công nghiệp… Đặc biệt, trở thành trung tâm công nghiệp hiện
đại, thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là
mục tiêu chiến lược của tỉnh thời gian qua.

Binh Long rubber
industrial Park joint
Stock company,
established in 2008, is
the infrastructure
investor of minh
hung iii industrial
Park (minh hung
commune, chon
Thanh district). With
many advantages,
modern
infrastructure and
good development
strategy, minh hung
iii is considered a
model industrial park
in Binh Phuoc
province, chosen by
many domestic and
foreign investors.

The centralized wastewater treatment
system is modern and standardized

attractive choice for investors
The 292.27-ha minh hung iii industrial
Park is located along National highway 13,
near National highway 14 - important
traffic routes of Binh Phuoc province
linking to Binh Duong province, ho chi
minh city, central highlands provinces
and cambodia (through hoa Lu
international Border gate). The industrial
park is located in the southern key
economic region where abundant labor
force and input supplies are competitive
advantages to draw secondary investors.
in addition, minh hung iii industrial
Park has modern infrastructure. Electricity,
water supply and communication systems
are available for tenants. The centralized
wastewater treatment system is capable of
treating 8,550 cubic meters a day, meeting
a Standard before being discharged into
the environment. a complete transport
system connects directly to National
highway 13 with the 45-meter trunk road
(N11) and National highway 14. in the
coming time, when ho chi minh road and
the Trans-asia railway are completed
(passing through minh hung iii), they will
connect it with southwestern provinces and
facilitate freight transportation.
With investment incentive policies
offered by Binh Phuoc province, tenants
may also access reasonable land rents. The
company's employees always actively
assist and instruct customers to carry out
legal procedures, recruit workers and
introduce service providers.
Therefore, minh hung iii has to date
attracted 26 investment projects (including
13 foreign-invested projects), hiring all
214.31 ha of rentable area. Notably, the
uS$160-million mDf wood factory invested by Vrg Dongwha mDf joint
Stock company - is the largest mDf wood
factory in asia. The uS$150 million
footwear manufacturing and processing
factory is invested by LoNgfa co., Ltd.

“Với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường
đầu tư, tỉnh đã từng bước trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư.
mặt khác, công tác phòng, chống dịch covid-19 hiệu quả; tăng
cường đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giúp doanh

currently, as demand for land lease is
increasing, Binh Long rubber industrial
Park joint Stock company is seeking to
expand the fully occupied minh hung iii
to meet tenants to expand their projects
and introduce new investors to the
expanded facility.
on january 14, 2021, the Prime
minister signed official Dispatch
45/TTg-cN on second-phase expansion
of minh hung iii (577.53 ha). This
important policy helps the company deal
with the above difficulties and open up a
new stage of development.
mr. huynh Van Thi, Deputy general
Director of Binh Long rubber industrial
Park joint Stock company, said the
company is currently taking steps to
prepare well for the expansion. at the same
time, the company will introduce the new
development to investors.
“With many procedures needed to be
resolved in the coming time, the company
hopes to receive support from all levels
and branches of authorities to quickly
launch the expansion to get well prepared
for the next investment flow redirected
from other countries. New tenants will
help increase budgetary revenue, generate
jobs and ensure social security in the
locality," he added.
remarking on the feasibility of the
second phase of minh hung iii, Thi
pointed out that Binh Phuoc is located in
the southern key economic region, with
plenty of favorable conditions for
industrial development. Particularly,
becoming a modern industrial center and
strongly attracting foreign direct
investment funds are strategic goals of the
province in recent years.
“By accelerating administrative reform
and improving the investment
environment, the province has gradually
become a leading light in investment
attraction. Besides, coViD-19 epidemic
prevention and control is effective in the
province. The province’s strong support
and assistance for investors to deal with
their emerging hardships to develop their
business are important factors for local
industrial parks to draw investment flows,
including current minh hung iii industrial
Park and the expanded one in the coming
time,” Thi affirmed.n

nghiệp yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh là những yếu tố góp
phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư cho các KcN, trong đó có
KcN minh hưng iii hiện nay và giai đoạn 2 sắp tới”, ông huỳnh
Văn Thi khẳng định.n
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hợp TáC xã phướC ThIệN

Gắn kết cùng nông dân phát triển bền vững chuỗi liên kết
Đang có công việc ổn định, thu
nhập cao tại một doanh nghiệp
nhưng anh Nguyễn Viết Vị lại
xin nghỉ để về... làm vườn. Quyết
định nhiều người cho là “gàn
dở” đó lại mang tới thành công
ngoài mong đợi, anh đã tạo
dựng một hợp tác xã (hTX)
nông nghiệp quy mô, doanh thu
lớn, là điểm sáng về kinh tế tập
thể của tỉnh. Quan trọng hơn,
anh đem lại cơ hội làm giàu cho
không ít nông dân.
Tùng nguyễn

Giám đốc HTX Phước Thiện Nguyễn Viết Vị

từ tinh thần dám nghĩ, dám làm...
Nguyễn Viết Vị sinh năm 1980 tại Thái Bình, năm 1986 anh
theo gia đình vào Bình Phước lập nghiệp. hết cấp 3, chàng thanh
niên “quê lúa” thi đỗ vào ngành tài chính của một trường đại học,
tốt nghiệp ra trường, anh vào làm việc cho một doanh nghiệp nước
ngoài tại Bình Phước, hoạt động về lĩnh vực nông nghiệp.
Với truyền thống gia đình nông nghiệp cùng năng lực
chuyên môn và sự nỗ lực, Vị sớm khẳng định năng lực bản
thân, được lãnh đạo công ty đánh giá cao. anh được phân
công lên huyện Bù Đốp, thành lập công ty con để liên kết với
người dân, phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái.
mảnh đất biên giới Bù Đốp là nơi Nguyễn Viết Vị “tỏa
sáng”, doanh nghiệp dưới sự chèo lái của anh không ngừng
phát triển. anh Vị còn mua lại cổ phần của công ty, thu nhập
bản thân ngày càng cao.
Nhưng trong quá trình làm việc, anh luôn trăn trở làm sao
để thu nhập của người nông dân được nâng cao, tỷ lệ thuận
với sự tăng trưởng của doanh nghiệp mà họ hợp tác. Bởi suy
cho cùng, mối liên kết nhà đầu tư - nhà nông là quan hệ cộng
sinh, sự phát triển của doanh nghiệp đều bắt đầu từ nông dân.
Với mong muốn tìm hướng đi riêng, năm 2017, Vị quyết định
dịch chuyển mô hình để khởi nghiệp, thành lập hợp tác xã Thương
mại - Dịch vụ Phước Thiện (viết tắt là hTX Phước Thiện), chuyên
trồng cây ăn quả. Ban đầu, hTX có hơn 10 thành viên gồm một số
nông dân địa phương, mục đích của anh là để họ trực tiếp tham gia
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chuỗi giá trị sản xuất, cùng phát triển, cùng hưởng lợi.
mô hình của hTX là khuyến khích người dân tham gia chuỗi
liên kết sản xuất; hỗ trợ về khoa học, kỹ thuật cũng như bao tiêu đầu
ra ổn định nhằm nâng cao năng suất, giá trị nông sản, giúp họ tăng
thu nhập và có tiếng nói chung. Qua đó, cùng xây dựng nền nông
nghiệp hữu cơ bền vững, bảo vệ môi trường, hướng tới việc tạo
dựng và đưa thương hiệu trái cây Bình Phước vươn xa.

...Đến những nông dân tỷ phú
Trước khi thành lập hTX Phước Thiện, anh Nguyễn Viết Vị và
một số cộng sự đã thực hiện thành công công trình nghiên cứu, lai
tạo giống mít ruột đỏ mang thương hiệu PT 79 (đã được Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận) - loại cây trồng chủ lực
hiện nay của hTX. giống mít ruột đỏ rất phù hợp với thổ nhưỡng,
khí hậu miền Đông Nam bộ nói chung và Bù Đốp nói riêng; có khả
năng chịu nóng, chịu hạn và sinh trưởng tốt ở nhiều loại đất.
Sau 15 đến 18 tháng, cây đã bắt đầu ra trái, khi trưởng thành
có thể cho 15-30 trái/năm, mỗi trái nặng khoảng 15kg, thậm chí
có trái tới 25kg. Quả mít có múi dày, hạt nhỏ, màu đỏ bắt mắt
với vị ngọt thanh, giòn và mùi thơm đặc trưng.
Những trái mít đầu tiên của hTX Phước Thiện đến với người
tiêu dùng trong sự hào hứng bởi hương vị thơm ngon đặc trưng,
được thị trường đón nhận tích cực, giá trung bình khoảng 40 ngàn
đồng/kg. Xác định đây là cây trồng tiềm năng, có giá trị kinh tế nên
hTX đã tiến hành trồng đại trà. Với 1 ha đất trồng khoảng 400 cây,

Lãnh đạo huyện tham quan mô hình sản xuất mít ruột đỏ của HTX

cho thu nhập mỗi năm từ 500 - 800 triệu đồng.
hiện tại, hTX Phước Thiện có 22 thành viên với diện tích
đất canh tác mít lên đến trên 200 ha . Ngoài ra, hTX còn liên
kết sản xuất với hàng trăm hộ trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn quy
trình canh tác VietgaP như thành viên của hTX. Theo đó,
hTX sẽ đầu tư giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật và ký hợp
đồng thu mua mít trái non và mít trái già thương phẩm.
“chúng tôi đã xây dựng vườn ươm giống từ những cây đầu
dòng, được nghiên cứu thử nghiệm tại Bình Phước trung bình
mỗi tháng cung cấp hàng chục ngàn cây giống chất lượng với
giá 45 ngàn đồng/cây. hTX chỉ thu trước 65%, còn lại chờ thu
hoạch mới thu hết”, giám đốc Nguyễn Viết Vị cho biết.
Về đầu ra sản phẩm, hTX Phước Thiện đã ký hợp đồng
cung cấp sản phẩm với các hệ thống siêu thị và cửa hàng trái cây
cao cấp… Ngoài ra, hTX thường xuyên tham gia các hội chợ
kết nối cung - cầu, xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để sản
phẩm xuất khẩu sang nước ngoài.
Bên cạnh cây mít ruột đỏ, hTX Phước Thiện còn nổi tiếng
bởi một số cây ăn quả khác như: mít lá bàng, ổi ruột đỏ, chuối
tím, vú sữa hoàng kim... và kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm,
đều mang lại hiệu quả. Đặc biệt, nguồn phân chăn nuôi được xử
lý thành phân bón vi sinh cho cây ăn quả, giúp hTX chủ động
nguồn vật tư và giải quyết được bài toán xử lý chất thải.
Phương châm xuyên suốt của hTX là liên kết sản xuất,
sản phẩm sạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng; giúp
nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm... Do
đó, quy trình canh tác luôn đảm bảo tiêu chuẩn VietgaP và
hướng tới hữu cơ, đề cao sức khỏe người tiêu dùng và người
sản xuất. hTX cũng rất khắt khe trong việc kết nạp thành
viên, nông dân được chọn phải đảm bảo các tiêu chí: trình độ,
sáng tạo và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu trên.
Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch covid-19, không ít nông
sản trong cả nước cần “giải cứu” thì nhờ những ưu thế vượt trội đó,
mít ruột đỏ, xoài tím, vú sữa hoàng kim... của hTX Phước Thiện
vẫn giữ giá và đầu ra ổn định. Điều này thêm khẳng định mô hình
sản xuất bền vững mà hTX đã lựa chọn.

