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Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất
cấp có thẩm quyền kịp thời
ban hành các chính sách
miễn, giảm, giãn thuế,
tiền thuê đất, phí và lệ

phí nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ
trợ cho doanh nghiệp và người
dân. kết quả thực hiện các
chính sách miễn, giảm, giãn
thuế, phí, lệ phí và tiền thuê
đất trong 6 tháng đầu năm
thuộc chương trình phục hồi
và phát triển kinh tế khoảng
39,8 nghìn tỷ đồng, trong đó:
Số tiền gia hạn khoảng 7,4
nghìn tỷ đồng, bằng 5,5% số dự
kiến gia hạn (135 nghìn tỷ đồng)
khi xây dựng chính sách; số tiền
miễn, giảm khoảng khoảng 32,4
nghìn tỷ đồng, bằng 35,8% trên tổng
số dự kiến miễn, giảm (90,5 nghìn tỷ
đồng) khi xây dựng chính sách. Tính cả 6,1
nghìn tỷ đồng số tiền miễn, giảm theo Nghị quyết số
406/NQ-uBTVQh15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội (chính sách ban hành từ năm 2021, tác động làm
giảm thu ngân sách trong đầu năm 2022 khi quyết toán thuế
năm 2021), tổng số tiền đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn
khoảng 45,9 nghìn tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu thế giới,
giá xăng dầu tăng mạnh, gây áp lực lên lạm phát và hoạt động
sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người
dân, Bộ Tài chính đã báo cáo chính phủ trình Ủy ban Thường
vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 18/2022/uBTVQh15
ngày 23/3/2022 giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với
xăng, dầu, mỡ nhờn (theo trình tự, thủ tục rút gọn), áp dụng
từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022. 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo triển khai tốt
các luật thuế; chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa
phương làm tốt công tác quản lý thu; xử lý nợ đọng thuế; đẩy
mạnh chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn
thuế. Bộ Tài chính đã thực hiện trên 28,4 nghìn cuộ̣c thanh
tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực quản lý thu, chi ngân
sách; quản lý, sử dụng vốn đầu tư; quản lý giá, chứng khoán;
kiểm tra trên 438,6 nghìn hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp;
điều tra chống buôn lậu bắt giữ, xử lý 7,4 nghìn vụ vi phạm
trong lĩnh vực hải quan; kiến nghị xử lý tài chính 21,2 nghìn tỷ
đồng; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính
sách, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính. 

Tổng chi NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt
713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán,

trong đó chi đầu tư phát triển đạt
28,6%, chi thường xuyên đạt 45,8%,
chi trả lãi đạt 50,1% dự toán. cân
đối NSTW và NSĐP các cấp
được đảm bảo. Trong 6 tháng
đầu năm (đến hết ngày
30/6/2022), đã thực hiện phát
hành 69 nghìn tỷ đồng trái
phiếu chính phủ, với kỳ hạn
bình quân 14,75 năm, lãi suất
bình quân 2,45%/năm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính
hồ Đức Phớc nhấn mạnh:
Về tổng thể tiến độ thu
NSNN 6 tháng đầu năm đạt
khá, nhưng một số khoản thu và

địa bàn tiến độ đạt thấp, nợ đọng
thuế có xu hướng tăng; tình trạng

gian lận, trốn lậu thuế, quản lý thu
thuế đối với các hoạt động kinh doanh

trên nền tảng số, thương mại điện tử, kinh
doanh xuyên biên giới, diễn biến phức tạp, giải

ngân vốn đầu tư công đạt thấp, đặc biệt là vốn đầu tư ngoài
nước, chưa tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì
vậy, ngành tài chính phải thực hiện có hiệu quả các giải
pháp chính sách tài khóa, tiền tệ thuộc chương trình phục
hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đây là nhân tố quan trọng,
quyết định tới ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà phục hồi và
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm
2022 nhằm nỗ lực hoàn thành mục tiêu thu NSNN.n

Thu ngân sách 
6 tháng đầu năm đạt 66,7%

Theo thông tin từ
Bộ Tài chính, lũy kế đến

hết tháng 6, thu ngân sách nhà
nước (NSNN) ước đạt 941,3 nghìn
tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán, trong
đó: Thu nội địa đạt 63,6%, thu từ dầu
thô đạt 125,6%, thu cân đối từ hoạt động
xuất nhập khẩu đạt 79,4% dự toán. Theo
phân cấp, thu ngân sách Trung ương
đạt 66,4% dự toán, thu ngân sách địa
phương đạt xấp xỉ 67% dự toán.

Lê Hiền

Ngày 11/7, giá xăng được liên Bộ Công Thương và Tài chính
điều chỉnh giảm hơn 3.000 đồng một lít. Đây là mức giảm mạnh

nhằm giảm áp lực lên lạm phát và hoạt động sản xuất - kinh
doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân
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T he ministry of finance actively proposed
competent authorities to promptly adopt
policies on exemption, reduction and
extension of taxes, land rents, fees and
charges in order to remove difficulties and

support businesses and people. The implementation of
policies on exemption, reduction and relaxation of taxes,
fees, charges and land rents under the Economic recovery
and Development Program resulted in VND39.8 trillion
from january to june, including VND 7.4 trillion of
relaxed tax, equal to 5.5% of the expected extension value
of VND135 trillion when the policy started to be applied;
and VND32.4 trillion of reduced and exempted tax, equal
to 35.8% of the expected full-year estimate of VND90.5
trillion. If VND6.1 trillion of exempted and reduced
amount applied according to resolution 406/NQ-
uBTVQh15 dated october 19, 2021 of the National
assembly’s Standing committee, it resulted in a
reduction in tax revenue, the total amount of exempted,
reduced and extended value was VND 45.9 trillion.

given that a sharp rise in gasoline prices placed
pressures on inflation, corporate performance and
people's livelihoods, the ministry of finance asked the
government to submit a proposal to the National
assembly’s Standing committee on promulgation of
resolution 18/2022/uBTVQh15 dated march 23, 2022 to
reduce environmental duty on gasoline, oil and grease
from april 1, 2022 to December 31, 2022.

Besides, the ministry focused on good enforcement of
tax laws; actively coordinated with central and local
authorities to exert good effect on revenue; handled tax
arrears; and gradually fought against revenue loss,
smuggling, trade fraud and tax evasion. The agency
conducted over 28,400 probes, focused on budgetary

collection and expenditure management, capital
investment management and use, and securities and price
management. It also checked over 438,600 records of tax
declaration filed by taxpayers; handled 7,400 cases of
customs violations; proposed financial settlement of
VND21.2 trillion; and proposed amendment, supplement
and perfection of related mechanisms and policies.

Total state budget expenditure was estimated at
VND713 trillion, equaling 40% of the full-year target in
the first six months of 2022. Particularly, investment and
development expenditures completed 28.6%, recurrent
expenditures fulfilled 45.8%, and interest payments
reached 50.1%. Balance of central budget and local budget
at all levels was ensured. from january to june of 2022,
VND69 trillion of government bonds were issued, with an
average maturity term of 14.75 years and an average
coupon rate of 2.45%.

finance minister ho Duc Phoc stressed that the
progress of state budget collection was quite good in the
first six months of the year but some items were lowly
collected and tended to increase. Trade fraud, tax evasion,
tax collection management on digital platforms, e-
commerce and cross-border trade were complicated.
Public investment capital and especially foreign
investment were slowly disbursed, thus yet to create a
strong driving force to promote economic growth. for
that reason, the financial sector must effectively
implement fiscal and monetary policy solutions under the
Socioeconomic recovery and Development Program,
which is an important and decisive factor to ensure
macroeconomic stability, maintain recovery momentum
and promote economic growth in the last months of 2022
in an effort to achieve the target of state budget
revenue.n

Budget Revenue Reaches 66.7% 
in First Six Months
State budget revenue was estimated at VND941.3 trillion (uS$41 billion) in the first
half of 2022, fulfilling 66.7% of the full-year estimate, said the ministry of finance,
specifying that the domestic revenue completed 63.6%, crude oil revenue realized
125.6%, and export-import balance achieved 79.4%. By level, central budget
revenue realized 66.4% of the yearly estimation while local budget revenue
completed approximately 67% of the estimate.

Le Hièn



Năm 2021, Nam Định đạt được kết quả rất ấn tượng về thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế và thu hút đầu tư. tỉnh đang lan toả kết quả này ra sao
trong năm 2022?

Tuy đối mặt với không ít khó khăn nhưng nhờ sự lãnh đạo thống nhất, quyết
liệt, linh hoạt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là sự nỗ lực to lớn của
người dân và doanh nghiệp (DN), Nam Định đã khép lại năm 2021 với nhiều kết
quả rất đáng khích lệ: grDP tăng 7,9% (trong top 11 tỉnh, thành phố cao nhất cả
nước); sản xuất công nghiệp tăng 14,0%; giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt 2.927 triệu
uSD, tăng 34,4%; thu ngân sách nhà nước đạt 7.858 tỷ đồng, tăng 29%; tổng vốn
đầu tư toàn xã hội đạt  87.450 tỷ đồng, tăng 15,5% so năm 2020... Đó là nền tảng để
tỉnh đặt các mục tiêu trong năm 2022: grDP tăng 8,5%-9,5%; sản xuất công
nghiệp tăng 14,0% trở lên; giá trị xuất khẩu 3.000 triệu uSD trở lên; vốn đầu tư
toàn xã hội tăng 16,5% trở lên; thu ngân sách trên 6.600 tỷ đồng...

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, tỉnh đang thực hiện đồng bộ các nhiệm
vụ, giải pháp: triển khai các kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch covid-19 phù hợp thực tế; nâng cao chất lượng quy hoạch; đẩy mạnh đầu tư hệ
thống kết cấu hạ tầng; tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện
đại, ứng dụng công nghệ cao; tích cực tháo gỡ khó khăn cho DN; tạo điều kiện để
sớm khởi công các dự án lớn… Tiếp nối kết quả đạt được, trong các tháng đầu năm
2022, kinh tế tỉnh đã duy trì được đà khởi sắc với mức tăng khá so cùng kỳ: grDP
tăng 9,69%, trong đó nông nghiệp tăng 3,13%, công nghiệp xây dựng tăng 12,10%… 

Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ cùng sự nỗ lực cao nhất, Nam Định đang lan
toả các yếu tố tích cực, khắc phục điểm hạn chế để thực hiện tốt mục tiêu đề ra năm
2022, tạo đà cho cả giai đoạn tăng trưởng bứt phá.

Năm 2021, chỉ số PCi của tỉnh tăng 16 bậc so với năm 2020, một trong các
kết quả tốt nhất từ trước đến nay. Điều này cho thấy Nam Định đang triển khai
có hiệu quả khâu đột phá “Đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh”, ông có thể chia sẻ cụ thể hơn ?

Trước hết phải khẳng định rằng: Đẩy mạnh cchc, nâng cao năng lực cạnh
tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư được cấp ủy, chính quyền tỉnh Nam Định xác định
là nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong
nhiều năm qua. Trong 2 nhiệm kỳ gần nhất, Đảng bộ tỉnh đều ban hành nghị quyết
chuyên đề về xúc tiến thu hút đầu tư và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Trong giai đoạn 2016-2020, công tác này được triển khai tích cực, mạnh mẽ và
đạt kết quả quan trọng; đã thu hút được 461 dự án đầu tư mới; số lượng DN thành lập
mới tăng nhanh, đều trong các năm; đơn giản hóa được 210 thủ tục hành chính
(TThc), tất cả đều được công khai, minh bạch; xây dựng chính quyền điện tử được
đẩy mạnh, được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá là một trong 7 tỉnh, thành
phố có tỷ lệ giải quyết TThc cấp độ 4 cao nhất toàn quốc.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh xác định cchc, nâng cao năng lực
cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của hệ
thống chính trị, khâu đột phá phát triển. Từ đó, tỉnh đặt ra các yêu cầu cao hơn, nâng
tầm mục tiêu, đòi hỏi việc triển khai quyết liệt và tạo hiệu quả thực chất hơn.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng ban hành nghị quyết riêng về đẩy
mạnh cchc, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai
đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 04-NQ/Tu ngày 18/6/2021). Trên cơ sở đó,
uBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về đẩy mạnh cchc, nâng cao năng lực
cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch
về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cchc tỉnh giai đoạn
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Nam ĐịNh

Gỡ “nút thắt” để đẩy mạnh cải thiện 
môi trường đầu tư, kinh doanh

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

Thực hiện khâu đột phá
về: Đẩy mạnh cải cách
hành chính (cchc),
nâng cao năng lực cạnh
tranh theo tinh thần Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XX và Nghị
quyết số 04-NQ/Tu ngày
18/6/2021 của Ban chấp
hành Đảng bộ tỉnh, tỉnh
Nam Định đang triển khai
quyết liệt nhiều nhiệm vụ,
giải pháp tháo gỡ “nút
thắt” trong cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh
trên địa bàn. Ông Phạm
Đình Nghị - chủ tịch
uBND tỉnh Nam Định đã
chia sẻ về vấn đề này.



2021-2025... các sở, ngành, địa phương đã
cụ thể  hóa bằng các kế hoạch, giải pháp và
hoạt động cụ thể nhằm xây dựng nền hành
chính công vụ chuyên nghiệp, hiện đại,
hiệu lực, hiệu quả và tạo dựng môi trường
đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng,
hấp dẫn.

Những chuyển biến này thể hiện thông
qua chỉ số PcI năm 2021 tăng 1,89 điểm và
16 bậc so với năm 2020. So với các năm
trước, một số chỉ số thành phần quan trọng
đều tăng hạng như: chi phí thời gian tăng 45
bậc, Tiếp cận đất đai tăng 33 bậc, chi phí
không chính thức tăng 31 bậc, Thiết chế pháp
lý và an ninh trật tự tăng 16 bậc. hơn thế, thu
hút đầu tư năm 2021 tăng cả về số dự án và
vốn đăng ký, trong đó có một số dự án lớn
như: nhóm dự án do Tập đoàn Xuân Thiện
đầu tư gần 99.000 tỷ đồng, dự án đầu tư xây
dựng và kinh doanh hạ tầng khu công
nghiệp (kcN) mỹ Thuận vốn 1.621 tỷ đồng...

một yếu tố quan trọng giúp Nam Định
được các DN ghi nhận là tỉnh đã, đang triển
khai nhiều dự án giao thông quan trọng. cùng
với đó, tỉnh đang đầu tư xây dựng hạ tầng
nhiều kcN, cụm công nghiệp (ccN) trên địa
bàn nhằm tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư
thứ cấp về đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh (SXkD)…

Điểm chỉ số Tính năng động của chính quyền tỉnh tiếp tục cải
thiện tích cực với kết quả đạt 6,73 điểm, tăng 0,81 điểm so với năm
2020. Trong đó, nhiều DN cho biết chính quyền tỉnh có thái độ tích
cực đối với việc hỗ trợ hoạt động SXkD, nhất là đã gia tăng các giải
pháp hỗ trợ, gỡ khó cho khu vực kinh tế tư nhân và trong bối cảnh
dịch bệnh covid-19 tác động tiêu cực...

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh và nâng cao chỉ số PCi, thời gian tới tỉnh Nam Định sẽ
thực hiện những giải pháp nào?

PcI của Nam Định năm 2021 tuy đã cải thiện mạnh mẽ nhưng
hiện nằm trong nhóm khá của cả nước và còn nhiều hạn chế: công
tác cchc chưa đáp ứng yêu cầu của người dân và DN; sự phối hợp
giữa các đơn vị để hỗ trợ thực hiện các thủ tục đầu tư có thời điểm
còn chưa tốt; thiếu quỹ đất sạch; tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư
xây dựng hạ tầng kỹ thuật các kcN, ccN còn chậm; công tác lập và
triển khai thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh còn một số hạn
chế, chưa đảm bảo, thiếu tính đồng bộ giữa các quy hoạch...

Để khơi thông “nút thắt” về cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh, tỉnh tiếp tục kiên trì thực hiện đồng bộ các nhiệm
vụ và giải pháp. Trước hết là không ngừng nâng cao vai trò
lãnh, chỉ đạo điều hành, tính năng động, tiên phong của lãnh
đạo các cấp, ngành; tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức,
trách nhiệm và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng
cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao vai trò, trách
nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và xử lý
nghiêm các hành vi sách nhiễu, gây phiền hà, đồng thời đẩy
mạnh xây dựng chính quyền điện tử; đẩy mạnh xây dựng đô
thị thông minh và phát triển Trung tâm công nghiệp, dịch vụ
TP.Nam Định; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của
Trung tâm Phục vụ hành chính công và hỗ trợ doanh nghiệp
theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại...

Tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường bộ ven

biển đoạn qua địa bàn tỉnh. Phối hợp với Bộ giao thông Vận tải
thực hiện dự án cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh cơ. Đặc
biệt, ngày 25/4 vừa qua tỉnh đã khởi công giai đoạn 2 Tuyến
đường trục nối vùng kinh tế biển của tỉnh với cao tốc cầu giẽ-
Ninh Bình, trong đó có cầu Đống cao bắc qua sông Đào, nối
hai huyện Ý Yên-Nghĩa hưng. các dự án giao thông trọng điểm
khác như cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình-hải Phòng
(Nam Định được chính phủ giao lập dự án đầu tư), dự án
tuyến đường bộ mới Nam Định-Lạc Quần-Đường bộ ven
biển;… cũng đang được triển khai mạnh mẽ.

Nhằm tạo quỹ đất sạch, tỉnh đã lần lượt khởi công xây dựng
hạ tầng kcN mỹ Thuận (huyện mỹ Lộc, quy mô 159ha), ccN
Thanh côi (huyện Vụ Bản, quy mô 50ha), ccN Yên Bằng
(huyện Ý Yên, quy mô 50ha); đã và đang triển khai quy trình
xây dựng nhiều kcN, ccN ở nhiều địa phương khác trong
tỉnh. Để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các
dự án trọng điểm, phức tạp, ngày 11/02/2022, Tỉnh ủy Nam
Định đã thành lập riêng một Ban chỉ đạo, với hầu hết lãnh đạo
chủ chốt của tỉnh và các địa phương trong tỉnh tham gia.

Đi liền với đó, tỉnh đã triển khai một số hoạt động xúc tiến đầu
tư trọng điểm, bước đầu thu được những kết quả tích cực. Ngay tại
Nam Định, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí chủ tịch uBND tỉnh
đã lần lượt có các cuộc làm việc với Tập đoàn fPT để bàn thảo hợp
tác trong hai lĩnh vực chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực; với
lãnh đạo Đại học Quốc gia hà Nội về việc hợp tác, hỗ trợ tỉnh về
phát triển lĩnh vực khoa học và công nghệ, xây dựng cơ sở đào tạo
của Đại học Quốc gia trên địa bàn; làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế,
các DN lĩnh vực dược về việc xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực vốn có thế
mạnh; với Đoàn Đại sứ Việt Nam tại các nước Nhật Bản, Singapore
và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại hong kong; làm việc với Đại
sứ quán, các tổ chức, hiệp hội DN Singapore, hàn Quốc tại Việt
Nam nhằm giới thiệu, xúc tiến, thu hút đầu tư về tỉnh.
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Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc (ở giữa) và Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định
Phạm Đình Nghị (bên trái) thăm và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh



in 2021, Nam dinh achieved very impressive results of
economic growth and investment attraction. How is the
province spreading this outcome in 2022?

Despite facing numerous difficulties, thanks to the unified,
drastic and flexible leadership of the Party and the government at
all levels, especially the great effort of people and businesses, Nam
Dinh farewelled 2021 with many very encouraging results. Its
grDP grew by 7.9% (Top 11 highest growth in the country); the
industrial output value expanded by 14.0%; the export value rose

34.4% year on year to uS$2,927 million; the State budget revenue
climbed 29% to VND7,858 billion; and total social investment
jumped 15.5% to VND87,450 billion. This performance is the
foundation for the province to set goals in 2022: grDP growth of
8.5%-9.5%, industrial growth of 14.0% or more, export value of
uS$3,000 million or more, investment growth of 16.5% or more,
and budget revenue of over VND6,600 billion.