Mít ruột đỏ có múi dày, hạt nhỏ, với vị ngọt thanh,
giòn và mùi thơm đặc trưng

Để đa dạng hóa sản phẩm, phát triển quy mô, đẩy mạnh xuất
khẩu, hTX Phước Thiện đang xây dựng nhà máy chế biến mít sấy
lạnh và mít non đóng hộp với quy mô hơn 5 ha, vốn đầu tư khoảng
150 tỷ đồng. Khi hoàn thành, nhà máy có công suất trên 100
tấn/ngày, tạo việc làm cho khoảng 200 công nhân.
“chuỗi liên kết sản xuất của hTX được Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn và Liên minh hTX tỉnh rất quan tâm, đồng hành.
Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh liên kết sản xuất với các hộ nông
dân trên địa bàn tỉnh, trên nguyên tắc mở rộng vùng nguyên liệu phải
đảm bảo thị trường đầu ra bền vững. mục tiêu đến năm 2022 khi nhà
máy chế biến đi vào hoạt động, hTX sẽ mở rộng diện tích trồng mít
lên khoảng 3.000 ha”, giám đốc Nguyễn Viết Vị chia sẻ.
Ngoài ra, nhờ lợi thế về cảnh quan và các loại trái cây mới, độc
lạ, hiện mỗi ngày vườn cây ăn quả của hTX Phước Thiện đón tiếp
hàng chục lượt khách đến tham quan, học hỏi. Vì thế, hTX đang
lên kế hoạch phát triển loại hình du lịch sinh thái - miệt vườn và cửa
hàng giới thiệu sản phẩm, thu hút du khách đến trải nghiệm,
thưởng thức trái cây và các món ăn đặc sản của địa phương.n
Với những thành tích trong sản xuất, kinh doanh,
HTX Phước Thiện đã nhiều lần được Liên minh HTX
Việt Nam, UBND tỉnh Bình Phước, Liên minh HTX
tỉnh... tặng bằng khen cùng nhiều giải thưởng khác.
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CôNg Ty Cp đầu Tư xây dựNg Cao su phÚ ThịNh

Ứng phó tốt với khó khăn của thị trường

S

au 15 năm phát triển, đến nay công
bình quân của cBcNV đạt 7,8 triệu
đồng/người/tháng.
ty có 2 nông trường cao su là
công ty cP
Theo Tổng giám đốc Bùi Thiện hậu,
Nông trường Đăk Ơ và Nông
Đầu tư xây dựng cao
trong những năm qua, PTr luôn thực
trường Thống Nhất, (tổng
diện tích quản lý 2.276,72
su Phú Thịnh (PTr) thành hiện phương châm xuyên suốt trong
sản xuất kinh doanh là: Liên tục cải
ha); Xí nghiệp chế biến gỗ (công suất
lập năm 2006, là thành viên
tiến quy trình sản xuất, nâng cao
9.000m3/năm) và Nhà máy chế biến
chất lượng sản phẩm, hệ thống
cao
nghiệp
công
đoàn
Tập
của
mủ Phú Thịnh (công suất thiết kế
quản lý chất lượng, năng lượng và
6.000 tấn/ năm).
su Việt Nam (Vrg). cùng với môi
trường; Ổn định và nâng cao
Từ đầu năm 2020 đến nay, PTr
tinh thần chủ động, linh hoạt, thương hiệu sản phẩm nhằm đáp
gặp nhiều khó khăn trong sản xuất
công ty đã nỗ lực vượt khó, ứng nhu cầu, tăng cường uy tín đối
kinh doanh do ảnh hưởng của đại
với khách hàng và xã hội; Đầu tư
dịch covid-19. Đặc biệt, việc tiêu thụ
đảm bảo đời sống người
công
nghệ mới, sản xuất sạch trong
mủ cao su và phôi gỗ gặp khó do giá bán
lao động.
mọi công đoạn; Sử dụng tiết kiệm, hiệu
thấp, thị trường không ổn định.
quả tài nguyên thiên nhiên để tăng lợi thế
Trước tình hình đó, ban lãnh đạo công ty
cạnh
tranh và phát triển bền vững;...
đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó
PTr
cũng
chú trọng nâng cao điều kiện cơ sở
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; bám sát diễn biến
vật chất, trang thiết bị và môi trường. công ty đã thiết lập,
thị trường. Đồng thời, duy trì sản xuất, đảm bảo sản lượng
duy trì hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống xử lý nước
cũng như chất lượng sản phẩm chế biến. Nhờ đó, một số chỉ
thải nhằm đảm bảo tiêu chí: Sản lượng cao nhất - chất
tiêu như sản lượng, lợi nhuận trong năm của công ty cơ bản
lượng tốt nhất - giá thành thấp nhất - môi trường thân
đạt và vượt kế hoạch được giao.
thiện - Phụng sự xã hội.
cụ thể, năm 2020, tổng sản lượng khai thác mủ cao su
“công ty đặc biệt quan tâm đào tạo nâng cao trình độ,
toàn công ty đạt 3.658,86 tấn, đạt 101,64% kế hoạch (Tập
tay
nghề cho cBcNV; Xây dựng môi trường làm việc an
đoàn giao 3.600 tấn); năng suất bình quân đạt 1,87 tấn/ha.
toàn,
hiệu quả, với việc chú trọng công tác phòng cháy
Lũy kế sản lượng chế biến toàn công ty trong năm là
chữa cháy, cung cấp đầy đủ bảo hộ lao động, bồi dưỡng
4.827,85 tấn, đạt 86% kế hoạch Tập đoàn giao (5.600 tấn);
độc hại cho công nhân theo quy định của Nhà nước và
xuất bán được 5.087,3 tấn mủ, đạt doanh thu 173 tỷ đồng.
Tập
đoàn. Đây là một nét văn hóa góp phần xây dựng
Trong lĩnh vực chế biến gỗ, năm 2020, Xí nghiệp chế
thương
hiệu PTr trong chặng đường 15 năm phát triển”,
biến gỗ Phú Thịnh đã sản xuất và gia công được 20.610 m³
ông Bùi Thiện hậu cho biết.n
phôi cao su, đạt 114% kế hoạch năm; doanh thu đạt 138,32
tỷ đồng, bằng 103% so với kế hoạch Tập
đoàn giao (133,2 tỷ đồng).
Với lợi thế nguồn nguyên liệu cao
su ổn định từ các nông trường của
công ty và thu mua từ khu vực tiểu
điền trong vùng đã giúp PTr chủ động
trong sản xuất kinh doanh, ứng phó tốt
với khó khăn của thị trường. Doanh
thu năm 2020 của toàn công ty đạt
319,751 tỷ đồng, bằng 101,26% so với
kế hoạch Tập đoàn giao (315 tỷ đồng).
Lợi nhuận trước thuế đạt 20,117 tỷ
đồng, đạt trên 173,86% so với kế hoạch
Tập đoàn giao (11,5 tỷ đồng).
hiện nay, công ty đang giải quyết
việc làm cho trên 800 cán bộ công nhân
viên (cBcNV), trong đó có trên 200
người là đồng bào dân tộc thiểu số. các
chế độ với người lao động như: tiền
lương, tiền thưởng, đóng BhXh, BhyT,
BhTN và các chế độ chính sách khác
luôn được đảm bảo. Năm 2020, thu nhập
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VNPT BìNh phướC
Thúc đẩy chuyển đổi số và
xây dựng địa Phương Thông minh
Ngày 13/4/2021, VNPT Bình Phước đã
phối hợp với chính quyền địa phương tổ
chức khai trương và đưa vào hoạt động
Trung tâm Điều hành thông minh (ioc)
thị xã Phước Long với 8 nội dung phản
ánh nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã
hội. Trước đó, vào tháng 4 và tháng 9/2020
lần lượt là các ioc của thành phố Đồng
Xoài và tỉnh cũng được đưa vào vận hành.
Qua đó cho thấy VNPT không chỉ góp
phần cùng tỉnh Bình Phước thúc đẩy
chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện
tử mà còn nỗ lực đẩy nhanh quá trình xây
dựng địa phương thông minh.
thúc đẩy chuyển đổi số
Ông Nguyễn Trường Tùng, Quyền giám đốc VNPT Bình
Phước cho biết: VNPT đã nhiều năm đồng hành cùng chính
quyền, nhân dân trên địa bàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin (cNTT) trong các hoạt động quản lý điều hành kinh
tế - xã hội. Đến tháng 7/2019, mối quan hệ trên đã được nâng
tầm cao mới khi Tập đoàn VNPT và uBND tỉnh ký kết hợp
tác xây dựng đô thị thông minh (ĐTTm) giai đoạn 2019-2029.
Triển khai nội dung thoả thuận, VNPT đã thực hiện hàng
loạt công việc như: Xây dựng hạ tầng viễn thông - cNTT,
nhất là đường truyền tốc độ cao cho tỉnh; rà soát quy trình
thủ tục điện tử, liên thông, điều hành tác nghiệp điện tử; xây
dựng trung tâm giám sát, điều hành chính quyền điện tử,
ĐTTm; tham gia tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao; tư vấn để tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách; hỗ trợ
nguồn lực và giải pháp để xây dựng Trung tâm tích hợp dữ
liệu tỉnh Bình Phước...
VNPT cũng đã phối hợp triển khai hoàn thiện kết nối,
định tuyến mạng truyền số liệu chuyên dùng cho 310 cơ quan,
đơn vị thông qua việc lắp đặt đường truyền cáp quang, thiết bị
đầu cuối, hệ thống định tuyến chuyên dùng; triển khai các
phần mềm ứng dụng, hệ thống email công vụ với 6.954 hộp
thư, tỷ lệ sử dụng email công vụ tại tỉnh đạt trên 85%. Từ nền
tảng này, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương
đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính (TThc), (đến
nay đã giải quyết trên 90% TThc thông qua dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3 và mức độ 4); đồng thời kết nối tự động hệ

thống báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh vào hệ thống báo cáo
của chính phủ.
Việc đẩy mạnh ứng dụng cNTT trên nền tảng hạ tầng kỹ
thuật đồng bộ và hiện đại còn góp phần làm thay đổi chất
lượng quản lý, phục vụ các lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch, an
ninh trật tự... ngày một tốt hơn. mọi chỉ số liên quan đến các
lĩnh vực thiết yếu của tỉnh đều được cập nhật nhanh chóng, rõ
ràng, minh bạch… phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều
hành của chính quyền địa phương.
Phó chủ tịch uBND tỉnh Bình Phước huỳnh anh minh
đã khẳng định: Với sự hỗ trợ của VNPT, Bình Phước triển
khai thành công nhiều nhiệm vụ ứng dụng cNTT trên địa
bàn, nhờ đó người dân với chính quyền, doanh nghiệp với cơ
quan quản lý kết nối, tương tác nhanh, dễ dàng hơn. các cấp
chính quyền có thể nắm bắt mọi nhu cầu, thu thập phản hồi
thông tin của người dân về chất lượng dịch vụ công hay về các
vấn đề đô thị...

Xây dựng địa phương thông minh
“Xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển thành đô thị thông
minh với mong muốn phát huy tối đa thế mạnh của hai bên...”
là một trong những nội dung hợp tác mang tính chủ đạo,
xuyên suốt giữa VNPT và tỉnh Bình Phước.
Để triển khai nội dung này, sau khi xác định các nhóm giải
pháp trọng tâm, trên nền tảng ứng dụng sẵn có phù hợp với
khung kiến trúc ĐTTm, VNPT đã tập trung triển khai đề án
ĐTTm tại Bình Phước theo hướng kiến tạo hệ sinh thái mở,
từng bước tích hợp các dịch vụ vào khung kiến trúc ĐTTm;
qua đó xây dựng hệ sinh thái ứng dụng theo mô hình tạo ra
những tiện ích thiết thực cho các bên tham gia. Sau hơn một
năm triển khai, VNPT đã hoàn thành đề án xây dựng ĐTTm
Bình Phước giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030,
đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương đưa vào vận