To successfully achieve these goals, the province is carrying out
consistent tasks and solutions, including safe and flexible coVID-
19 adaptation plans; improving planning quality; stepping up
infrastructure investment; developing modern, high-tech
commercial commodity agriculture; actively removing difficulties
for enterprises; and creating conditions for early start of major
projects. To continue its successful outcomes, in the first months of
2022, the province managed to maintain economic growth
momentum, featured by the grDP growth of 9.69%, agricultural
growth of 3.13% and construction growth of 12.10%.

With a strong desire to grow higher and
with its best effort, Nam Dinh is spreading
positive factors, overcoming limitations in the
way to realize its goals in 2022, and creating
momentums for explosive growth.

in 2021, the Provincial Competitiveness
index (PCi) climbed 16 places over 2020,
one of the best results ever. this shows that
Nam dinh is effectively carrying out the
breakthrough stage of "speeding up
administrative reforms and improving
provincial competitiveness." Would you
mind telling us more about this?

first of all, it must be affirmed that
accelerating administrative reforms,
sharpening competitiveness, and promoting
and attracting investment is defined an
important task and goal by the Party and
government of Nam Dinh province. In the last
two leadership terms, the Provincial Party
committee issued thematic resolutions to
boost investment attraction and engaging the
entire political system in action.

In the 2016-2020 period, this work was
actively and strongly implemented and
produced important results. The province

licensed 461 new investment projects; witnessed a robust increase in
corporate establishments; simplified 210 administrative procedures,
all of which were public and transparent; and promoted e-
government construction, which was ranked one of seven best
reformers of Level 4 administrative procedures nationwide by the
ministry of Information and communications.

In the 2020 - 2025 term, the Provincial Party committee
determined that administrative reform, competitiveness
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Nam DiNh

Clearing Bottlenecks for Better
Investment  and Business Environment

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

To achieve the breakthrough stage of
accelerating administrative reforms and
sharpening competitiveness as stated in the
resolution of the 20th Provincial Party
congress and resolution 04-NQ/Tu dated
june 18, 2021 of the Provincial Party
committee, Nam Dinh province has
drastically adopted many tasks and solutions
to remove "bottlenecks" in improving the
investment and business environment, said
mr. Pham dinh Nghi, chairman of Nam
Dinh Provincial People's committee.

Nam Dinh provincial leaders witness the provincial Department of Planning
and Investment and the Foreign Investment Agency (Ministry of Planning

and Investment) sign a commitment to support investment attraction in My
Thuan Industrial Park, November 25, 2021



improvement and investment promotion are regular and
continuous tasks of the political system, catalysts for
breakthrough development. Therefore, the province has set
higher requirements and higher goals which demanded drastic
action to achieve more substantive outcomes.

The committee also issued a separate resolution on stepping
up administrative reforms, raising competitiveness, promoting
and attracting investment in the 2021-2025 period (resolution
04-NQ/Tu dated june 18, 2021). on that basis, the Provincial
People's committee launched an action program on
administrative reform, competitiveness improvement and
investment promotion and attraction in 2021-2025 and an action
plan for higher Provincial competitiveness Index (PcI) and
Public administration reform Index (Par Index) in 2021-2025.
relevant departments, branches and localities worked out specific
plans, solutions and activities to build a professional, modern and
effective public administration and create a favorable, equal and
attractive business and investment environment.

These changes are translated into the PcI Index in 2021,
which rose by 1.89 points to climb 16 places over 2020.
compared with previous years, some important subindices went
up in ranking. for instance, time cost climbed by 45 places, access
to land by 33 places, informal charge by 31 places, and legal and
security institutions by 16 places. moreover, investment
attraction in 2021 expanded in investment projects and value. a
group of gigantic projects invested by Xuan Thien group cost up
to nearly VND99,000 billion and my Thuan Industrial Park was
registered with VND1,621 billion of investment capital.

an important factor for Nam Dinh to be recognized by
businesses is good development of many important transport
projects. Besides, the province is investing to build infrastructure
systems for industrial zones to provide an abundant land fund for
secondary investors to invest in production and business projects.

The governmental proactivity index continued to gain in
score, reaching 6.73 points, an increase of 0.81 points over
2020. many businesses said that the provincial government
has a positive attitude for supporting enterprises to boost up
business performance, especially solutions for the private
sector to deal with difficulties amid negative impacts caused by
the coVID-19 epidemic. 

to further improve the business investment environment
and raise the PCi index, what solutions will Nam dinh
province implement in the coming time? 

although Nam Dinh province's PcI 2021 climbed strongly, it
is now staying in the group of good performers in the country
and facing many existing limitations due to unsatisfactory public
administration reform to people and businesses; loose
coordination among stakeholders in supporting settlement of
investment procedures; insufficient land fund; slow process of
investment procedures for construction of technical
infrastructure in industrial zones; and inadequate and
unbalanced planning and implementation.

To remove these "bottlenecks" to further improve the
investment and business environment, Nam Dinh province will
continue to take consistent tasks and solutions. first of all, the
province will constantly foster leadership, direction and
administration of authorities at all levels and branches; actively
inform, raise awareness, responsibility and quality of public
employees; strengthen public service discipline, raise the role,
responsibility and accountability of agency leaders; strictly
handle acts of harassment and trouble; step up construction of
e-government; accelerate construction and development of

smart cities, industrial and service centers; enhance operational
quality and efficiency of the center for Public administration
Service and Business Support by boosting publicity,
transparency and modernity. 

The province will also speed up construction of coastal roads
and coordinate with the ministry of Transport to implement the
Day - Ninh co connection Project. Specially, on april 25, the
province started construction of the second phase of a backbone
traffic route linking its marine economic region with cau gie-
Ninh Binh highway, including Dong cao Bridge across the Dao
river that connects Y Yen and Nghia hung districts. other key
traffic projects such as Ninh Binh - Nam Dinh - Thai Binh - hai
Phong Expressway (Nam Dinh was assigned to establish the
investment project by the government), and Nam Dinh - Lac
Quan-coastal road are also being vigorously deployed.

In order to create an available land fund, the province started
infrastructure construction in 159-ha my Thuan Industrial Park
(my Loc district), 50-ha Thanh coi Industrial Park (Vu Ban
district), 50-ha Yen Bang Industrial Park (Y Yen district); carried
out construction processes and procedures for many industrial
zones in the province. In order to direct, inspect, urge investors
and promptly remove their difficulties and obstacles in site
clearance in important but complicated projects, on february 11,
2022, Nam Dinh Provincial Party committee established a
steering committee for this affair, installed with key leaders of the
province and project-impacted localities. 

furthermore, the province launched key investment
promotion events and initially obtained positive results. right in
Nam Dinh, the Secretary of the Provincial Party committee and
the chairman of the Provincial People's committee hosted
meetings with fPT corporation to discuss cooperation in digital
transformation and human resource training; with leaders of
hanoi-based Vietnam National university on cooperation and
support for the province in development science and technology,
building a training facility of the university in the province; with
leaders of the ministry of health and pharmaceutical enterprises
on investment promotion in locally strong fields; with
Vietnamese ambassadors to japan and Singapore and with
Vietnamese consulate general in hong kong; and with
embassies, organizations and business associations of Singapore
and South korea in Vietnam to introduce and promote
investment opportunities in the province and attract investment
flows into the locality.

thank you very much
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The project of building a development backbone connecting the
marine economic zone of Nam Dinh province with the Cau Gie - Ninh
Binh highway is expected to create a strategic breakthrough in the

completion of the road traffic network according to Nam Dinh
province’s transportation development planning. In the photo:

Construction unit of the project



Ông có đánh giá gì về công tác xúc tiến, thu hút đầu tư
tỉnh Nam Định những năm gần đây?

Trong năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng bởi dịch covid-
19, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh gặp rất nhiều
khó khăn. Nhưng nhờ triển khai nhiều giải pháp linh hoạt
nên Nam Định vẫn thu hút được 156 dự án gồm: cấp mới
121 dự án, điều chỉnh tăng vốn 35 dự án; 32 dự án fDI với
tổng vốn đăng ký 116 triệu uSD, 124 dự án DDI với vốn
đăng ký 77.400 tỷ đồng. Nổi bật là trong năm 2021, tỉnh chấp
thuận chủ trương đầu tư 03 dự án của Tập đoàn Xuân Thiện
về sản xuất gang thép, cấu kiện bê tông đúc sẵn, cán thép với
tổng mức đầu tư 99.000 tỷ đồng. 

Điều đáng nói là thời gian qua, công tác xúc tiến đầu tư
luôn nhận được quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, uBND
tỉnh, đồng thời có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của
lãnh đạo các cấp, ngành. Từ đó, tỉnh đã ban hành nhiều chủ
trương, quyết sách thúc đẩy như: Nghị quyết số 04/NQ-Tu
ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và kế hoạch
số 79/kh-uBND ngày 16/7/2021 của uBND tỉnh về đẩy mạnh
cải cách hành chính (cchc), nâng cao năng lực cạnh tranh,
xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; kế hoạch số
99/kh-uBND ngày 20/8/2021 về Nâng cao năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh và chỉ số cchc tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-
2025... Trong 2 nhiệm kỳ gần nhất, Đảng bộ tỉnh đều ban hành
nghị quyết chuyên đề về xúc tiến thu hút đầu tư nên đã huy
động được cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Tuy vậy, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư còn một số hạn
chế như: Thiếu tính liên kết vùng, khu vực; các dự án quy mô
nhỏ, công nghệ thấp, sử dụng nhiều lao động và phân bố
không đều; quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu,
cụm công nghiệp chậm trễ; thiếu quỹ đất sạch... trong khi đó,
chính sách thu hút và quản lý công nghệ cao chưa phát huy
hiệu quả, năng lực tiếp nhận công nghệ còn yếu do thiếu
chuyên gia kỹ thuật và đội ngũ công nhân lành nghề.

Để Nam Định thực hiện thành công mục tiêu thu hút
đầu tư trực tiếp đạt trên 80.000 tỷ đồng trong giai đoạn
2021-2025, sở đang tham mưu, thực hiện các giải pháp
nào, thưa ông? 