www.vccinews.com 105

F

ENTERPRISE

F

hành 3 hạng mục quan trọng.
Khởi đầu là ngày 28/4/2020, VNPT đã phối
hợp triển khai đưa ioc Đồng Xoài đi vào hoạt
động, bước đầu tích hợp 5 tính năng chính, gồm:
hệ thống camera thông minh, hệ thống tiếp nhận
phản ánh người dân, hệ thống đèn đô thị thông
minh, hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến
và hệ thống quy hoạch quản lý hạ tầng kỹ thuật
giS. Qua 6 tháng hoạt động, trung tâm đã tiếp
nhận 600 phản ánh kiến nghị của người dân, tiến
hành xử lý 469 phản ánh. (tỷ lệ hài lòng 96,19%).
một số tuyến đèn đường chiếu sáng đô thị đã được
tích hợp, điều hành qua trung tâm bằng phần mềm
thông minh. hệ thống dịch vụ công trực tuyến
giúp người dân tra cứu hồ sơ trực tuyến, đồng thời
giúp lãnh đạo giám sát được quy trình tác nghiệp,
đảm bảo công khai minh bạch và tỷ lệ hồ sơ trả
đúng hẹn trên 97%…
Tiếp đến ngày 25/9/2020, VNPT đã phối hợp
đưa ioc tỉnh Bình Phước vào hoạt động với 10
chức năng gồm: giám sát, điều hành chỉ tiêu báo
cáo, thống kê kinh tế - xã hội; giám sát hiệu quả
hoạt động của chính quyền, dịch vụ công; giám sát,
điều hành an toàn giao thông; an ninh, trật tự;
tương tác, giao tiếp phục vụ công dân; giám sát
điều hành lĩnh vực y tế, giáo dục; quản lý, sử dụng
đất đai, quy hoạch xây dựng; an ninh mạng, an
toàn thông tin, thông tin báo chí, mạng xã hội, du
lịch thông minh. Sau hơn 2 tháng hoạt động thử
nghiệm, trung bình mỗi ngày ioc Bình Phước tiếp
nhận trên 150 phản ánh, kiến nghị, cuộc gọi, tin
nhắn của người dân...
gần đây nhất là ngày 13/4/2021, ioc thị xã
Phước Long cũng được đưa vào vận hành, được
kết nối với hệ thống dữ liệu ioc tỉnh. ioc thị xã
Phước Long phản ánh tổng quan về mọi lĩnh vực
phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho lãnh
đạo địa phương dễ dàng nắm bắt tình hình chung,
qua đó chỉ đạo, điều hành kịp thời các nhiệm vụ.
có thể thấy, việc xây dựng các ioc thời gian
qua là một trong những giải pháp trọng tâm, thúc
đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử,
hướng đến chính quyền thông minh. Trong thời
gian tới, Bình Phước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt
thực hiện chương trình chuyển đổi số, thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội lên một vị trí mới. Tỉnh
cũng nghiên cứu đưa thêm các lĩnh vực vào quản
lý tại ioc như nông nghiệp, quan trắc môi trường,
lao động, bảo hiểm, an sinh xã hội; thành lập các
nhóm phân tích dữ liệu chuyên sâu do lãnh đạo
tỉnh trực tiếp chỉ đạo, nhằm tăng hiệu quả, thay
đổi phương thức điều hành truyền thống. cùng
với tham gia phát triển mạng di động, cáp quang
khu vực biên giới, trong đó kết hợp lắp đặt hệ
thống camera giám sát, VNPT cũng tiếp tục hoàn
thiện, phát triển các chức năng của Trung tâm
ioc, trong đó có app ioc để phục vụ lãnh đạo
điều hành các vấn đề trọng tâm như: Thông tin
báo cáo ngày, tiêu điểm, báo cáo tháng, quý và các
chỉ tiêu về kinh tế - xã hội... n
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vNpT BINh phuoC

Driving Digital
Transformation
and Building
Smart Locality
on april 13, 2021, VNPT Binh Phuoc
coordinated with the local government to
inaugurate and operate the Phuoc Long
intelligent operations center (ioc) with
eight contents illustrating socioeconomic
development fields. Before that, Dong
Xoai ioc and Binh Phuoc ioc were put
into operation, in april and September
2020, respectively. This shows that VNPT
has helped Binh Phuoc not only
accelerate digital transformation and
build e-government, but also step up
smart locality construction.

speeding up digital
transformation
mr. Nguyen Truong
Tung, acting Director of
VNPT Binh Phuoc, said
VNPT has accompanied
local authorities and
people to foster
information technology
application in
socioeconomic
management and
operation for years. By
july 2019, the above
relationship had been
raised to a new plane when VNPT group and the Binh Phuoc
Provincial People's committee signed a cooperation agreement on
smart city construction in 2019-2029.
accordingly, VNPT built telecom and iT infrastructure,
especially high-speed transmission lines for the province; reviewed
electronic procedures; built a center for monitoring and operating egovernment and e-commerce; participated in high-quality human
resource training; advised the province to make better mechanisms
and policies; and supported resources and solutions for the
construction of Binh Phuoc Provincial Data integration center.
VNPT has coordinated to complete connections and routings
for 310 agencies by installing fiber optic transmission lines,
terminals and specialized routing systems; deployed application
software and public email system with 6,954 mailboxes, bringing the
rate of emailing public employees to over 85%. from this
background, the province directed concerned agencies and localities
to accelerate the progress of administrative procedure reform (up to
now, over 90% of administrative procedures have been resolved
through online public services of Level 3 and Level 4) while
automatically linking the province's socioeconomic reporting
system to the government's reporting system.
fostering iT application on synchronous and modern
infrastructure has also helped change
governance quality and serve education,
health, tourism and security fields. all
indicators relating to essential fields are
updated quickly, clearly and transparently for
effective management and administration of
the local government.
huynh anh minh, Vice chairman of
the Binh Phuoc Provincial People's
committee, affirmed that, supported by
VNPT, Binh Phuoc successfully realized
many iT application tasks, thus enabling
quicker and smoother connectivity and
interactivity between the masses and the
government, and between businesses and
relevant agencies. all levels of government
can grasp every need, and collect people's
feedback on public service quality.

Building smart locality
“Building Binh Phuoc into a smart city,
fully employing strengths of both sides” is
one of key cooperation contents between
VNPT and Binh Phuoc province.

To carry out this
content, after defining key
solutions, based on the
available application
platform that matches the
smart city architecture
framework, VNPT
focused on smart city
project in Binh Phuoc to
create an open ecosystem,
gradually integrated
services into the smart city
architecture framework,
thus building an
application ecosystem by
creating practical utilities for participants. after more than one
year, VNPT completed the Binh Phuoc smart city construction
project in the 2020-2025 period, with a vision to 2030, and
coordinated with local authorities to run three important items.
on april 28, 2020, VNPT coordinated in operating the Dong
Xoai ioc and integrated five main features: Smart camera
system, public feedback reception system, smart urban lighting
system, online public service software system and giS technical
infrastructure management planning system. after six months of
operation, the center received 600 responses and settled 469
responses (96.19% satisfied). Some urban streetlights were
integrated and operated with smart software. The online public
service system helps people look up online records, helps
authorities monitor public service delivery and transparency.
over 97% of records were delivered in time.
on September 25, 2020, VNPT coordinated in inaugurating
Binh Phuoc ioc with 10 functions: monitoring and administering
socioeconomic data reporting and processing; monitoring
performance of the government and public services; supervising
and administering traffic safety; security; public interaction and
communication; supervising and administering health and
education sectors; land management and use, construction
planning; cybersecurity, information security, press information,
social networking and smart travel. after more than two months of
trial operation, Binh Phuoc ioc receives more than 150 pieces of
feedback via petitions, calls and messages every day on average.
most recently, on april 13, 2021, Phuoc Long ioc was put into
operation, connected to the Binh Phuoc ioc data system. Phuoc
Long ioc reflects an overview of all aspects of socioeconomic
development, helping local leaders easily grasp general situations to
make prompt directions and task assignments.
Needless to say, ioc construction is one of key solutions to
accelerate digital transformation and e-government construction
towards a smart government. in the coming time, Binh Phuoc
will continue to drastically direct stronger digital transformation
and boost socioeconomic development. The province will also
consider adding fields for administration at iocs such as
agriculture, environmental monitoring, labor, insurance and
social security; establish in-depth data analysis directly led by
provincial leaders to enhance performance and change traditional
management methods. in addition to jointly developing mobile
networks and fiber optic cables in border areas, including the
installation of surveillance camera systems, VNPT will continue
to improve and develop ioc functions, including the ioc
application for leaders to manage key issues such as daily,
monthly and quarterly reports on socioeconomic indicators.n
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viettel đồng hành với
tỉnh Bình Phước trong chuyển đổi số
trưởng. Đó còn là nhờ việc tích cực chuyển đổi từ dịch
vụ thoại sang data; từ các năm trước, chi nhánh đã áp
dụng nhiều chương trình hấp dẫn khách hàng sử dụng
data. Để nâng cao chất lượng dịch vụ, Viettel Bình
Phước đã lắp đặt thêm 34 trạm BTS nâng tổng số lên
656 trạm 4g: Sóng 4g mạnh, chất lượng sóng ổn định,
giá cước rẻ nên chỉ năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020
đã phát triển thêm 128 nghìn thuê bao data mới, nâng
tổng số lên 595 nghìn thuê bao 4g.

Những năm qua, Viettel Bình Phước đã có
nhiều nỗ lực đồng hành cùng với chính
quyền, người dân trên địa bàn đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin (cNTT)
trong xây dựng chính quyền điện tử và
chuyển đổi số. Ông Chu Hồng Quảng,
giám đốc Viettel Bình Phước đã có cuộc
trao đổi cùng phóng viên Vietnam
Business forum xung quanh nội dung này.
Ông có thể cho biết kết quả kinh doanh nổi bật của
Viettel Bình Phước trong năm 2020?
Năm 2020 cùng với chính quyền, người dân trên địa bàn
“vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, Viettel Bình
Phước cũng gặp nhiều khó khăn. riêng tháng 4/2020, chi
nhánh đã miễn phí toàn bộ thuê bao di động, cố định tại các
khu vực cách ly trong tỉnh, đồng thời tăng gấp 2 lần băng thông
cố định (không tăng phí) nên doanh thu giảm từ 80-85 tỷ
đồng/tháng xuống 66 tỷ đồng (giảm 18-19%). Những tháng
cuối năm 2020 và đầu năm 2021, Viettel còn miễn, giảm phí
nhiều doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh dịch vụ bị tác động
bởi đại dịch covid-19… khiến một số địa bàn, dịch vụ giảm
doanh thu, riêng doanh thu thoại năm 2020 giảm 37 tỷ đồng…
Tuy nhiên kết thúc năm 2020, Viettel Bình Phước vẫn đạt
kết quả kinh doanh ấn tượng, là một trong 4 tỉnh có doanh thu
lọt vào Top 1.000 tỷ đồng của Tập đoàn (đạt 1.078 tỷ đồng, xếp
23/63 tỉnh, thành phố). con số này rất đáng khích lệ với địa bàn
chưa đến một triệu dân và càng ý nghĩa hơn khi doanh thu tăng
4,6% nhưng lợi nhuận tăng 9,5% so năm 2019, cho thấy năng
suất lao động có sự cải thiện mạnh mẽ.
có được kết quả trên, trước hết nhờ Viettel Bình Phước đã chủ
động đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý điều hành. hiện toàn
chi nhánh có 55 cán bộ, nhân viên (thay vì trên 300 trước đây)
nhưng mọi hoạt động thông suốt, các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng
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Hiện tỉnh Bình Phước đang nỗ lực chuyển
đổi số và xây dựng địa phương thông minh. Vậy
Viettel Bình Phước đang đồng hành với quá
trình này ra sao?
Từ nhiều năm trước, Viettel Bình Phước đã tiên
phong ứng dụng đưa viễn thông-cNTT vào mọi lĩnh
vực đời sống như: y tế, giáo dục, khoa học công nghệ,…
cụ thể, chi nhánh đã phối hợp với ngành giáo dục tỉnh
triển khai các phần mềm quản lý, các bài giảng được cập nhật
trên trang phần mềm Viettel Study để mở ra không gian cho
học sinh tự học, tự tải những bài giảng hay, góp phần nâng cao
chất lượng giảng dạy và tiếp cận tri thức của học sinh. chi
nhánh cũng hợp tác với ngành y tế thực hiện dự án xây dựng hệ
thống quản lý e-bạ điện tử cho người dân theo mã số cá nhân
(iD) nhằm nắm bắt sức khỏe từng người, giúp tiết kiệm thời
gian, chi phí khám và điều trị bệnh…
Từ năm 2017, Viettel Bình Phước còn phối hợp triển khai xây
dựng Trung tâm điều hành của tỉnh và cầu truyền hình từ tỉnh tới
cấp xã; từ đó mang những chủ trương, chính sách của tỉnh đến với
các cấp lãnh đạo theo hai chiều lên - xuống;… Nhờ những đóng
góp này nên đến nay dịch vụ công tỉnh đã đạt cấp độ 3, cấp độ 4.
Đồng hành với chủ trương về phát triển địa phương thông
minh của tỉnh, Viettel đã tham gia xây dựng Trung tâm điều
hành thông minh (ioc) thị xã Bình Long và đưa vào hoạt động
từ ngày 16/4/2021. Trung tâm quản lý vận hành 7 nội dung,
gồm: hệ thống điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục,
giám sát hành chính công, thông tin du lịch, cơ sở lưu trú,
camera an ninh và giao thông, thông tin địa lý giS, hệ thống
cảnh báo cháy tại chợ Bình Long và Thanh Lương…
Để phục vụ việc đẩy nhanh công cuộc số hóa, góp phần giúp
Bình Phước triển khai nhanh các dự án chính phủ điện tử, trung
tâm điều hành thông minh,… từ ngày 9/2/2021, Viettel còn khai
trương dịch vụ mạng 5g - công nghệ di động băng rộng mới nhất,
có khả năng kết nối dữ liệu tốc độ cao gấp 50 lần mạng 4g hiện tại,
không chỉ phục vụ con người mà còn kết nối vạn vật (ioT).
Việc Viettel tham gia vào các dự án dịch vụ công hoàn toàn
không vì mục đích kinh tế mà thể hiện trách nhiệm với sự phát
triển địa phương. hiện các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh đang
nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số. Đặc biệt, chuyển đổi số xuất
phát từ tầm nhìn của lãnh đạo tỉnh nhưng triển khai lại từ cấp
xã, khách hàng trở lên nên để việc chuyển đổi số thành công cần
có sự kết hợp hài hoà giữa tầm nhìn của lãnh đạo và sự quyết
tâm thực hiện của người dân.
trân trọng cảm ơn ông!