Sở đang tham mưu uBND tỉnh giao các sở, ban, ngành
thực hiện các giải pháp sau:

1. Về quy hoạch: Nâng cao chất lượng công tác lập, quản lý
thực hiện quy hoạch; sớm hoàn thành Quy hoạch tỉnh đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo thống nhất với quy
hoạch vùng và quốc gia, đồng thời thực hiện tốt các quy hoạch
lớn như Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến
năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng
khu chức năng phía Nam đô thị rạng Đông đến năm 2040;…

2. Về hạ tầng: 
- Ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình trọng

điểm có tính lan tỏa phát triển, như: tuyến đường nối vùng
kinh tế biển tỉnh Nam Định với cao tốc cầu giẽ - Ninh Bình;
tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; các cầu lớn
Đống cao, Ninh cường, Bến mới; tuyến đường bộ Nam Định
- Lạc Quần - đường ven biển…

- Đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng một số khu, cụm công
nghiệp; sớm lấp đầy kcN Dệt may rạng Đông; hoàn thành
đầu tư hạ tầng kcN mỹ Thuận; mở rộng kcN Bảo minh; triển
khai kcN hồng Tiến; tháo gỡ vướng mắc để kcN mỹ Trung
sớm đi vào hoạt động… 

- Triển khai các thủ tục xây dựng đề án thành lập khu kinh
tế Ninh cơ; từng bước xây dựng không gian kinh tế liên kết
khu vực biển các huyện Nghĩa hưng, hải hậu, giao Thủy. 

3. Về cchc: 
- Đổi mới tư duy chỉ đạo, điều hành; thường xuyên theo

dõi, đôn đốc, kiểm tra gắn với trách nhiệm người đứng đầu
cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm
Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh
nghiệp (DN) tỉnh.
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Triển khai quyết liệt, 
đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

Tỉnh Nam Định phấn đấu, giai đoạn 2021-
2025, tổng vốn thu hút đầu tư trên địa bàn
tỉnh đạt trên 80.000 tỷ đồng. Để thực hiện
mục tiêu trên, tỉnh Nam Định đang vào cuộc
sát sao với các giải pháp đồng bộ. Phóng viên
Vietnam Business forum đã có cuộc phỏng
vấn ông mai Văn Quyết - giám đốc Sở 
kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định.



- Triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành
chính (TThc), nhất là thủ tục liên quan đến đầu tư, sản xuất,
kinh doanh, đất đai, xây dựng,... 

- hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử tiến tới xây
dựng chính quyền số và chuyển đổi số toàn diện; đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, quản
lý và xử lý văn bản; cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, 4. 

4. Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh và xúc tiến, thu hút đầu tư

- Tạo thuận lợi để nhà đầu tư tiếp cận thông tin quy hoạch,
đẩy nhanh giải quyết thủ tục pháp lý về: đất đai, đê điều, môi
trường... và tích cực tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng,
kiên quyết xử lý dự án chậm tiến độ hoặc sử dụng đất đai
không đúng mục đích.

- Thực hiện kịp thời các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư,
hỗ trợ DN; tăng cường xúc tiến thương mại, thị trường, hỗ trợ
xây dựng thương hiệu hàng hoá; nâng cao chất lượng thẩm
định dự án đầu tư, chú trọng đánh giá năng lực tài chính, công
nghệ và biện pháp bảo vệ môi trường.

- củng cố mạng lưới đào tạo nghề gắn với nâng cao chất
lượng đào tạo; phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu doanh
nghiệp; chú trọng đào tạo kỹ năng nghề nghiệp gắn với các kỹ
năng mềm, ngoại ngữ, tin học… và khuyến khích liên kết
giữa DN với cơ sở đào tạo.

- Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên
nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với định hướng phát
triển kinh tế - xã hội, quy hoạch các ngành, lĩnh vực thế
mạnh; hướng tới nhà đầu tư lớn đến từ mỹ, Eu, Nhật Bản,
hàn Quốc… và các tập đoàn lớn trong nước. coi trọng “xúc
tiến tại chỗ” qua việc hỗ trợ và khuyến khích DN tái đầu tư,
mở rộng sản xuất.

5. Về cơ chế chính sách
- Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ

DN theo quy định chung cả nước và riêng của tỉnh; phối hợp
với nhà đầu tư nghiên cứu áp dụng các chính sách đặc thù đối
với dự án quy mô lớn. 

- Quan tâm phát triển nguồn nhân lực, có chính sách hỗ
trợ đầu tư đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất
lượng cao.

một vài chia sẻ của ông về định hướng thu hút đầu tư
của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030?

Tỉnh sẽ xúc tiến, thu hút một cách chủ động, có mục tiêu,
trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục duy trì các thị trường và đối
tác truyền thống, đồng thời mở rộng thị trường theo các hiệp
định đa phương hoặc song phương.

Trong lĩnh vực công nghiệp chuyển dần từ “rộng” sang
“sâu”; từ sau năm 2025 sang phát triển công nghiệp công
nghệ cao, thân thiện môi trường. Lựa chọn một số ngành
công nghiệp nền tảng để ưu tiên phát triển theo hướng tận
dụng tiềm năng, lợi thế địa phương; tham gia sâu vào mạng
sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; sử dụng tiết kiệm đất, thân
thiện môi trường; tạo ra giá trị gia tăng cao và đóng góp lớn
cho xuất khẩu và thu ngân sách.

Tỉnh chỉ chấp thuận dự án đầu tư sản xuất vào các kcN,
ccN; nếu bên ngoài chỉ xem xét đối với dự án lớn có tác động
lớn hoặc không thể sản xuất; không thu hút đầu tư dệt may, da
giày vào thành phố Nam Định và khu vực lân cận; tại vùng
nông thôn sẽ cân đối phù hợp với nguồn lao động tại chỗ.

Bên cạnh ưu tiên phát triển dịch vụ chất lượng cao, dịch
vụ đô thị, trong đó tập trung phát triển dịch vụ giáo dục-đào
tạo, y tế, du lịch, dịch vụ xã hội phục vụ kcN, ccN, dịch vụ
logistics, tài chính - ngân hàng, bưu chính, viễn thông... tỉnh
chú trọng phát triển nông nghiệp theo các vùng chuyên canh
làm cơ sở cho việc tích tụ ruộng đất và thu hút dự án công
nghệ cao hoặc vào các địa bàn phù hợp.

Đánh giá của ông về chỉ số Gia nhập thị trường của
tỉnh? sở đang thực hiện các giải pháp nào nhằm cải thiện
điểm số, thứ hạng chỉ số trên?

chỉ số gia nhập thị trường của tỉnh năm 2020 đạt 8,45
điểm, tăng 0,22 điểm nhưng giảm 7 bậc so với năm 2019 và
xếp 10/63; năm 2021 đạt 7,07 điểm, giảm 1,38 điểm, 14 bậc so
với năm 2020 và xếp 24/63 tỉnh, thành phố. 

Để cải thiện điểm số, thứ hạng chỉ số này, Sở đang tập
trung thực hiện các giải pháp gồm:

- Tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu,
gây phiền hà cho DN; các phòng rà soát, xây dựng quy trình
theo hướng tinh giản, rút ngắn thời gian và có lộ trình giải
quyết rõ ràng. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, TThc không yêu cầu
DN, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

- khuyến khích đăng ký DN trên môi trường
mạng qua cổng thông tin đăng ký DN quốc gia;
có hình thức hỗ trợ DN đăng ký qua mạng nhằm
nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả
chương trình tổng thể cchc; đẩy mạnh cải cách
TThc theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao
chất lượng tư vấn, hướng dẫn thủ tục (trực tiếp,
qua điện thoại hay email...) rõ ràng, dễ hiểu.

- Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo
đức công vụ; đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ
người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức
trong thực thi công vụ, nhất là giải quyết các hồ
sơ, thủ tục về đầu tư, kinh doanh; đồng thời xử lý
nghiêm trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu. 

Với sự vào cuộc quyết liệt, Sở quyết tâm tạo
bứt phá mạnh mẽ về chỉ số gia nhập thị
trường, qua đó góp phần nâng cao chỉ số PcI
của tỉnh. 

trân trọng cảm ơn ông!
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What do you think about investment
promotion and attraction of Nam
dinh province in recent years?

In 2020 and 2021, due to
coVID-19 epidemic impacts, the
province found it hard to attract
investment inflows. But with its
flexible solutions, Nam Dinh
managed to entice 156 projects,
including 121 new projects and
35 revised projects; 32 fDI
projects with a total registered
capital of uS$116 million and
124 DDI projects with VND77.4
trillion. Notably, in 2021, the
province licensed three projects of
VND99 trillion invested by Xuan
Thien group to manufacture iron
and steel, prefabricated concrete
structures and rolled steel.

Notably, over the past time, investment
promotion has always been an important task to the
Provincial Party committee and the Provincial People's
committee. The province issued many incentivization policies
such as resolution 04/NQ-Tu dated june 18, 2021 of the
Provincial Party committee and Plan 79/kh-uBND dated
july 16, 2021 of the Provincial People's committee on
administrative reform, competitiveness improvement and
investment promotion and attraction in the 2021-2025 period;
Plan 99/kh-uBND dated august 20, 2021 on Improving the

Provincial competitiveness Index
(PcI) and the Public administration
reform Index (Par Index) in the
2021-2025 period. In the last
leadership terms, the Provincial Party
committee issued thematic
resolutions on investment promotion
and attraction to engage the whole
political system into this work.

Nonetheless, investment
promotion and attraction still
confronted certain limitations such as
inadequate regional connectivity;
small-scale, low-tech, labor-intensive
and unevenly distributed projects;
slow-moving infrastructure
construction in industrial zones; and
insufficient land fund while high-
technology attraction and
management policy is not effective and
technological adoption capacity is still
weak on insufficient technical experts
and skilled workers.

in order for Nam dinh to successfully
realize the goal of having more than

VNd80 trillion of direct investment
fund in the 2021-2025 period,

what solutions is the department
advising and carrying out?