viettel Goes with Binh phuoc
in digital transformation
Could you introduce Viettel Binh
Currently, Binh Phuoc province is
Viettel Binh Phuoc has
Phuoc's outstanding business results in
striving for digital transformation and
made every effort to side
2020?
smart development. so, how is Viettel
in 2020, joining with local authorities
Binh Phuoc siding with the province
with local authorities and
and people to prevent the coViD-19
in this process?
people to accelerate
epidemic and developing the economy,
Viettel Binh Phuoc has taken the lead
Viettel Binh Phuoc also faced numerous
in applying telecommunications and
information technology
difficulties. in april 2020 alone, the branch
information technology to all areas of life
application in building egave all mobile and landline subscribers
such as health, education, science and
government and digital
free service in quarantine areas in the
technology.
province and doubled the landline
Specifically, the branch has
transformation in the past
bandwidth (no fee increase), resulting in
cooperated with the local education
time. mr. Chu Hong
revenue decrease from VND80-85 billion
sector to launch management software
Quang, Director of Viettel
a month to VND66 billion (down 18and update lectures on Viettel Study
19%). in late 2020 and early 2021, it also
software to open a space for students to
Binh Phuoc, grants an
exempted and reduced fees for many
self-study and download good lectures
interview with Vietnam
service companies and households affected
for themselves, improve teaching quality
Business forum’s reporter
by the coViD-19 epidemic, causing its
and access to knowledge for students.
revenue to fall by VND37 billion in 2020.
Viettel Binh Phuoc has also joined hands
on this topic.
in 2020, Viettel Binh Phuoc still
with the health sector to carry out an
achieved an impressive business outcome,
electronic medical record management
being one of four provincial branches with revenue of over
system for people by personal identity (iD) to reduce time and
VND1,000 billion (VND1,078 billion), ranking No. 23 out of 63
spending for disease examination and treatment.
provinces and cities. This number was very encouraging as the
Viettel Binh Phuoc has also joined forces to coordinate in
province has fewer than one million residents. more meaningfully, the construction of the Provincial operation center and the
Television Bridge center from the province to the commune
when its revenue increased by 4.6%, its profit went up by 9.5%
level since 2017, thereby bringing provincial policies to lower
over 2019, indicating its strongly improved labor productivity.
authorities. This move has facilitated the delivery of public
These results came from the branch’s effort to accelerate
digital transformation in executive management. currently, the
services of category 3 and category 4.
branch has 55 employees, down from over 300 previously, but all
assisting the province's policy on smart development,
operations are smooth and business indicators are growing. This
Viettel participated in building the intelligent operations
center (ioc) in Binh Long town, which was put into operation
also resulted from its active transition from voice to data services.
on april 16, 2021. The center operated several contents,
Viettel Binh Phuoc has applied many programs to attract
customers to use data for years. To improve service quality, the
including: operating systems of socioeconomic performance,
branch installed 34 more BTS stations, bringing total 4g BTS
health, education, public administration monitoring, tourist
facilities to 656. With strong, stable 4g coverage quality and cheap
information, accommodation, surveillance and traffic cameras,
rates, it signed up 128,000 new data subscribers in 2019 and the
giS geographic information, and fire warning system at Binh
first six months of 2020, bringing total 4g subscribers to 595,000.
Long and Thanh Luong markets.
in order to help Binh Phuoc speed up digitalization and
quickly deploy e-government and ioc projects, from february
9, 2021, Viettel also launched 5g network services - the latest
mobile broadband technology, with 50-times faster data
connectivity than the current 4g network, not only serving
people but also internet of things (ioT).
Viettel's participation in public service projects not only
achieved economic purposes but also expressed its responsibility
for local development. at present, provincial authorities are
making efforts to accelerate digital transformation, which comes
from the vision of provincial leaders and results from
engagements of communes and customers upwards. Therefore,
successful digital transformation requires a harmonious
combination of the leadership's vision and people's determination.
thank you very much!
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CôNg Ty TNhh New apparel far easTerN (vIệT Nam)

far easTerN New apparel (vIeTNam) lImITed

Sản xuất gắn với an toàn lao động
và bảo vệ môi trường

production aligned with Labor safety
and environmental protection

công ty TNhh New apparel far
Eastern (Việt Nam) thành lập năm
2015, là doanh nghiệp 100% vốn nước
ngoài, trực thuộc Tập đoàn far Eastern
(Đài Loan). hoạt động trong lĩnh vực
sản xuất hàng may mặc, công ty luôn
chú trọng đảm bảo các yêu cầu về an
toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Công ty luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người lao động

N

hận thấy Bình Phước là tỉnh nằm trong vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí không quá
xa so với TP.hồ chí minh, công ty TNhh New
apparel far Eastern (Việt Nam) đã quyết định
thuê 10 ha đất tại KcN Bắc Đồng Phú (huyện
Đồng Phú) để xây dựng nhà máy sản xuất hàng may mặc.
Nhà máy hoàn thành và đi vào hoạt động năm 2016, với
hơn 60 dây chuyền sản xuất và các khu vực thêu, in tự chế.
hiện nhà máy đang tạo việc làm cho trên 3.000 lao động
(chủ yếu đến từ các địa phương trong tỉnh) với mức lương
trung bình từ 8 đến 10 triệu đồng/người/tháng.
Trong thời gian qua, tác động của đại dịch covid-19
khiến sản xuất của công ty chịu ảnh hưởng nhất định. Tuy
nhiên, tỉnh Bình Phước đã làm rất tốt công tác phòng, chống
dịch, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định. Ngoài ra,
các sở, ngành tập trung cải cách thủ tục hành chính, thực
hiện theo cơ chế một cửa tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp,
nhất là trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Trong thời gian tới, công ty sẽ đẩy mạnh phục hồi sản xuất, ổn
định đơn hàng sau dịch; tiếp tục tuyển dụng trên 2.000 công nhân
may để mở rộng sản xuất, đảm bảo các chế độ đãi ngộ, lương
thưởng như hiện tại. Đồng thời, tăng cường tự động hoá nhằm tăng
năng suất lao động, góp phần vào chiến lược phát triển bền vững
của ngành dệt may Việt Nam. công ty kỳ vọng với tác động tích cực
của hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu
Âu (EVfTa) sẽ giúp việc xuất khẩu hàng may mặc và nhập khẩu
nguyên phụ liệu thuận lợi, tăng trưởng tốt.
Bên cạnh phát triển sản xuất, công ty TNhh New apparel
far Eastern (Việt Nam) cũng đặc biệt chú trọng công tác an
toàn lao động. cụ thể, công ty thực hiện khám sức khoẻ cho
cán bộ nhân viên, người lao động 06 tháng/lần; trang bị đầy đủ
đồ bảo hộ lao động; đo kiểm môi trường lao động 01 lần/năm;
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thực hiện diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất định kỳ 02
lần/năm... mặt khác, thường xuyên tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động để chủ
động thực hiện các quy định về an toàn tại nơi làm việc.
Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
(Pccc&cNch), công ty tuân thủ chặt các quy định, như: Trang
bị đầy đủ phương tiện Pccc&cNch, bảo trì và kiểm tra định kỳ
hàng tháng; mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định; thành
lập đội Pccc&cNch cơ sở;... Đồng thời, phối hợp với Phòng
cảnh sát Pccc&cNch - công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, thực
hành, diễn tập các phương án Pccc&cNch cho người lao động.
Nhằm hướng tới mục tiêu sản xuất thân thiện với môi
trường, công ty cấp phát đầy đủ khẩu trang cho công nhân, lắp
đặt hệ thống quạt hút bụi tại khu vực sản xuất; ký hợp đồng với
đơn vị có năng lực để kiểm tra chất lượng không khí trong khu
vực sản xuất; bố trí thiết bị lưu trữ riêng biệt và có dán nhãn tại
các khu vực tập trung theo quy hoạch; phân loại, thu gom và vận
chuyển tại nhà rác được kiểm soát bằng hệ thống;...
Ngoài ra, công đoàn cơ sở phối hợp với các phòng ban
thường xuyên tổ chức thu gom rác quanh khu công nghiệp
(KcN); chăm sóc hệ thống cây xanh nhằm duy trì không gian
xanh - sạch - đẹp, thoáng mát trong KcN...
chất thải được công ty giao cho đơn vị chức năng xử lý theo
quy định, ngoài ra chủ động tìm kiếm nhà thầu có công nghệ xử lý
rác thải tiên tiến để tăng tỷ lệ tái chế rác, giảm thiểu việc đốt, chôn
lấp rác thải. hệ thống xử lý nước thải của công ty đạt tiêu chuẩn kỹ
thuật theo quy định khi thải vào hệ thống xử lý tập trung của KcN;
được lấy mẫu, phân tích chất lượng nước thải 03 tháng/lần.
Nhận định về môi trường kinh doanh của Bình Phước, đại
diện công ty TNhh New apparel far Eastern (Việt Nam) cho
biết, thời gian qua, chính quyền tỉnh đã đẩy mạnh cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường các giải pháp tạo thuận lợi
cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất. Tuy nhiên, tỉnh cần đầu
tư hơn nữa hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường liên tỉnh;
tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hạ tầng các KcN. Đặc biệt, cần đẩy
mạnh đào tạo lao động cung ứng cho các doanh nghiệp. Đồng
thời, kêu gọi các nhà đầu tư về lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, hình
thành chuỗi cung ứng trong sản xuất để giảm tình trạng thiếu
nguyên liệu, phụ thuộc vào nhập khẩu.n

far Eastern New apparel (Vietnam)
Limited established in 2015, is a wholly
foreign-owned company affiliated with
far Eastern group of Taiwan. as an
apparel manufacturer, the company
always ensures labor safety and
environmental protection requirements.

Firefighting and rescuing work is regularly focused on

S

eeing that Binh Phuoc province in the southern key
economic region is not too far from ho chi minh
city, far Eastern New apparel (Vietnam) Limited
decided to lease 10 ha of land in Bac Dong Phu
industrial Park in Dong Phu district to build a
garment factory.
The factory, completed and operated in 2016, has more
than 60 sewing, embroidering and printing lines. currently, the
facility is employing over 3,000 employees (mainly locals) who
are paid salaries of VND8-10 million a month each.
in the past time, the coViD-19 pandemic has adversely
affected the company’s production to a certain extent. however,
Binh Phuoc province has effectively prevented the epidemic
and helped local businesses maintain stable operations. in
addition, relevant agencies have focused on reforming
administrative procedures, applying the single-window
administrative mechanism to facilitate businesses, especially in
import and export activities.
in the coming time, the company will boost production
recovery and stabilize post-epidemic orders; recruit more than
2,000 garment workers to expand production; and ensure
current remunerations, salary and rewards for employees. at
the same time, increasing automation for higher labor
productivity and contributing to the sustainable development

strategy of Vietnam's textile and garment industry, the
company expects that positive effects of the Eu - Vietnam free
Trade agreement (EVfTa) will boost apparel exports and
input imports.
in addition to production development, far Eastern New
apparel (Vietnam) Limited pays special attention to
occupational safety. Specifically, the company offers regular
health checks for employees every six months; fully equips
employees with personal protective equipment; tests the
working environment once a year; and conducts chemical spill
response drills twice a year. meanwhile, the company regularly
organizes communications and awareness-raising activities
among employees to actively implement labor safety regulations
in the workplace.
as for firefighting and rescue, the company strictly adheres
to regulations like equipping all means for firefighting with
monthly maintenance and inspection; purchasing compulsory
fire and explosion insurance, establishing a grassroots fire and
rescue team. at the same time, the company coordinates with
the fire and rescue Police Department under the Police of Binh
Phuoc to communicate, practice and rehearse fire prevention
plans for employees.
To realize the goal of environmentally friendly production,
the company provides full masks for workers, installs a dust
extraction fan system in the workplace; signs contracts with
competent units to check air quality in the workplace; arranges
separate and labeled storage devices; and sorts, collects and
transports waste to given sites.
in addition, the Trade union cooperates with other
divisions to collect garbage in the industrial park, takes care of
the green space to maintain the green - clean - beautiful and
cool space in the industrial park.
Waste is collected and treated by licensed companies
according to regulations. in addition to actively looking for
contractors with advanced waste treatment technology to
increase recycling and minimize incineration and landfilling,
the company’s wastewater treatment system meets technical
standards. Waste samples are analyzed for wastewater quality
every three months.
remarking on the business environment of Binh Phuoc, a
representative of far Eastern New apparel (Vietnam) Limited
said that, in the past time, the provincial government has
improved the investment and business environment and
strengthened solutions to facilitate local enterprises to develop
production. however, the province needs to invest more in
transport infrastructure, especially trunk roads, and complete
synchronous industrial zones infrastructure. Binh Phuoc
province also needs to foster labor training for enterprises. it
also calls for supporting investors to form production supply
chains to reduce input shortages and dependence on imports.n
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Ju youNg CompaNy
CôNg Ty Ju youNg

Điển hình về
mô hình khởi nghiệp hiệu quả
giúp tăng doanh thu và thu hút 70 lao động với mức lương
trung bình từ 8 đến 10 triệu đồng/người/tháng. Doanh
nghiệp luôn thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phúc lợi
cho người lao động; công tác an toàn lao động, phòng cháy,
chữa cháy luôn được đảm bảo...
Bà Nguyễn hải hằng, giám đốc công ty chia sẻ: Trước đây,
chúng tôi chỉ quan tâm đến xuất khẩu, trong khi nhu cầu tại các
công sở, trường học, công ty, nhà máy trên cả nước rất lớn. hiện
công ty ju young đang triển khai sản xuất mặt hàng quần áo
đồng phục và đồ bảo hộ lao động cho thị trường trong nước.
“Trước mắt, ju young phục vụ quần áo đồng phục trong
ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước, sau đó từng
bước mở rộng cung cấp cho các ngành khác trong và ngoài
tỉnh. cùng với đẩy mạnh sản xuất và nâng cao chất lượng
sản phẩm, chúng tôi sẽ tập trung quảng bá, giới thiệu để
nhiều người được sử dụng sản phẩm của Việt Nam với chất
lượng và giá cả tốt nhất” - bà hằng cho biết.
Bên cạnh đó, hiện mối quan tâm của doanh nghiệp
không phải là đầu ra mà là thiếu nguồn lao động có tay
nghề. Do đó, công ty mong muốn tỉnh có chính sách đào
tạo lao động để cung ứng cho các doanh nghiệp, đáp ứng
nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh.n

Bà Nguyễn Hải Hằng, Giám đốc Công ty Ju Young

công ty TNhh Thương mại dịch vụ
ju young (công ty ju young) được
thành lập năm 2019, có trụ sở tại
KcN Bắc Đồng Phú (huyện Đồng
Phú). Với chiến lược phát triển đúng
đắn, linh hoạt, công ty đã từng bước
có chỗ đứng trong lĩnh vực xuất
khẩu đồ bảo hộ lao động.

CÔNG tY tNHH mtV
tHƯƠNG mẠi dỊCH VỤ JU YoUNG
Lô h14, đường D4, KcN Bắc Đồng Phú,
huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 02716.296.678

typical example of effective startup
ju young Trading Service co., Ltd (ju
young company), established in 2019, is
headquartered in Bac Dong Phu industrial
Park, Dong Phu district. With its right and
flexible development strategy, the company
has gradually built up a foothold in
protective equipment export.

i

n the new stage of establishment (from late 2019 to
early 2020), ju young company mainly made
protective clothing for export. During this time, the
coViD-19 epidemic outbreak around the world
caused this startup company to face numerous
challenges, especially in exports.
Thanks to drastic actions in the fight against the
epidemic by the government of Binh Phuoc province (the
province reportedly has no infection cases), the company's
performance was stable and uninterrupted. in addition,
local authorities focused on solving difficulties and cutting
administrative procedures, thus facilitating production,
business, export and import.
from the third quarter of 2020, the company switched to
making Personal protective equipment for export to South
Korea, helping it increase revenue and attract 70 employees
whose average monthly salary is VND8-10 million. The
company always fully provides insurance and welfare for
employees, labor safety, and fire prevention.
Director Nguyen hai hang said, “Previously, we only
cared about exports while the demand from offices, schools,
companies and factories across the country is huge.

currently, ju young company is manufacturing uniforms
and protective equipment for the domestic market.
“in the short term, ju young made uniforms for the
education sector in Binh Phuoc province before
expanding to supply to other sectors in Binh Phuoc and
other provinces. in addition to fostering production and
improving product quality, we will focus on promoting
and introducing Vietnamese products with the best
quality and price,” she said.
Besides, currently the concern of the company is not the
output but the lack of skilled workers. Therefore, the
company hopes that the province will have better labor
training policies to meet recruiting needs of the company as
it expands business operations.n
JU YoUNG tradiNG sErViCE Co., Ltd
Lot h14, road D4, Bac Dong Phu industrial Park,
Dong Phu District, Binh Phuoc Province
Tel: 02716.296.678

g

iai đoạn mới thành lập (cuối năm 2019, đầu năm
2020), công ty ju young chủ yếu gia công quần áo
bảo hộ lao động phục vụ xuất khẩu. Đây lại là thời
điểm dịch bệnh covid-19 bùng phát trên toàn thế
giới, khiến doanh nghiệp mới khởi nghiệp này
phải đối mặt nhiều thách thức, nhất là về xuất khẩu.
Tuy nhiên, nhờ sự quyết liệt trong phòng, chống dịch của
chính quyền tỉnh Bình Phước (tỉnh không có ca nhiễm cộng
đồng), đã giúp hoạt động của công ty diễn ra ổn định, không bị
đình trệ ngày nào. Ngoài ra, các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó
khăn, cắt giảm thủ tục hành chính nên việc sản xuất, kinh doanh,
xuất nhập khẩu của doanh nghiệp diễn ra tương đối thuận lợi.
Từ Quý iii/2020, công ty chuyển sang sản xuất đồ bảo hộ
lao động và xuất khẩu trực tiếp sang thị trường hàn Quốc,
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ExiMBanK Bình Phước
sát cánh cùng doanh nghiệP
Ngân hàng TmcP Xuất nhập khẩu Việt
Nam (Eximbank) chi nhánh Bình Phước
được thành lập và đưa vào hoạt động năm
2014 đã góp phần mở rộng các nguồn lực
về vốn, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp, người dân trên
địa bàn. Eximbank Bình Phước đã nhanh
chóng tạo được niềm tin của khách hàng
và đang không ngừng vươn lên khẳng định
vai trò, vị trí hàng đầu trên thị trường tài
chính, ngân hàng tỉnh Bình Phước.
nguyễn Dũng

Ô

ng Võ minh Nhất, giám đốc Eximbank Bình Phước
chia sẻ: Với những tiềm năng phát triển của tỉnh
Bình Phước, Eximbank đã quyết định thành lập chi
nhánh Eximbank Bình Phước với mong muốn được
chung vai, sát cánh với doanh nghiệp và nhân dân
tỉnh Bình Phước, đóng góp một phần công sức cho sự nghiệp phát
triển kinh tế - xã hội. chi nhánh Eximbank Bình Phước sẽ triển
khai tất cả các loại sản phẩm, dịch vụ đang áp dụng trên toàn hệ
thống hiện nay, nhất là đẩy mạnh khai thác các nguồn vốn nhàn rỗi
và hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh
doanh cá thể; phát triển thẻ aTm, thu đổi ngoại tệ, dịch vụ ngân
hàng tại nhà và các dịch vụ ngân hàng khác với thủ tục nhanh gọn,
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lãi suất hợp lý, tiến độ giải ngân nhanh chóng.
Đặc biệt, trong năm 2020, đại dịch covid-19 đã ảnh hưởng
sâu sắc đến kinh tế thế giới cũng như Việt Nam. Để vượt qua
khó khăn, thách thức, ngay từ đầu năm, Eximbank Bình Phước
đã sớm đưa ra nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh các dịch vụ về
ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển các
dịch vụ tiêu dùng khác gắn với thương mại điện tử… Eximbank
cũng đã khuyến khích khách hàng hạn chế giao dịch tại quầy,
chuyển sang sử dụng internet Banking, mobile Banking…
nhằm hạn chế gia tăng vật dẫn lây nhiễm, đồng thời ngân hàng
cũng triển khai chương trình ưu đãi miễn phí 100% chuyển tiền
nhanh online cho cả khách hàng doanh nghiệp và khách hàng
cá nhân. Eximbank Bình Phước mang đến cho khách hàng các
sản phẩm ngân hàng hiện đại, tiện ích như: các sản phẩm về tín
dụng, các sản phẩm thanh toán quốc tế và thanh toán trong
nước, các sản phẩm dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử, ngân hàng
bán lẻ đa dạng... các sản phẩm luôn được đổi mới, nâng cấp và
phát triển phù hợp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng
doanh nghiệp và cá nhân. Đặc biệt, Eximbank Bình Phước trở
thành địa chỉ giao dịch tin cậy của rất nhiều doanh nghiệp fDi
khi lựa chọn đầu tư vào Bình Phước với các sản phẩm dịch vụ
thanh toán xuất nhập khẩu vượt trội.
Eximbank Bình Phước đã chủ động nắm bắt tình hình sản
xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của các doanh nghiệp đang vay
vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19 để kịp thời hỗ trợ, tháo
gỡ khó khăn. cùng với toàn hệ thống, Eximbank đã triển khai gói
tín dụng 5.000 tỷ đồng với mức lãi suất chỉ từ 6,99%/năm áp dụng
đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SmE). gói tín dụng
3.000 tỷ đồng với mức lãi suất từ 5,0%/năm áp dụng đối với khách
hàng là doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó, Eximbank Bình Phước
triển khai thực hiện nhiều giải pháp tài chính phù hợp như: miễn
giảm lãi, phí; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; cho vay mới. Với các gói
ưu đãi đã được Ngân hàng triển khai trong thời gian vừa qua theo
đúng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước,
Eximbank Bình Phước hy vọng sẽ hỗ trợ được
phần nào cho các doanh nghiệp chủ động
nguồn vốn trong kinh doanh, từ đó có thêm
nguồn lực tài chính để phục hồi tăng trưởng và
ổn định trở lại.
Vượt qua khó khăn, dịch bệnh, với sự ủng
hộ của khách hàng, tổng huy động vốn của chi
nhánh năm 2020 đạt 865 tỷ đồng; dư nợ đạt
1.638 tỷ đồng; doanh số hoạt động mua bán
ngoại tệ, kiều hối, xuất nhập khẩu đạt 189 triệu
uSD. Eximbank Bình Phước luôn sát cánh cùng
với khách hàng thực hiện quyết liệt, kịp thời các
giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân
hàng Eximbank, thảo luận cùng các khách hàng
để có được thoả thuận hỗ trợ thỏa đáng.
Năm 2021, Eximbank Bình Phước sẽ tiếp
tục để dành nguồn lực cho các gói tín dụng với

exImBaNK BINh phuoC

Siding with Businesses
Binh Phuoc Branch of Vietnam import
Export commercial joint Stock Bank
(Eximbank), established in 2014, has helped
expand capital resources, and support
business activities of enterprises and people
in the province. Eximbank Binh Phuoc has
quickly built trust among customers and
constantly risen to affirm its leading role
and position in the financial and banking
market of Binh Phuoc province.
nguyen Dung

m

r. Vo minh Nhat, Director of Eximbank Binh
Phuoc, shared, with potential development of
Binh Phuoc province, Eximbank decided to
establish Eximbank Binh Phuoc Branch to
join hands with local businesses and people
and played a part to the cause of socioeconomic development.
Eximbank Binh Phuoc will offer all products and services of
Eximbank, especially mobilizing unemployed capital from the
public and offering loans for small and medium-sized
enterprises and individual business households; develop aTm
cards, foreign currency exchange, home banking and other
banking services with quick procedures, reasonable interest
rates, and quick disbursement progress.
in 2020, the coViD-19 pandemic profoundly affected the
world economy, as well as Vietnam. To overcome difficulties
and challenges, right from the beginning of the year, Eximbank
Binh Phuoc soon offered many solutions like promoting digital
banking and non-cash payment services and developing ecommerce consumer services. Eximbank has also encouraged
customers to limit transactions at counters, using internet
banking and mobile banking instead to avoid potential
infections. at the same time, the bank has provided free online
money transfer service for both corporate and individual
customers. Eximbank Binh Phuoc has offered modern and
convenient banking products to customers such as credit
products, international and domestic payment products, card
products and services, and electronic banking and retail
banking. Products are always innovated, upgraded and
developed appropriately to better meet the needs of corporate

lãi suất hợp lý, tập trung cho vay vào các ngành kinh tế được ưu
tiên, đáp ứng được nhu cầu của tiêu dùng trong tỉnh cũng như
xuất khẩu. chú trọng xây dựng các sản phẩm dịch vụ gói vay tài
trợ chuỗi cung ứng, tài trợ khoản phải thu, phải trả phù hợp với
nhu cầu và đặc thù kinh doanh của từng chuỗi khách hàng.