The Department of Planning
and Investment is advising the
Provincial People's committee to
assign relevant agencies to
execute the following solutions:

1. Planning: Improving the
quality of plan formation,
management and
implementation; completing the

provincial planning to 2030, with a
vision to 2050, ensuring consistency

with regional and national planning; and
carrying out major plans such as Nam Dinh

city construction master plan to 2040, with a
vision to 2050 and master Plan for Southern rang

Dong urban area construction to 2040.
2. Infrastructure:
- Prioritizing investment resources for key projects with

strong ripple effects on development like the traffic route
linking the Nam Dinh marine economic zone with cau gie -
Ninh Binh Expressway; coastal traffic route along Nam Dinh
province; Dong cao, Ninh cuong and Ben moi bridges; Nam
Dinh - Lac Quan - coastal road.
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Drastic and Consistent Solutions for
Stronger Investment Inflows

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

Nam Dinh
province will make
every effort and take

consistent solutions to draw
VND80 trillion (uS$3.5 billion) of
investment capital in 2021-2025.
Vietnam Business forum’s reporter
has an interview with mr. mai
Van Quyet, Director of Nam

Dinh Department of
Planning and
Investment.

The groundbreaking ceremony of infrastructure development project 
of My Thuan Industrial Park, November 25, 2021



- Speeding up infrastructure construction in industrial
zones; quickly filling up rang Dong Textile and garment
Industrial Park; completing infrastructure investment in my
Thuan Industrial Park; expanding Bao minh Industrial Park;
launching hong Tien Industrial Park; removing obstacles for
my Trung Industrial Park to come into operation soon.

- carrying out development procedures for Ninh co
Economic Zone; gradually building an economic space
linking the coastal area of Nghia hung, hai hau and giao
Thuy districts.

3. administrative reform
- changing leadership and management mindset;

regularly monitoring, urging and inspecting responsibility of
agency leaders; improving operational quality of the Nam
Dinh Public administration Service, Investment Promotion
and Business Support center.

- Effectively implementing administrative procedure
reforms, especially procedures relating to investment,
production, business, land and construction.

- completing e-government construction, moving towards
an inclusive digital government and digital transformation;
stepping up information technology application to document
management and processing; improving the quality of online
public service delivery at Levels 3 and 4.

4. Improving the business investment environment,
enhancing competitiveness and promoting investment
attraction

- creating favorable conditions for investors to access
planning information, speeding up settlement of legal
procedures on land, dykes and environment and actively
removing difficulties in site clearance; resolutely handling
projects behind schedule or using land for wrong purposes.

- Promptly applying investment incentive and business
support policies; strengthening trade and market promotion,
branding support; boosting the appraising quality of
investment projects, with importance attached to financial
capacity, technology and environmental measures.

- consolidating the vocational training network and
improving training quality; developing human resources for
actual business needs; training vocational skills, soft skills,
foreign languages and computer knowledge; and encouraging
connectivity between enterprises and training institutions.

- Improving the effect of focused professional
investment promotion linked to socioeconomic
development, sectoral planning; enticing big investors from
the uS, the Eu, japan and South korea and large domestic
corporations; upholding localized investment promotion by
supporting and encouraging existing enterprises to reinvest
and expand production.

5. Institutional Policy
- Effectively implementing investment promotion and

business development policies in line with national and
provincial regulations; coordinating with investors to research
and apply specific policies to large-scale projects.

- Paying attention to human resource development,
applying investment support policies for human resource
training, especially high-quality human resources.

Would you be kind enough to describe some
investment policies in 2021-2025, with a vision to 2030?

The province will actively boost investment attraction in

traditional markets and partners and expand into new ones
under multilateral and bilateral agreements.

In industry, the province will gradually shift from
extensive investment to intensive investment and give
priority to high-tech, environment-friendly industry from
2025 and beyond. It will select foundation industries for
prioritized development by utilizing local potential
advantages; deeply taking part in the global production
network and value chain; boosting environmentally friendly,
economical use of land; creating high added value and
boosting export and budget revenue.

Nam Dinh province will only approve production
investment projects into industrial zones. The province will
only consider licensing projects outside industrial zones
only when they are big enough. It will not license textile,
garment and footwear investment projects in Nam Dinh
city and surrounding localities.

In addition to prioritizing development of high-quality
services and urban services, which focus on developing
education and training, healthcare, tourism, logistics, finance -
banking, post - telecom services and social services for
industrial zones, the province will focus on developing
agriculture and wooing high-tech projects.

What do you think about the province's market Entry
index? What solutions is the department carrying out to
raise its score and standing?

The province's market Entry Index scored 8.45 points in
2020, an increase of 0.22 points but its standing dropped seven
places over 2019, ranked No. 10 out of 63 provinces and cities.
In 2021, it marked 7.07 points, down 1.38 points, sliding 14
places to stand at No. 24 on the rankings.

To improve its score and ranking, the Department of
Planning and Investment is focusing on implementing
solutions below:

- handling and preventing bureaucratic harassment
against enterprises; reviewing and streamlining processes
and having clear resolution roadmaps. after submitting
records, applicants will not be asked to supplement
incomplete ones more than one time.

- Encouraging enterprise registration in the electronic
environment on the National Enterprise registration Portal;
supporting online business registration to increase public
services of Level 4 delivered online.

- Drastically and effectively implementing the public
administration reform master program; speeding up
administrative procedure reform towards simplicity and
efficiency; improving the quality of procedural consultation
and guidance (in person, by phone or via email, etc.) in a
clear, easy-to-understand manner.

- further rectifying disciplines and ethics of public
service; upholding the responsibility and ethics of public
service leaders and public employees in the performance of
their official duties, especially in dealing with investment
and business documents and procedures; and strictly
handling harassment cases.

With a drastic approach and action, the Department of
Planning and Investment is determined to make a strong
change in the market Entry Index, an act to help raise the
overall Provincial competitiveness Index (PcI).

thank you very much!
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Bà có thể chia sẻ đôi nét về những thành
tựu nổi bật mà ngành Công thương Nam
Định đạt được trong thời gian qua?

Thời gian qua, Sở công Thương tỉnh Nam
Định thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả
các biện pháp phòng, chống dịch covid-19
theo đúng chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng
chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành
Trung ương. Sở cũng đã triển khai thực hiện
tốt các Nghị quyết của chính phủ và các kế
hoạch của uBND tỉnh về nhiệm vụ hỗ trợ DN
trên địa bàn tháo gỡ khó khăn, phát triển sản
xuất, thương mại để đẩy mạnh phát triển kinh
tế thời kỳ hậu covid-19. kết quả hoạt động
sản xuất công nghiệp và thương mại trên địa
bàn tỉnh những tháng đầu năm vẫn ổn định
và tăng trưởng, cụ thể như sau: 

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh
duy trì đà phục hồi và đạt mức tăng trưởng
khá. chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng
11,8% so với cùng kỳ năm 2021. các ngành
tăng trưởng cao gồm: chế biến, chế tạo; sản
xuất và phân phối điện; cung cấp nước, hoạt
động quản lý và xử lý rác thải, nước thải…

Về hoạt động thương mại, giá trị hàng xuất
khẩu ước đạt 873,7 triệu uSD, tăng 16,1% so
cùng kỳ; giá trị hàng nhập khẩu ước đạt 502,1
triệu uSD, tăng 20,7% so cùng kỳ năm trước.

Việc mở cửa trở lại các hoạt động phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều
kiện bình thường mới tạo đà tích cực cho
sự phục hồi ngành thương mại dịch vụ trên
địa bàn tỉnh. Trong 4 tháng đầu năm, chỉ số
giá tiêu dùng bình quân tăng 2,3% so với
cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng
hoá và dịch vụ ước đạt 19.419,1 tỷ đồng,
tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Nhờ làm tốt công tác quản lý nên trong
trong thời kỳ covid-19 và hậu covid-19, tất
cả các chợ dân sinh, siêu thị, chuỗi cửa
hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh hoạt động
bình thường, nguồn cung hàng hóa vẫn dồi
dào, giá cả tương đối ổn định.

Đồng hành cùng dN phục hồi sXKd,
ngành Công thương tỉnh tập trung thực
hiện những hoạt động, giải pháp nào? 

Sở công Thương đã triển khai chính sách
hỗ trợ giảm tiền điện cho người dân, DN; tổ
chức gặp gỡ các hiệp hội, nhà đầu tư nhằm
chia sẻ, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, ổn định
hoạt động SXkD.

Tính đến thời điểm hiện tại, hoạt động
sản xuất trên địa bàn tỉnh vẫn luôn được
đảm bảo. Đa số các DN đã tái khởi động
phục hồi SXkD, tạo thế vững chắc cho phát
triển kinh tế. Ngoài ra, trong bối cảnh thị
trường xăng dầu thế giới và trong nước có
nhiều biến động ảnh hưởng tới nguồn cung
và giá xăng dầu, Sở đã kịp thời tổ chức kiểm
tra, nắm bắt tình hình dự trữ, cung ứng
xăng dầu, chấp hành các quy định pháp
luật trong kinh doanh xăng dầu của các
thương nhân phân phối và các cửa hàng
bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Đâu là những lĩnh vực ngành Công
thương tập trung ưu tiên trong thời gian
tới và các giải pháp nhằm phát triển bền
vững, nâng cao giá trị cho ngành, thưa bà?

Ngành công Thương Nam Định xác định
phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ
thành các ngành kinh tế chủ lực, góp phần
chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của tỉnh theo
hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp,
phấn đấu tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch
vụ đạt 89% gDP của tỉnh vào năm 2025.

cụ thể, các chỉ tiêu phát triển chủ yếu
trong giai đoạn 2020-2025: chỉ số sản xuất
công nghiệp hàng năm tăng từ 14% đến
14,5%; tổng giá trị hàng xuất khẩu trên địa
bàn năm 2025 đạt trên 4,0 tỷ uSD; tổng mức
lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ
tăng bình quân 12%/năm.

Theo đó, ngành công Thương đưa ra
định hướng phát triển công nghiệp trên cơ sở
ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công
nghiệp công nghệ, kỹ thuật cao, tạo ra sản
phẩm có giá trị gia tăng cao như: cơ khí chế
tạo, điện - điện tử; hoá chất, dược phẩm,
công nghệ sinh học; công nghiệp hỗ trợ. Đầu
tư mới, mở rộng quy mô, đầu tư chiều sâu,
đổi mới nâng cao công nghệ, năng suất, chất
lượng sản phẩm cho các ngành công nghiệp
như: Dệt may; chế biến nông sản thực phẩm.
Tập trung phát triển công nghiệp chủ lực,
quy mô lớn, đồng thời coi trọng công nghiệp
vừa và nhỏ để huy động mọi nguồn vốn phát
triển công nghiệp. Tiếp tục phối hợp cùng
các ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, uBND
tỉnh cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư,
kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất
cho người dân, DN ổn định SXkD.

trân trọng cảm ơn bà!
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Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh 
sản xuất, kinh doanh 

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

Nhiều giải pháp hỗ trợ
doanh nghiệp (DN)
thúc đẩy sản xuất kinh
doanh (SXkD) được
ngành công Thương
tỉnh Nam Định tập
trung thực hiện, qua
đó mang lại hiệu quả
rõ rệt. hoạt động sản
xuất công nghiệp và
thương mại đạt mức
tăng trưởng khá.
Vietnam Business
forum đã có cuộc
phỏng vấn bà Vũ thị
Kim, giám đốc Sở
công Thương Nam
Định về nội dung này.
Ngọc dũng thực hiện.



Could you briefly introduce outstanding achievements of
the Nam dinh industry and trade sector in recent years?

In the past time, the Department of Industry and Trade of
Nam Dinh province strictly, drastically and effectively
implemented measures to prevent and control the coVID-19
epidemic as directed by the government, the Prime minister and
central authorities. The department also executed resolutions of
the government and plans of the Provincial People's committee
on business support tasks in a bid to remove difficulties faced by
local enterprises and develop their production and business
operations to help Post-coVID-19 economic recovery. Industrial
manufacturing and trade grew well in the province as follows.

The province’s industrial manufacturing extended recovery
momentum and achieved good growth. The Index of Industrial
Production (IIP) rose by 11.8% over 2021. high-growth
industries include processing and manufacturing, electricity
production and distribution, water supply and wastewater
management and treatment.

regarding trade, the export value was estimated at uS$873.7
million, up 16.1% year on year, while the import value was
forecast at uS$502.1 million, up 20.7%.

The reopening of social and economic activities in the new
context of coVID-19 epidemic has created positive momentum
for trade and service recovery in the province. In the first four
months of the year, the consumer price index (cPI) rose 2.3%.
Total retail revenue of consumer goods and services climbed
12.4% year on year to VND19,419.1 billion.

With effective control of coVID-19 epidemic, all markets,
supermarkets, and convenience stores in the province have
worked normally to keep the abundant supply uninterrupted and
keep relatively stable prices.

to support enterprises to restore production and
business, what activities and solutions has the industry and
trade sector focused on?

The Department of Industry and Trade reduced electricity
bills for people and businesses; organized meetings with

associations and investors to listen to and support them to remove
difficulties and stabilize production and business activities.

up to now, the province’s production has always guaranteed.
most enterprises restarted their production and business activities
to strengthen a solid position for economic development. In
addition, given rising global and domestic petroleum prices, the
department promptly conducted inspection to learn about
petroleum reserves and supply and regulatory compliance of
distributors and retailers of petroleum products in the province.

What are prioritized areas of the industry and trade
sector in the coming time and solutions for sustainable
development and value enhancement?

The industry and trade sector of Nam Dinh province is
determined to develop industry, trade and services into key
economic drives, facilitate rapid economic restructuring to bring
industry, construction and services to 89% of the gDP by 2025.

Specifically, its key development targets in the period 2020-
2025 include the annual industrial growth of 14-14.5%, the
merchandise export value of over uS$4 billion in 2025 and
consumer retail revenue growth of 12% a year.

accordingly, the sector figured out industrial development
orientations by prioritizing investment for high-tech industries
and creating products of high added value such as mechanical
engineering, electronics, chemicals, pharmaceuticals,
biotechnology, and supporting industries. It will invest to
expand and upgrade industry, productivity and product quality
for new industries like textile and garment and agricultural
processing; focus on developing major and large-scale
industries while attaching importance to small and medium-
sized enterprises to mobilize all investment sources for
industrial development; and continue to coordinate with other
sectors to advise the Provincial Party committee and the
Provincial People's committee to strongly improve the
investment and business environment and support people and
businesses to stabilize production and business activities.

thank you very much!
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Actively Supporting Business and
Production
The industry and trade sector of Nam
Dinh province has introduced many
business support solutions to boost
manufacturing and business operations,
and achieved remarkable results. Industrial
production and trade have grown highly.
Vietnam Business forum has an interview
with madam Vu thi Kim, Director of
Nam Dinh Department of Industry and
Trade, on this matter. Ngoc dung reports.



S ở TTTT đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị trong tỉnh triển khai xây dựng, phát triển
chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số,
kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh trên
địa bàn tỉnh Nam Định và bước đầu đã đạt

những kết quả rất tích cực, từng bước đáp ứng được yêu
cầu của tiến trình thực hiện cĐS. chỉ số đánh giá xếp
hạng cĐS (DTI Index) của tỉnh Nam Định năm 2020
được Bộ TTTT đánh giá đứng thứ 11/ 63 tỉnh, thành phố
trên toàn quốc. các chỉ tiêu xây dựng chính quyền điện tử
tỉnh hàng năm đều đạt và vượt so với mục tiêu của Nghị
quyết số 17/NQ-cP của chính phủ; chỉ số ứng dụng công
nghệ thông tin, chỉ số hiện đại hóa nền hành chính qua
từng năm đều duy trì mức tăng trưởng khá và nằm trong
nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu của cả nước.

Tính đến thời điểm hiện tại 100% cơ quan nhà nước 3
cấp của tỉnh và cơ quan Đảng thuộc tỉnh, các tổ chức
đoàn thể và các huyện, thành phố được cấp chữ ký số
chuyên dùng. Tất cả các sở, ban, ngành, các huyện, thành
phố, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà
nước thuộc tỉnh có thủ tục hành chính (TThc) liên quan
đến người dân, doanh nghiệp đã thực hiện cơ chế “một
cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TThc...
Trong 4 tháng đầu năm, cổng dịch vụ công trực tuyến
của tỉnh cung cấp 1.605/1.711 dịch vụ công mức độ 3,
mức độ 4; trên 50% số lượng dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3, mức độ 4 của tỉnh thường xuyên phát sinh hồ sơ. Tỷ
lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên cổng dịch vụ công trực
tuyến của tỉnh đạt 99,98%.

Sở cũng đã xây dựng nền tảng sinh thái phục vụ cĐS;
ứng dụng di động cho cán bộ công chức - app Ioc Nam
Định; ứng dụng di động công dân - app Smart Nam
Định) và hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh phục
vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, cĐS (như:
cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến và

một cửa điện tử, hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống
thông tin báo cáo, phần mềm quản lý tài sản, quản lý cán
bộ công chức,…) được xây dựng, phục vụ sự chỉ đạo, điều
hành và giải quyết công việc của cán bộ công chức trên
môi trường điện tử, thiết bị di động và phục vụ nhu cầu
giao tiếp của người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà
nước trên thiết bị di động. Tiến hành xây dựng kho dữ
liệu điện tử cá nhân của công dân, giúp công dân chủ
động quản lý, lưu trữ dữ liệu điện tử của cá nhân trên
cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hệ thống một cửa
điện tử của tỉnh; đảm bảo phục vụ hiệu quả nhu cầu giao
dịch trực tuyến của người dân, doanh nghiệp với các cơ
quan nhà nước.

Ông Vũ Trọng Quế - giám đốc Sở TTTT tỉnh Nam
Định cho biết: Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh
công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về cĐS.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động có hiệu quả Tổ
công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo về cĐS và đội ngũ nòng
cốt cĐS của tỉnh. Ban hành kiến trúc chính quyền điện tử
tỉnh Nam Định; hoàn thiện và đưa vào sử dụng mạng
truyền số liệu chuyên dùng cấp II của tỉnh kết nối liên
thông 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã; ban hành quy chế và
triển khai có hiệu quả hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh
đến 100% cơ quan nhà nước 3 cấp của tỉnh. Tiếp tục cung
cấp 100% TThc đủ điều kiện của tỉnh ở mức độ 4, trong đó
chú trọng các giải pháp thúc đẩy người dân, doanh nghiệp
sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, hiệu quả...
Tiếp tục đưa vào sử dụng các nền tảng ứng dụng mới phục
vụ người dân, trong đó quan tâm nghiên cứu đưa vào sử
dụng các công nghệ nền tảng phục vụ việc giao tiếp, tương
tác hai chiều giữa người dân và cơ quan nhà nước trên thiết
bị di động. Thực hiện cĐS, xây dựng thôn, xã thông minh
phục vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.
Triển khai hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và
sử dụng dịch vụ chính phủ số. n
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Tập trung chuyển đổi số để 
hiện đại hóa nền hành chính

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/Tu ngày
15/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về
“chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030”, kế hoạch số 122/kh-uBND
ngày 22/10/2021 của uBND tỉnh Nam Định thực hiện
Nghị quyết số 09-NQ/Tu, Sở Thông tin và Truyền
thông (TTTT) tỉnh Nam Định đã xây dựng và triển khai

nhiều giải pháp thực hiện kế hoạch chuyển đổi số (cĐS).

Ông Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở TTTT tỉnh Nam Định



The Department of Information and
communications has chaired and coordinated with
agencies and units in the province to build and
develop e-government towards digital government,
digital economy, digital society and smart cities in

Nam Dinh province and has initially achieved very positive
results, gradually meeting the requirements of the process of
implementing digital transformation. The Digital
Transformation Index (DTI Index) of Nam Dinh province in
2020 was ranked 11th out of 63 provinces and cities by the
ministry of Information and communications. The annual e-
government construction targets of the province have all met
and exceeded the goals of the government's resolution 17/NQ-
cP; The index of information technology application and the
index of administrative modernization over the years have
maintained good growth rates and are among the top 20
provinces and cities of the country.

up to now, 100% of state agencies at three levels of the province
and provincial Party agencies, mass organizations and districts and
cities have been granted specialized digital signatures. all
departments, committees, sectors, districts, cities, public non-
business units, state-owned enterprises in the province, that have
administrative procedures related to people and businesses, have
implemented "one-stop shop", "inter-agency one-stop shop"
mechanisms in handling administrative procedures. In the first four
months of the year, the province's online public service portal
provided 1,605/1,711 public services at level 3 and level 4; more than
50% of online public services at level 3 and level 4 of the province
often generating dossiers. The rate of dossiers resolved on time on
the online public service portal of the province reached 99.98%.  