and individual customers. Especially, Eximbank Binh Phuoc
has become a reliable transaction address for many fDi
companies when choosing to invest in Binh Phuoc with
outstanding import and export payment products and services.
Eximbank Binh Phuoc has proactively grasped
production and business performances and extent of damage
of corporate borrowers affected by the coViD-19 epidemic
to promptly provide necessary support for them to deal with
difficulties. With the whole system, Eximbank has deployed a
credit package of VND5,000 billion, bearing an interest rate
of only 6.99% per annum, applicable to small and mediumsized enterprise (SmEs) and a credit package of VND3,000
billion, carrying an interest rate from 5% per annum for large
customers. in addition, Eximbank Binh Phuoc provided
many appropriate financial solutions such as rate and fee
exemption and reduction and repayment term restructuring.
With its incentive packages in line with the applicable policy
of the State Bank of Vietnam (SBV), Eximbank Binh Phuoc
hopes to partially support businesses with an active funding
source to restore growth and stability.
overcoming difficulties and epidemics, with the support
of customers, the branch's total deposits reached VND865
billion in 2020 and outstanding loans valued VND1,638
billion. foreign currency trading, remittance, import and
export value amounted to uS$189 million. Eximbank Binh
Phuoc always stands side by side with customers to
implement drastic and timely business support solutions in
line with the SBV and Eximbank and discuss with customers
to have appropriate support.
in 2021, Eximbank Binh Phuoc will continue to reserve
resources for credit packages with reasonable interest rates,
aimed for priority economic sectors, consumers, importers and
exporters. The branch will build products and services, fund
supply chains and finance specific needs of customers.
Especially for fDi customers, Eximbank's products and
services are designed to closely follow and best support
business development process, from market research to
business setup and active expansion.n

Đặc biệt, đối với các khách hàng fDi, các sản phẩm, dịch
vụ của Eximbank được thiết kế để theo sát và hỗ trợ tốt nhất
cho quá trình phát triển của doanh nghiệp, từ giai đoạn
nghiên cứu thị trường tới giai đoạn thiết lập hoạt động, giai
đoạn ổn định và giai đoạn mở rộng hoạt động.n
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Khi đã “nên vóc, thành hình”, để việc đầu tư, sản xuất
quy mô, bài bản hơn và cũng phù hợp nhu cầu vận hành
nền kinh tế, tháng 8/2008, công ty cổ phần SXKDDV Vĩnh
Phúc được thành lập với ngành nghề kinh doanh là trồng
trọt, chăn nuôi hỗn hợp. Vĩnh Phúc là tên quê hương ông,
là mong ước về cuộc sống của ông. Trang trại Vĩnh Phúc
có quy mô gần 400 ha được quy hoạch bài bản gồm: hơn
220 ha rừng tự nhiên và rừng trồng, 60 ha cao su, 30 ha
điều, 20 ha cây ăn trái, 10 ha các loại rau, củ, quả; một trại
gà đẻ với 120 ngàn con, cho trên trăm nghìn trứng/ngày và
trên mái trại là 01mW điện năng lượng mặt trời. cũng tại
đây, những vùng sình lầy được cải tạo thành hồ, ao nuôi cá
với diện tích trên 7 ha mặt nước...

doaNh NhâN TrầN văN TấN

Nỗ lực đi tiếp hành trình mới

Tiếp bước hành trình người lính
Ngày 27/4/2021, uBND tỉnh Bình Phước
ban hành văn bản số 1062/QĐ-uBND
chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây
dựng nhà hàng, khách sạn khu nghỉ dưỡng
thuộc nông trại Vĩnh Phúc của công ty cổ
phần sản xuất kinh doanh dịch vụ
(SXKDDV) Vĩnh Phúc do cựu chiến binh,
doanh nhân Trần Văn Tấn làm giám đốc.
Với quy mô 4 ha, nằm trong khuôn viên
nông trại sinh thái rộng gần 300 ha tại ấp 4
xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú và số vốn
đầu tư 50 tỷ đồng, Dự án đi vào hoạt động
từ cuối năm 2022 sẽ trở thành điểm nhấn
mới của ngành du lịch Bình Phước.

Đ

ối với doanh nhân Trần Văn Tấn, việc triển
khai Dự án cũng là một dấu ấn mới trong
hành trình của người lính trên mặt trận
kinh tế.

“dấu chân qua trảng cỏ”

Xin được nhắc lại đầu đề một bài thơ nổi tiếng về thời kỳ
đất nước còn chiến tranh mấy chục năm trước của Thanh
Thảo, bởi có quá nhiều liên quan đến cựu chiến binh, doanh
nhân Trần Văn Tấn trong cả ký ức lẫn hiện tại; cũng là ý tứ
chủ đạo một bài thơ do ông sáng tác và tâm đắc: “Dấu chân
người lính”... Những nhân chứng của thời “máu và hoa” như
ông ngày càng ít đi nhưng ý chí, bản lĩnh người lính vẫn tiếp
tục tỏa sáng và “truyền lửa”, cổ vũ cho thế hệ trẻ vững bước
trên mặt trận kinh tế không ít thử thách.
16 tuổi xung phong lên đường nhập ngũ, Trần Văn Tấn
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phải khai tăng 2 tuổi, cho vài cục đá cuội vào túi quần để đủ
tiêu chuẩn nhưng lại được chuyển sang ngành công an vì có
hai anh trai đang ở chiến trường. Sau gần 18 tháng tham gia
khoá đào tạo trinh sát tại Trường công an Việt Bắc, 3 năm
học nghiệp vụ, ngoại ngữ tại Trường Đào tạo công an Trung
ương (c500), 2 năm thực tập tại hà Nội, ông xung phong đi
B và đến cuối năm 1974 tâm nguyện được đáp ứng: Nhận
lệnh hành quân tham gia chiến dịch Tổng tiến công giải
phóng miền Nam thống nhất đất nước. Từ Bắc vào Nam, ông
và đồng đội hành quân vượt dãy Trường Sơn, băng rừng,
qua núi, qua sông, suối và đây cũng là chặng đường để lại
nhiều dấu ấn trong người lính trẻ.
Ngày 01/5/1975, Trần Văn Tấn có mặt trên một đoàn
xe “Zin ba cầu” gần 40 chiếc tiến vào giải phóng Sài gòn.
Đoàn xe không tập kết ngay mà đi qua nhiều phố phường
như diễu hành biểu dương lực lượng. Sau đó, đơn vị ông
được phân công tiếp quản Sở căn cước Văn Khố, phủ
Đặc ủy Trung ương tình báo. Và qua 35 năm công tác với
nhiều nhiệm vụ, đơn vị khác nhau, ông luôn rèn luyện, nỗ
lực hoàn thành nhiệm vụ được giao trên mặt trận an ninh
trật tự và được thăng cấp hàm Đại tá an ninh nhân dân.
Năm 2010 từ khi được nghỉ hưu, ông chuyên tâm với sự
nghiệp trồng rừng, bước vào mặt trận xây dựng kinh tế
phát triển quê hương, đất nước.
Doanh nhân Trần Văn Tấn nhớ lại: Tỉnh Sông Bé trước
khi chia tách thành tỉnh Bình Dương và Bình Phước (năm
1997) vốn là vùng “đất rộng, người thưa” với nhiều vùng
đồi, rừng hoang hóa. Năm 1995, Nhà nước có chủ trương
phủ xanh đất trống đồi trọc và giao đất cho người dân,
doanh nghiệp phát triển kinh tế. Lúc bấy giờ, phần lớn mọi
người chọn nơi đất thấp, bằng phẳng để trồng cây ăn trái
hoặc cao su nhưng với suy nghĩ người lính nên chọn nơi
khó, việc khó để làm, ông và cộng sự cùng gia đình đã chọn
vùng rừng bụi, đất hoang, đồi cỏ gianh để nhận khoán,
đồng thời tiến hành lập dự án bảo vệ rừng và xây dựng
trang trại tổng hợp. Không có cuộc chiến nào không có sự
hy sinh và trên mặt trận chống đói nghèo cũng không ngoại
lệ: Tâm trí, công sức, vốn liếng... tất cả đều được huy động,
thậm chí ông phải bán cả nhà để đầu tư vào trang trại.

Những năm gần đây, trang trại Vĩnh Phúc là một điểm
tham quan hấp dẫn du khách và hiện mỗi năm có hàng
trăm đoàn khách trong, ngoài tỉnh đến tham quan, vui chơi
giải trí. Trang trại được quy hoạch bài bản; cảnh quan tươi
đẹp kết hợp hài hoà với công trình hạ tầng, vườn cây, ao
hồ... và đặc biệt là tại khu rừng nguyên sinh có nhiều loại
cây cổ thụ cao 20-30m và các loại thú như: hươu, nai, heo
rừng, khỉ, gà rừng, chồn, chim...
Để bảo vệ tài nguyên rừng và tài sản trên đất, công ty
cũng đã dựng hàng rào bao quanh bằng lưới B40 dài 17km,
đồng thời đầu tư nhiều hạng mục hạ tầng giao thông, lán
trại,... nhất là cây cầu gỗ được Tổ chức Kỷ lục châu Á công
bố và trao bằng xác lập kỷ lục “Nông trại du lịch sinh thái có
cây cầu gỗ lợp ngói, đà cầu bằng thân gỗ nguyên khối dài
nhất” với tên “cầu Đồng Phú”. Đây là cây cầu lợp ngói bắc
qua con suối nhỏ có kiểu dáng nhà cổ ở huế, hình chữ
“công”, “tượng gia hạ kiều”, cột kèo bằng gỗ da đá, mái lợp
ngói Bát Tràng hà Nội, sàn gạch hạ Long. cầu dài 72m
rộng 3,6m, nhà gỗ lợp ngói dài 27m, cao
2,7m và đà cầu là một cây gỗ quí dài
14,4m, đường kính 1,26m với trên 200
năm tuổi. Trong buổi công bố và trao
kỷ lục cho cầu Đồng Phú ngày
26/01/2018, đại diện một số lãnh đạo
Trung ương và địa phương tham dự và
khẳng định: Đây là công trình văn hóa,
kiến trúc độc đáo, điểm nhấn thúc đẩy
du lịch sinh thái của tỉnh.
Doanh nhân Trần Văn Tấn cho biết
thêm: Nông nghiệp gắn kết du lịch đang
là mô hình mang lại hiệu quả tích cực,
tạo ra hướng đi mới nhiều triển vọng.
Trên địa bàn Bình Phước có một số
doanh nghiệp đã thành công với hướng
đi này, đồng thời tỉnh đã xây dựng
nhiều sản phẩm du lịch nông nghiệp tại
khu bảo tồn văn hóa S’tiêng sóc Bom
Bo; du lịch làng bè trên lòng hồ thủy
điện cần Ðơn... hiện chính quyền địa
phương cũng đang xây dựng chiến lược
phát triển du lịch gắn với nông nghiệp
chuyên nghiệp hơn để hai lĩnh vực này
cùng tương trợ phát triển. Đón bắt xu
thế này, công ty đã lập Dự án xây dựng
nhà hàng, khách sạn khu nghỉ dưỡng và

đã được uBND tỉnh Bình Phước phê duyệt.
Trang trại Vĩnh Phúc phát triển theo mô hình này thuận
lợi bởi vị trí đắc địa, chỉ cách TP.Đồng Xoài 11 km, nằm
ngay trên Quốc lộ 14 nên có thể gắn kết dễ dàng các tour du
lịch trong, ngoài tỉnh và với nước bạn campuchia. Những
năm qua, công ty đã đầu tư nhiều chục tỷ đồng để phát triển
kết cấu hạ tầng; tới đây còn xây dựng hạng mục lớn hơn như:
Khách sạn, nhà hàng... và các công trình phục vụ du khách.
Tuy vậy, doanh nhân Trần Văn Tấn trăn trở: Ngành du
lịch Bình Phước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng,
lợi thế cũng bởi thiếu những doanh nghiệp, dự án tầm cỡ.
Những năm tới, khi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông kết
nối tỉnh với vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên... được triển
khai sẽ tạo đà cho kinh tế tỉnh và hoạt động du lịch bứt phá.
Trước vận hội mở ra và nền tảng sẵn có, trang trại Vĩnh
Phúc hội đủ điều kiện để trở thành khu du lịch tầm cỡ,
nhưng do nguồn lực có hạn nên nhiều dự định chưa triển
khai được. Để mỗi trận đánh thắng lợi cần có sự phối hợp,
hiệp đồng của đồng đội, đơn vị bạn và trong “trận đánh lớn”
này, ông mong muốn tìm kiếm được đối tác đầu tư lớn
nhằm xây dựng trang trại Vĩnh Phúc trở thành điểm sáng
trên bản đồ ngành du lịch tỉnh nhà và cả nước.n

Hằng năm, Công ty cổ phần SXKDDV Vĩnh Phúc
đều phát động “Tuần lễ trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” từ
ngày 19/5 đến 5/6. Theo doanh nhân Trần Văn Tấn,
ngày 19/5 là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày
5/6 là ngày Người đi tìm đường cứu nước, cũng là Ngày
môi trường thế giới và đây là thời vào mùa mưa nên
việc trồng cây rất phù hợp.
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hệ ThốNg Cửa hàNg dịCh vụ KhuyếN NôNg BìNh phướC

ĐồnG HÀnH vớI nHÀ nônG
Qua 15 năm thành lập, hệ thống
cửa hàng dịch vụ khuyến nông Bình
Phước đã không ngừng phát triển
mạng lưới rộng khắp trong tỉnh.
Qua đó, hệ thống đưa nhiều loại
giống, vật tư nông nghiệp và tiến bộ
kỹ thuật mới giúp người nông dân
phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ
cấu lại nông nghiệp và đem lại hiệu
quả kinh tế cao.