The Department has also built an ecosystem platform to serve
digital transformation; a mobile application for cadres and civil
servants - Ioc Nam Dinh app; a citizen mobile application -
Smart Nam Dinh app) and the province's shared software system
serving the construction and development of e-government and
digital transformation (such as: Electronic Portal, online Public
Service Portal and Electronic one-Stop Shop, Public Service
Email System, Information and reporting System, softwares for
asset management, management of cadres and civil servants…)
was built to serve the direction, administration and handling
duties of cadres and civil servants on the electronic environment,
mobile devices and serve the communication needs of people and
businesses with state agencies on mobile devices. It has built a
personal electronic database of citizens, helping citizens to
actively manage and store personal electronic data on the online
Public Service Portal, the province's electronic one-stop shop
system; ensuring to effectively serve the online transaction needs
of people and businesses with state agencies.

mr. Vu Trong Que, Director of the Department of
Information and communication of Nam Dinh province, said: In
the coming time, the Department would continue to promote
information, propaganda, training and coaching on digital
transformation. It will develop a plan and organize effective
activities of the Working group assisting the Steering committee
on digital transformation and the core team for digital
transformation in the province. It will promulgate the
architecture of e-government in Nam Dinh province; completing
and putting into use the provincial level II specialized data
transmission network connecting 4 levels from the central to the
commune level; issuing regulations and effectively implementing
the province's information and reporting system to 100% of state
agencies at three levels of the province. It will continue to provide
100% of the province's qualified administrative procedures at
level 4, with a focus on solutions to promote people and
businesses to use online public services at a high and effective
level. It will continue put into use of new application platforms to
serve people, in which paying attention in researching and
putting into use foundational technologies for two-way
communication and interaction between people and state
agencies on mobile devices. It will implement digital
transformation, build smart villages and communes to serve the
construction of enhanced and model new rural communes. It will
implement a system to monitor and measure the level of
provision and use of Digital government services.n
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Focusing on Digital Transformation to
Modernize Administrative System

Implementing resolution 09-NQ/Tu
dated october 15th, 2021 of the Provincial
Party Executive committee on "The digital
transformation of Nam Dinh Province to
2025, with orientation to 2030", Plan
122/kh-uBND on october 22nd, 2021 of
the People's committee of Nam Dinh
province on implementing resolution 09-
NQ/Tu, the Department of Information
and communications of Nam Dinh
province has developed and implemented
many solutions to implement the digital
transformation plan. 

Nam Dinh Provincial People's Committee and Viettel
Group sign a strategic cooperation agreement on digital

transformation for the period of 2021-2025



T hời gian qua, Sở Tài chính Nam Định đã làm
tốt công tác tham mưu, đề xuất nhiều cơ chế
chính sách về tài chính, phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh. cụ thể như: Thực hiện phân cấp
triệt để nhiệm vụ chi, tạo sự chủ động trong

quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách tại các địa phương,
đơn vị, phân cấp về quản lý, sử dụng và mua sắm tài sản
công, giao quyền tự chủ về tài chính đối với các cơ quan
hành chính, sự nghiệp, cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất,
chính sách BhYT cho người cận nghèo, chính sách hỗ trợ
cho phát triển nông nghiệp, nông thôn…Thực hiện tốt
chức năng, nhiệm vụ quản lý giá địa phương, công tác
bình ổn giá, xác định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt
nước, giá đền bù giải phóng mặt bằng, tham gia trình
uBND tỉnh mua sắm, điều chuyển, thanh lý tài sản nhà
nước của các đơn vị theo đúng quy định. Tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, kịp thời chấn chỉnh
công tác quản lý kinh tế, quản lý tài chính ngân sách, góp

phần giữ vững ổn định chính trị tại địa phương.
Nhờ chủ động trong triển khai thực hiện,

tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I
đạt 2.812 tỷ đồng, bằng 43% dự toán năm và tăng
93% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa thực
hiện 03 tháng là 2.526.165 triệu đồng, đạt 42% dự
toán, bằng 186% so với cùng kỳ. Thu ngoài quốc
doanh: 273.997 triệu đồng, đạt 33% so với dự
toán; thu tiền sử dụng đất: 1.505.948 triệu đồng,
đạt 59% so với dự toán. các khoản thu khác còn
lại: 746.220 triệu đồng, đạt 29% so với dự toán.
Thu thuế xuất nhập khẩu: 282.999 triệu đồng,
đạt 47% dự toán; thu huy động đóng góp: 2.473
triệu đồng.

cùng với công tác thu, công tác quản lý, điều
hành chi ngân sách nhà nước (NSNN) được Sở
Tài chính tham mưu uBND tỉnh điều hành linh
hoạt, chủ động, tích cực với phương châm chặt

chẽ, tiết kiệm, xuyên suốt từ khâu phân bổ dự toán cho
đến quá trình thực hiện. Tổng chi NSNN đạt 3.784 tỷ
đồng, bằng 26% dự toán năm; trong đó: chi xây dựng cơ
bản (XDcB) và sự nghiệp có tính chất XDcB: 1.805.317
triệu đồng, đạt 37% dự toán, bằng 79% so với cùng kỳ.
chi thường xuyên: 1.978.521 triệu đồng, đạt 21% dự toán,
bằng 109% so với cùng kỳ, bao gồm một số khoản chi lớn
như sau: chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 840.753 triệu
đồng, đạt 22% dự toán; chi sự nghiệp y tế: 214.140 triệu
đồng, đạt 21% dự toán; chi đảm bảo xã hội: 261.012 triệu
đồng, đạt 29% dự toán; chi quản lý hành chính: 349.559
triệu đồng, đạt 22% dự toán.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-cP của chính phủ về
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022, trước
diễn biến phức tạp của đại dịch covid-19, Sở Tài chính đã
kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, hĐND, uBND tỉnh ban
hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện
nhiệm vụ tài chính, ngân sách tại địa phương. Quyết tâm
hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ thu - chi NSNN,
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh năm 2022.

Xác định trong bối cảnh tình hình kinh tế của tỉnh còn
gặp nhiều khó khăn, nhiệm vụ thu các tháng cuối năm là
hết sức khó khăn, nặng nề đòi hỏi tỉnh phải tập trung chỉ
đạo quyết liệt, các ngành các địa phương phối hợp chặt
chẽ, thường xuyên trong những tháng cuối năm, ngành
Tài chính đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp như:

Phối hợp với cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan
triển khai thực hiện kịp thời các chính sách miễn, giảm,
giãn thuế và các khoản thu ngân sách theo quy định; đồng
thời tăng cường quản lý chống thất thu, nợ đọng thuế,
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Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy,
hĐND, uBND tỉnh cùng sự nỗ lực,
quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán
bộ, công chức ngành Tài chính Nam
Định, nhiệm vụ tài chính năm 2022 đang
đạt được một số kết quả khá tích cực, có
ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy
thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Khởi công dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định

(xem tiếp trang 33)



Từ năm 2015 đến nay, Sở
kh&cN tỉnh Nam Định đã
tổ chức quản lý và triển khai
thực hiện trên 80 đề tài, dự
án kh&cN trên các lĩnh

vực: khoa học xã hội nhân văn, công
nghệ thông tin, nông nghiệp, công
nghiệp, y tế, giáo dục, kỹ thuật dân
dụng... các đề tài, dự án kh&cN đang
triển khai thực hiện đều hướng vào ứng
dụng nhanh, rộng rãi và có hiệu quả các
tiến bộ kh&cN vào thực tiễn. có thể kể
đến một số ứng dụng như: ứng dụng
công nghệ cao trong sản xuất lúa giống
mới; xây dựng mô hình ứng dụng công
nghệ cao trong việc sản xuất giống khoai
tây sạch bệnh bằng phương pháp nuôi
cấy mô tế bào thực vật và phương pháp
khí canh; ứng dụng công nghệ chăn nuôi
trang trại khép kín, trong sản xuất giống
và nuôi thương phẩm lợn, gia cầm; ứng
dụng công nghệ vi sinh sản xuất thức ăn
chăn nuôi; ứng dụng công nghệ sản xuất
muối sạch, với công suất 22.000 tấn muối tinh/năm;…

Bên cạnh đó, Sở cũng làm tốt công tác tham gia ý kiến
về công nghệ với hơn 30 dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự
án quan trọng như: Dự án đầu tư xây dựng trại thực
nghiệm công nghệ cao giống gia súc gia cầm đặc sản hải
Sơn; Đề án chuyển đổi mô hình quản lý Trạm xử lý nước
thải khu công nghiệp hòa Xá, tỉnh Nam Định; dự
án khu liên hợp xử lý rác thải phía Bắc huyện Trực
Ninh tại thị trấn cổ Lễ, huyện Trực Ninh… hỗ trợ
tài chính cho hơn 70 tổ chức, cá nhân đăng ký bảo
hộ nhãn hiệu, quảng bá thương hiệu, nâng cao năng
suất chất lượng, sản phẩm hàng hóa theo Nghị quyết
42/2017-hĐND của hĐND tỉnh. hỗ trợ phát triển
tài sản trí tuệ cho hầu hết các sản phẩm là đặc sản,
sản phẩm truyền thống của địa phương, như: Nhãn
hiệu chứng nhận “Bánh nhãn hải hậu”; nhãn hiệu
tập thể “cơ khí Xuân Tiến”; nhãn hiệu tập thể “hiệp
hội nông nghiệp sạch tỉnh Nam Định”.