T

hực hiện phương châm "Lấy bà con nông dân
làm trung tâm - Lấy chuỗi cửa hàng để tiếp cận",
hệ thống cửa hàng dịch vụ khuyến nông gồm 25
điểm giao dịch, diện tích kho chứa lên đến
13.000m2 phân bố khá đều trên địa bàn. hiện
hệ thống có trên 60 nghìn khách hàng thân thiết, trong đó
có nhiều hộ đã gắn bó hàng chục năm hoặc từ khi các cửa
hàng khai trương cho đến nay. Những năm gần đây, hệ
thống cửa hàng dịch vụ khuyến nông đã cung cấp mỗi năm
hằng trăm tấn giống cây lương thực (lúa, bắp,...), và thuốc
bảo vệ thực vật, hàng chục nghìn tấn phân bón các loại cho
nông dân. Ngoài ra, công ty còn cung ứng sản phẩm cho
hàng chục đơn vị phân phối tại Bình Phước và các tỉnh lân
cận như Đắk Nông, Tây Ninh…
Trong quá trình kinh doanh, chuỗi cửa hàng luôn xác
định: “chất lượng đặt lên hàng đầu”, “Lợi ích nông dân
trước lợi ích doanh nghiệp” nên tất cả sản phẩm bán ra đều
tuyệt đối đảm bảo chất lượng và được cung cấp bởi nhiều
thương hiệu uy tín như: giống cây trồng miền Nam, giống
Vino,... (hạt giống); Đạm cà mau, phân bón Bình Điền,
Đạm Phú mỹ,... (phân bón); Bảo vệ thực vật Trung ương ii,
Nicotex... (thuốc bảo vệ thực vật);... hệ thống thường xuyên
cập nhật thông tin về công nghệ, kỹ thuật, giá thành,... đồng
thời chủ động tiến hành khảo nghiệm, sàng lọc trước khi
bán ra để sản phẩm đến tay người nông dân mới nhất, chất
lượng đảm bảo với giá cả hợp lý nhất.
Với những nỗ lực không ngừng, hệ thống cửa hàng dịch
vụ khuyến nông đã góp phần tích cực vào việc bình ổn giá vật
tư nông sản trên địa bàn và đem đến những kiến thức hữu ích,
hàm lượng khoa học công nghệ cao. Nhà nông được cung ứng
không chỉ đơn thuần là bao hạt giống, túi thuốc, xe phân bón
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hỗ trợ, tư vấn, đào tạo kỹ thuật
cho cán bộ, nhân viên và tập huấn
trực tiếp đến bà con trong điều
kiện cho phép.
Trao đổi về hướng đi trong thời
gian tới, ông Trịnh Đình Tâm Phó giám đốc hệ thống cho biết:
cùng với tiếp tục mở rộng thêm
các điểm trong hệ thống cửa hàng
dịch vụ khuyến nông, chúng tôi sẽ
đi sâu vào khai thác một số đối
tượng khách hàng tiềm năng, nhất
là các hợp tác xã (hTX), trang trại;
qua đó tư vấn thành lập các chuỗi
liên kết sản xuất. hệ thống đang
hợp tác với một số hTX tại huyện
Bù Đốp theo mô hình: cung cấp
toàn bộ đầu vào vật tư nông
nghiệp, tư vấn quy trình sản xuất,
hỗ trợ cấp chứng nhận cho các sản
phẩm… nhằm góp phần đem lại
giá trị cao cho nông sản.
Đồng hành với nông dân Bình
Phước suốt 15 năm qua, Ban lãnh
đạo hệ thống cửa hàng dịch vụ
khuyến nông luôn trăn trở: Sản
xuất nông nghiệp và nhiều nông
hộ còn gặp khó khăn do chưa có

đầu ra ổn định nên bài toán “được
mùa mất giá” vẫn luôn là nỗi lo.
Để chia sẻ khó khăn này và gắn với
hoạt động kinh doanh hiện có,
công ty đang xem xét thành lập
doanh nghiệp (công ty fesh food
Bình Phước) để triển khai Dự án
xây dựng chuỗi thực phẩm sạch tại
tỉnh Bình Phước. Theo đó, doanh
nghiệp sẽ liên kết với một số hộ để
cung ứng các loại vật tư, quy trình
sản xuất và bao tiêu sản phẩm.
Nông sản sẽ được chế biến tại chỗ
theo dây chuyền sản xuất hiện đại,
cho ra đời sản phẩm chất lượng và
cung cấp vào một số phân khúc
“kẽ hở” thị trường.
hiện Dự án trong giai đoạn
hoàn chỉnh, sẽ trình các cơ quan
quản lý cấp phép hoạt động trong
năm 2021. Với kinh nghiệm 15
năm qua và quyết tâm của một tập
thể trí tuệ, bản lĩnh, tin tưởng rằng,
Dự án sớm được triển khai, phát
huy hiệu quả và công ty fesh food
Bình Phước sẽ đồng hành chặt chẽ,
bền vững với nhà nông.n

mà còn là những hướng dẫn chi tiết, giải đáp chu đáo về công
thức, cách thức sử dụng sao cho hiệu quả nhất. Sự tận tâm của
doanh nghiệp đã giúp bà con yên tâm đầu tư sản xuất đạt hiệu
quả kinh tế cao. cũng nhờ sự tin tưởng của bà con nên suốt 15
năm qua, quy mô kinh doanh, doanh số bán hàng của hệ
thống luôn tăng trưởng ổn định. Trong năm 2020 và đầu năm
2021, trong khi nhiều cửa hàng vật tư nông nghiệp gặp khó
khăn, thậm chí giải thể do tác động của đại dịch covid-19
nhưng công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định chuỗi 25 cửa
hàng tuy doanh thu và lợi nhuận có giảm.
có kết quả trên trước hết bởi chuỗi cửa hàng luôn duy trì
được đội ngũ nhân lực quản lý, nhân viên, cố vấn... có trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, gồm 1 tiến sĩ, 5 thạc sĩ
cùng hàng chục kỹ sư, cử nhân, kỹ thuật viên... và quan trọng
hơn là luôn luôn tận tâm với bà con nhà nông. hệ thống cửa
hàng liên kết với nhiều viện nghiên cứu, trường đại học và
các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp để thường xuyên
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haNfImex group

Cùng nông dân khẳng định vị thế
nông sản Bình Phước

Bình Phước là “thủ
phủ” cây điều, chiếm
50% diện tích cả
nước nhưng hầu hết
các cơ sở chế biến
điều còn nhỏ lẻ. Nhà
máy sản xuất điều
chất lượng cao của
công ty cổ phần Tập
đoàn hanfimex Việt
Nam đi vào hoạt
động từ tháng
6/2020 nhằm thực
hiện khát vọng đồng
hành cùng người
nông dân nâng tầm
ngành điều của tỉnh
nhà. Xung quanh
chủ đề này, ông
Phùng Văn sâm,
chủ tịch hĐQT,
Tổng giám đốc
hanfimex group đã
có chia sẻ với phóng
viên Vietnam
Business forum.

Xin ông cho biết
một vài điểm nhấn
về Hanfimex Group?
công ty cổ phần
Tập đoàn hanfimex
Việt Nam - hanfimex
group tự hào là một
trong những doanh
nghiệp xuất khẩu
nông sản hàng đầu
Việt Nam với nhiều
dòng sản phẩm như:
Điều, Tiêu, Quế, hồi,
cà phê, Dừa... hàng
năm, hanfimex luôn
vinh dự được Bộ công thương lựa chọn là một
trong những doanh nghiệp xuất khẩu nông
sản uy tín hàng đầu cả nước.
chúng tôi tự hào với 17 năm kinh nghiệm
cùng mạng lưới khách hàng rộng khắp tại
nhiều quốc gia cùng nhiều chứng chỉ tiêu
chuẩn quốc tế: SmETa, Brc, KoShEr,
haLaL, orgaNic uSDa, orgaNic Eu,
haccP, iSo, fDa,… SmETa, Brc,
KoShEr, haLaL,... chính những điều này
đã giúp sản phẩm hanfimex chiếm trọn niềm
tin yêu của khách hàng trên toàn thế giới.
Thành công ngày hôm nay của hanfimex
là quá trình phát triển suốt một chặng đường
dài từ những năm 2000.
Đến thời điểm hiện tại, hanfimex tự hào
đạt được những con số “biết nói” như:
• Sở hữu 1.500 ha điều hữu cơ tại tỉnh
Bình Phước
• giá trị sản phẩm xuất khẩu đạt 80
triệu uSD/năm
• hơn 1.200 nông dân vệ tinh
• hơn 500 cán bộ, công nhân viên
• 06 nhà máy trải dài từ Bắc vào Nam

• Sản phẩm hạt điều đã có mặt tại hơn 50
quốc gia trên toàn thế giới
• Đã đưa vào hoạt động Nhà máy hạt điều
tại Bình Phước với các thiết bị, máy móc nhập
khẩu từ Eu như: hà Lan, Đức,...
Việc đưa vào hoạt động Nhà máy sản
xuất điều chất lượng cao tại huyện Phú
riềng, tỉnh Bình Phước có ý nghĩa như thế
nào trong chiến lược phát triển của
Hanfimex Group?
Việc đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất
điều chất lượng cao, quy mô 120 tấn/ngày, xây
dựng theo công nghệ hiện đại tại xã Phước
Tân, huyện Phú riềng chính là sự khẳng định
hanfimex không ngừng lớn mạnh trong việc
nâng tầm giá trị nông sản Việt Nam. Bằng tinh
thần khát khao mãnh liệt, trong nhiều năm
qua, hanfimex luôn nỗ lực để đưa nông sản
Việt chất lượng cao đi khắp thế giới. Trong
hành trình đó, hanfimex đã kiên trì thực hiện
mục tiêu “for a healthy food chain” để phát
triển và sử dụng kim chỉ nan 6f concept
“fresh farm – fair factory – fine food”.
hanfimex đưa vào hoạt động nhà máy
cũng với mong muốn thay đổi cách làm nhỏ
lẻ, thiếu bài bản của người dân Bình Phước
hiện nay. muốn có sản phẩm chất lượng, giá
trị cao cần phải có vùng nguyên liệu đảm bảo;
quy trình, công nghệ, máy móc tiên tiến, được
vận hành quản lý theo mô hình hiện đại.
hanfimex không chỉ là đại diện đưa những
trái điều đi khắp thế giới mà còn đồng hành
cùng người nông dân đổi mới, nâng cao giá trị
sản xuất để có thể đáp ứng nhu cầu cao nhất
của khách hàng.
Vậy để hiện thực khát vọng nâng cao
vị thế nông sản Việt Nam, Hanfimex
Group sẽ thực hiện
những hướng đi, giải
pháp ra sao, thưa ông?
Với mục tiêu đồng hành
người nông dân, thực hiện
khát vọng thắng thế trên sân
nhà và trên thị trường xuất
khẩu, hanfimex đang tập
trung vào việc phát triển diện
tích hữu cơ để nâng giá trị và
tiến hành xây dựng nhà biến
chế sâu các sản phẩm hạt

Ông Phùng Văn Sâm (bên trái)
nói chuyện với người nông dân trồng điều tỉnh Bình Phước
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CôNg Ty TNhh ChăN NuôI New hope BìNh phướC

Góp phần đưa ngành sản xuất chăn nuôi của việt nam
vào nhóm các quốc gia tiên tiến năm 2030
Thị trường thức ăn chăn
nuôi Việt Nam có doanh số
hàng năm lên tới 6 tỷ uSD
và mức tăng trưởng luôn
trong khoảng 13-15%/năm.
Những con số trên cho thấy,
tiềm năng phát triển của
ngành chăn nuôi Việt Nam còn
rất lớn, đây cũng chính là động
lực thúc đẩy ngành sản xuất
thức ăn chăn nuôi phát triển. Với
dư địa phát triển lớn, phân khúc
sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt
Nam đã và đang hút nhiều doanh
nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi
tên tuổi trong khu vực và thế giới,
trong đó có Tập đoàn New hope.

T

rong thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Tập
đoàn New hope đã liên tục đầu tư xây dựng các
nhà máy thức ăn chăn nuôi và trang trại chăn nuôi
heo trên lãnh thổ Việt Nam (tại các tỉnh Bình
Phước, Bình Định và Thanh hóa) với tổng số vốn
đầu tư lên tới trên 4.000 tỷ đồng. Khi các dự án đi vào hoạt
động sẽ góp phần tích cực vào việc bình ổn giá ngành heo,
cũng như làm thay đổi quan điểm chăn nuôi, quy cách chuồng
trại và nâng cao tiêu chuẩn của ngành chăn nuôi tại Việt Nam.
Với chuỗi đầu tư này, New hope trở thành nhà đầu tư nước
ngoài chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi và trang trại chăn
nuôi heo có quy mô hàng đầu Việt Nam.
Với mong muốn đem đến nguồn thực phẩm tươi sống an
toàn, chất lượng cao tới người tiêu dùng Việt Nam, công ty
TNhh chăn nuôi New hope Bình Phước (thuộc Tập đoàn
New hope) đang đầu tư rất lớn vào nhà máy chăn nuôi tại
huyện hớn Quảng, với số vốn 135 triệu uSD, diện tích nhà
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máy 75 ha; được trang bị dây chuyền sản xuất tiên tiến có công
suất 48.000 heo thịt/năm và là trang trại lớn nhất khu vực
Đông Nam Á. cùng với 2 trang trại chăn nuôi heo ở tỉnh
Thanh hoá và tỉnh Bình Định, trang trại thứ 3 tại Bình Phước
sẽ tạo điều kiện để New hope thực hiện những mục tiêu quan
trọng, theo kế hoạch xây dựng và nhanh chóng hoàn thành các
trang trại chăn nuôi vào năm 2021, cho năng suất xuất chuồng
trung bình 930.000 heo thịt mỗi năm.
Tập đoàn New hope đặt mục tiêu trở thành một trong ba
nhà sản xuất heo thịt hàng đầu ở Trung Quốc và từ năm 2022
giết mổ 25 triệu heo thịt mỗi năm. hạng mục đầu tư vào Việt
Nam nhằm mở rộng dấu chân của New hope tại Đông Nam
Á, đưa New hope dẫn đầu trong 8 công ty thức ăn chăn nuôi
hiện có tại Việt Nam với mục tiêu cung ứng nguồn thịt sạch, an
toàn cho thị trường, đồng thời ổn định nguồn cung trước các
loại dịch bệnh. Sau khi đưa vào hoạt động các trang trại còn tạo
ra cơ hội việc làm và đào tạo nhân lực có chuyên môn cao về

chăn nuôi, có kinh nghiệm vận hành hệ thống theo công nghệ hiện đại.
Ông gu jun jie, Tổng giám đốc công ty TNhh chăn nuôi
New hope Bình Phước cho biết: “chuỗi dự án khẳng định cam kết
kinh doanh lâu dài và phát triển bền vững của New hope tại thị
trường Việt Nam. Nhờ sự hỗ trợ của chính phủ, lãnh đạo tỉnh Bình
Phước, các đối tác và khách hàng, kết hợp với kinh nghiệm, tiềm lực
tài chính của Tập đoàn, chúng tôi tin tưởng rằng New hope sẽ phát
triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đóng góp vào mục tiêu của Việt
Nam là đưa ngành sản xuất chăn nuôi vào nhóm các quốc gia tiên
tiến trong khu vực vào năm 2030. có thể nói, chúng tôi đang ở giai
đoạn thuận lợi nhất để có những bước phát triển mạnh mẽ. Trong
thời gian tới, chúng tôi vẫn kiên định các mục tiêu phát triển mở
rộng, không ngừng gia tăng các giá trị cho khách hàng, cũng như
đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của ngành chăn nuôi nói
riêng, sự thịnh vượng của nền kinh tế Việt Nam nói chung”.
Để nâng cao hiệu suất, trang trại được xây dựng theo công nghệ
hiện đại cùng các thiết bị chăn nuôi tiên tiến, tất cả các quy trình đều
được vận hành và giám sát bằng hệ thống tự động, giảm chi phí vận
hành và thân thiện với môi trường nhờ vào hệ thống xử lý nước thải
áp dụng theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Việc đưa vào vận hành dự án
trang trại heo theo công nghệ hiện đại tại tỉnh Bình Phước sẽ góp
phần thay đổi quan niệm và mô hình chăn nuôi, đồng thời kích thích
hoạt động theo hướng hiện đại của ngành chăn nuôi tại Bình Phước
nói riêng và Việt Nam nói chung. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại
vào chăn nuôi, áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu và vận hành hệ thống
trang trại hoàn toàn tự động theo chuỗi khép kín là mô hình mới, thể
hiện tính đột phá trong chiến lược và định hướng dài hạn của New
hope. Điều này hoàn toàn trùng khớp với chủ trương thu hút đầu tư
và hiện đại hóa nông nghiệp, vốn là thế mạnh của Bình Phước.
Nhận định về môi trường đầu tư tại Bình Phước, ông gu jun jie
chia sẻ, chính quyền tỉnh Bình Phước rất tích cực và rất chuyên nghiệp,
cầu thị, sẵn sàng lắng nghe và đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
cho doanh nghiệp. Đó là lý do New hope quyết định đầu tư nhà máy
đầu tiên tại Bình Phước - một tỉnh trọng điểm của ngành chăn nuôi
Việt Nam. Ngoài ra, tỉnh Bình Phước cũng đang có những bước tiến tốt
với các kế hoạch đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn
nhân lực, cải cách thủ tục hành chính… Trong tương lai, sẽ tạo điều
kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, tạo bệ phóng đưa Bình Phước
vươn lên trở thành "điểm sáng" về thu hút đầu tư của cả nước.
Đầu tư vào Việt Nam đã được hơn 22 năm, cho đến nay Tập
đoàn New hope đã có được những bước phát triển mạnh mẽ. Đặc
biệt, công ty TNhh chăn nuôi New hope Bình Phước đã nhanh
chóng có chỗ đứng trên thị trường với những sản phẩm có chất
lượng, uy tín. Trong bối cảnh ngành chăn nuôi Việt Nam đang đối
mặt với không ít khó khăn, kế hoạch đầu tư mạnh mẽ và bền vững
của New hope sẽ góp phần tích cực thúc đẩy sự tăng trưởng của
ngành chăn nuôi và nền kinh tế Việt Nam.n
Tập đoàn New Hope nổi tiếng toàn cầu, phát triển sâu
rộng về nông nghiệp, chăn nuôi và công nghiệp thực phẩm, với
mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp, chăn nuôi và thực
phẩm đẳng cấp thế giới. Hiện tại, Tập đoàn bao gồm 600 công
ty con và hơn 70.000 nhân sự. Sản lượng hằng năm đạt đến 20
triệu tấn, năng suất giết mổ gia cầm mỗi năm đạt tới 1 tỷ con;
heo khoảng 3 triệu con; năng suất chế biến sữa 1 triệu tấn mỗi
năm; doanh số hàng năm hơn 20 tỷ USD.
Tập đoàn đã có mặt tại hơn 30 quốc gia trên thế giới, trong
đó tại Việt Nam có 11 công ty trên các địa bàn: TP.Hồ Chí Minh,
TP.Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Tháp, Bình Định (2 công ty), Bắc
Giang, Thanh Hóa (2 công ty), Vĩnh Long và Bình Phước.

New hope BINh phuoC
lIvesToCK Co., lTd

Helping Hand for
Vietnam’s Livestock
Sector to Reach
Globally Advanced
Class by 2030
Vietnam's animal feed sales reach
uS$6 billion and expand by 13-15%
annually. These figures show the
huge potential of Vietnam's
livestock development, a driving
force for developing the animal feed
industry. given enormous growth
potential, Vietnam is attracting
many well-known animal feed
manufacturers in the region and the
world, including New hope group.

f

rom 2018 to 2020, New hope group
continued to invest VND4,000 billion to
build more feed factories and pig farms
in Vietnam (in Binh Phuoc, Binh Dinh
and Thanh hoa provinces). When these
projects came into operation, they helped stabilize
pig prices, change animal farming approaches,
barn specifications and livestock farming
standards in Vietnam. With this investment, New
hope became a major foreign animal feed
producer and hog producer in Vietnam.
With the desire to bring safe and quality food
to Vietnamese consumers, New hope Binh
Phuoc Livestock co., Ltd, affiliated to New hope
group, is investing a handsome amount of
uS$135 million in Vietnamese livestock factories
covering 75 ha in hon Quang district - the largest
farm in Southeast asia, capable of processing
48,000 hogs a year. along with two pig farms in
Thanh hoa and Binh Dinh provinces, the third in
Binh Phuoc will enable New hope to realize its
important goals: Quickly completing livestock
farms in 2021, with an average production
capacity of 930,000 pigs per year.
New hope group aims to become one of top
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three hog producers in china and
projects in Binh Phuoc province will
Globally renowned New Hope Group
slaughter 25 million pigs a year
help change farming concepts and
extensively develops agriculture, livestock
from 2022. The investment in
models, and stimulate farming
and food industries, aiming to build a worldVietnam is aimed to expand its
modernization in Binh Phuoc in
class agriculture, livestock husbandry and
footprint in Southeast asia and
particular and in Vietnam in
food industry. Currently, the Group has 600
become a leader among eight
general.
subsidiaries and more than 70,000
existing feed producers in Vietnam
The application of modern
employees. The annual output reaches 20
to bring safe and hygienic meat to
technology in livestock farming, the
million metric tons, one billion fowls, 3
the market, and at the same time,
application of global standards and
million pigs, one million tons of milk. The
stabilize the supply before the
the operation of a fully automated
annual sales exceed US$20 billion.
outbreak of diseases. after being
farm system in a closed chain is a
The Group has a presence in more
put into operation, farms will
new model, demonstrating New
than 30 countries around the world. In
create job opportunities and train
hope’s strategic breakthroughs and
Vietnam, it has 11 subsidiaries in Ho Chi
highly professional human
long-term development orientation.
Minh City, Hanoi, Hai Phong, Dong
resources for animal husbandry
This completely coincides with Binh
Thap, Binh Dinh (two companies), Bac
and system operations.
Phuoc province’s policy on
Giang, Thanh Hoa (two companies),
mr. gu jun jie, general
investment attraction and
Vinh Long and Binh Phuoc.
Director of New hope Binh
agricultural modernization, which is
Phuoc Livestock co., Ltd, said,
Binh Phuoc's strength.
“The project chain affirms New
commenting on the Binh Phuoc
hope's commitment to long-term
investment environment, he
business and sustainable development in the Vietnamese
pointed out that the government of Binh Phuoc province is
market. Thanks to the support of the government, Binh
very active and very professional, willing to listen and solve
Phuoc leaders, partners and customers, combined with its
difficulties and obstacles faced by businesses. That's why
experience and financial capacity, New hope will
New hope decided to invest in the first factory in Binh
confidently develop strongly in the coming time, giving a
Phuoc - a major livestock producer in Vietnam. in addition,
helping hand to Vietnam to realize the goal of bringing
Binh Phuoc is also making good strides with investment
the Vietnamese livestock sector into the globally
plans to complete infrastructure, develop human resources
advanced class in the region by 2030. Needless to say, we
and reform administrative procedures. in the future, it will
are at the best time for strong development. in the
create favorable conditions for economic development and
coming time, we remain steadfast in our expansion and
create a launching pad for Binh Phuoc to become a popular
development goals, constantly add value to our
magnet to investment flows in the country.
customers, and pursue Vietnam’s sustainable livestock
Being present in Vietnam for more than 22 years, New
growth and economic prosperity."
hope group has made strong strides in business. New
To enhance the performance, the modern farms are
hope Binh Phuoc Livestock co., Ltd has quickly gained a
equipped with advanced livestock farming technologies and
foothold in the market with quality and prestigious
equipment. all processes are run and monitored by an
products. as Vietnam's livestock industry is facing a lot
automatic system to reduce operating costs and be more
of difficulties, the company’s strong and sustainable
environmentally friendly with a high standard wastewater
investment plan will actively help accelerate livestock
treatment system applied. The operation of modern pig farm growth and economic growth.n
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