Tuy vậy, hoạt động kh&cN, đổi mới sáng tạo của
tỉnh nhìn chung vẫn còn những hạn chế, bất cập.
Nguồn lực đầu tư cho kh&cN còn hạn chế dẫn tới
hiệu quả của đề tài, dự án chưa thực sự mang lại đột
phá, thúc đẩy sự phát triển như kỳ vọng; chưa có cơ
chế đủ mạnh để thu hút đầu tư, khuyến khích các
doanh nghiệp đổi mới công nghệ để tạo ra các sản
phẩm có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. các doanh
nghiệp ít quan tâm đến đổi mới công nghệ và ứng
dụng các công cụ tiên tiến vào quản lý, chưa nhận thức
đầy đủ về việc bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu đối với

các sản phẩm, hàng hóa,…
Để kh&cN thực sự trở thành động

lực và nền tảng phát triển kinh tế - xã
hội, Nam Định sẽ tiếp tục triển khai có
hiệu quả các chính sách phát triển
kh&cN, đổi mới sáng tạo đã được Bộ
kh&cN và uBND tỉnh ban hành. Đẩy
mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng,
chuyển giao tiến bộ khoa học, công
nghệ vào sản xuất và đời sống, trong đó
chú trọng các ngành nông nghiệp, công
nghiệp công nghệ cao, y tế, bảo vệ môi
trường. Tiếp tục nghiên cứu nhằm nâng
cao năng suất, chất lượng các sản phẩm
chủ lực, trọng điểm của tỉnh và khai
thác có hiệu quả lợi thế của từng vùng,
địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh Nam Định tập
trung hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tàu
thực hiện sản xuất theo chuỗi từ sản
xuất đến tiêu thụ, thông qua áp dụng
các công nghệ mới, tiên tiến trong chế
biến, bảo quản nông sản thực phẩm.
Vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý

chất lượng theo tiêu chuẩn ISo trong các cơ quan hành
chính nhà nước. Đồng thời, xây dựng phát triển kết cấu hạ
tầng cơ sở khoa học công nghệ gắn với việc phát triển các
nhiệm vụ khoa học công nghệ. khuyến khích hình thành
các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao.n

www.vccinews.com  19

Tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu
khoa học và công nghệ vào thực tiễn

hoạt động nghiên cứu,
ứng dụng khoa học và
công nghệ (kh&cN)
được tỉnh Nam Định
quan tâm chỉ đạo, triển
khai, thực hiện đồng bộ
trên các lĩnh vực. các
đề tài, dự án kh&cN
được thực hiện có tính
ứng dụng cao, từng
bước đổi mới phù hợp
với thực tiễn, góp phần
quan trọng vào sự phát
triển kinh tế - xã hội. 

Hội thảo ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp 
sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định



Là tỉnh trung tâm vùng Nam
đồng bằng sông hồng, có 72
km bờ biển, Nam Định có
trên 90 ngàn ha đất canh tác
phù sa màu mỡ và trên 17

ngàn ha đất có mặt nước để nuôi trồng
thủy sản. Vùng đất này còn được biết
đến với nhiều sản phẩm nông nghiệp
chủ lực (lúa, rau, củ, hoa, cây cảnh, thịt
lợn, gà, ngao, tôm nước lợ); vừa có
cảng biển, vừa có cảng nội địa IcD
ngay trong thành phố Nam Định; hệ
thống giao thông khá hoàn thiện,
thuận lợi cho việc vận chuyển, giao
thương trong nước và quốc tế... Đây là
tiềm năng rất lớn để đầu tư phát triển
chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm,
thủy sản của Nam Định.

Tỉnh Nam Định xác định phát triển
sản xuất nông nghiệp hàng hóa, trong
đó phát triển nông nghiệp sạch, nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một
xu hướng tất yếu và là nội dung quan

trọng của cơ cấu lại nông nghiệp và công nghiệp hóa, hiện đại
hóa nông nghiệp, nông thôn. Để thực hiện hướng đi trên, tỉnh
đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm thu hút tối đa doanh
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 2.974 cơ sở
chuyên sơ chế, chế biến nông, lâm, thủy sản. Trong đó,
nhiều doanh nghiệp đầu tư công nghệ sản xuất, chế biến
hiện đại, điển hình như: công ty TNhh minh Dương,

công ty TNhh Toản Xuân, công ty
cường Tân, công ty Thủy sản Lenger
Việt Nam,... góp phần nâng cao giá trị
gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp
của tỉnh, tạo động lực cho phát triển
sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Đồng thời, tỉnh xây dựng và phát
triển nhân rộng quy mô 35 chuỗi liên
kết sản xuất, tiêu thụ các nông sản, thực
phẩm hàng hóa với sự tham gia của
doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp
và các hộ nông dân. Đẩy mạnh xúc tiến
và thu hút đầu tư tại chỗ thông qua việc
liên kết giữa các doanh nghiệp nông
nghiệp đóng trên địa bàn với các đối tác
nước ngoài hay tỉnh bạn, đặc biệt là
chương trình hợp tác nông nghiệp với
Nhật Bản (công ty TNhh cường Tân
và công ty ajichi farm, tỉnh fukui
(Nhật Bản) thành lập công ty liên
doanh tổ chức hợp tác sản xuất và chế
biến sản phẩm từ các giống lúa Nhật;
công ty cổ phần muối và Thương mại
Nam Định hợp tác với công ty Nông

nghiệp Shi-I (Nhật Bản) trong việc tiêu thụ muối).
Thời gian tới, Nam Định tích cực đẩy mạnh cơ cấu lại

ngành nông nghiệp, phát triển nền nông nghiệp theo hướng
hiện đại gắn với phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề,
dịch vụ, tạo việc làm tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế
nông thôn. Thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa, tạo quỹ
đất hình thành các cánh đồng mẫu lớn làm cơ sở để tỉnh quy
hoạch cũng như tạo điều kiện để kêu gọi, thu hút doanh
nghiệp, nông dân đầu tư xây dựng và phát triển mô hình liên
kết chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách khuyến
khích phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; tăng
cường liên kết, mở rộng quy mô sản xuất nâng cao hiệu quả
kinh tế hộ và kinh tế trang trại. củng cố và phát triển các
loại hình hợp tác xã; khuyến khích phát triển các loại hình
doanh nghiệp nông nghiệp, hỗ trợ xây dựng các chuỗi liên
kết giữa doanh nghiệp với nông dân.

Đồng thời, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định,
thông thoáng, bình đẳng để thu hút các nguồn lực xã hội
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, tỉnh sẽ có cơ
chế ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư dây chuyền chế biến
gắn với nguồn nguyên liệu. Thực hiện hợp tác trong nước
và quốc tế (tập trung triển khai các nội dung thỏa thuận
hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa tỉnh Nam Định với
tỉnh miyazaki và Trường Đại học minami kyushu - Nhật
Bản), thực hiện hiệu quả các dự án hỗ trợ như các dự án
trồng rừng ứng phó với biến đổi khí hậu do Quỹ khí hậu
xanh (gcf) và chính phủ hàn Quốc tài trợ…n
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Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

cùng với việc đẩy mạnh
tái cơ cấu nông nghiệp
theo hướng nâng cao giá
trị gia tăng và phát triển
bền vững, Nam Định
tập trung thu hút doanh
nghiệp đầu tư vào lĩnh
vực nông nghiệp, tăng
cường liên kết giữa
doanh nghiệp và hộ
nông dân hình thành các
liên kết chuỗi giá trị từ
sản xuất đến tiêu thụ sản
phẩm an toàn. 

Dây chuyền công nghệ sản xuất, chế biến ngao hiện đại 
của Công ty TNHH Thuỷ sản Lenger Việt Nam



T oàn tỉnh hiện có 10 cơ sở khám, chữa bệnh
thuộc tuyến tỉnh; 1 bệnh viện và 10 trung tâm
y tế huyện, thành phố. các cơ sở triển khai
tốt các giải pháp nâng cao chất lượng khám
chữa bệnh điều trị nội trú, ngoại trú; duy trì

thường xuyên các hoạt động quản lý chất lượng và cải
tiến chất lượng trong khám chữa bệnh. Nhiều tiến bộ kỹ
thuật y học với công nghệ hiện đại đã được ứng dụng,
tiếp nhận, chuyển giao tại các cơ sở y tế. hệ thống y tế dự
phòng cũng không ngừng được củng cố và phát triển từ
tỉnh đến cơ sở. công tác phòng bệnh luôn được duy trì
thực hiện tốt nên nhiều năm liền trên địa bàn tỉnh không
có dịch bệnh lớn xảy ra. công tác xã hội hóa y tế có xu
hướng phát triển tốt tại các cơ sở y tế công lập dưới các
hình thức liên doanh, liên kết, góp vốn mua trang thiết bị
kỹ thuật cao; cùng với đó là việc thành lập mới các phòng
khám đa khoa tư nhân đã góp phần tích cực trong công
tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong hơn 2 năm qua, hệ thống y tế các cấp trên địa
bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả sự lãnh đạo,
chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp chặt
chẽ với các ngành, các đơn vị, địa phương triển khai đồng
bộ giải pháp hữu hiệu, ứng phó với dịch bệnh; thực hiện
thu dung và điều trị hiệu quả cho bệnh nhân mắc covid-
19. Vì thế, dù dịch covid-19 có diễn biến phức tạp nhưng
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn trong tầm kiểm
soát, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình
hình mới.

Ông Trần Trung kiên, giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam
Định cho biết: Xét một cách toàn diện, chất lượng khám
chữa bệnh tại tỉnh Nam Định tuy đã có nhiều chuyển
biến tích cực song so với yêu cầu đặt ra vẫn còn những
hạn chế. Đặc biệt, những hạn chế này bộc lộ rõ qua thời
gian chống dịch covid-19 như: cơ sở vật chất của một số
đơn vị y tế tuyến tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu triển khai các

hoạt động chuyên môn; đội ngũ cán bộ còn thiếu về số
lượng, hạn chế về chất lượng, cơ cấu chưa hợp lý; tỷ lệ bác
sĩ, giường bệnh trên dân số còn thấp…

Với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa
bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành Y tế Nam Định
đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tăng cường
năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế; củng cố và
nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế các cấp. Phát triển cơ sở
hạ tầng khám chữa bệnh hiện đại theo quy hoạch phát
triển ngành y tế tích hợp trong quy hoạch tỉnh thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn 2050. Tiếp tục đầu tư nâng cao chất
lượng công tác khám chữa bệnh; đầu tư trang thiết bị kỹ
thuật hiện đại theo phân tuyến kỹ thuật; tăng cường công
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế; nâng cao tinh thần
trách nhiệm và thái độ phong cách, thái độ phục vụ của
cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý khám chữa bệnh, triển khai đồng bộ hệ
thống công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế, tiêm
chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khỏe người dân gắn với
quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế. Tiếp tục triển khai
và sớm hoàn thiện sổ sức khỏe điện tử đến từng người
dân. Đặc biệt, thực hiện chương trình chuyển đổi số
ngành y tế, triển khai hệ thống phần mềm his, Lis,
ris/Pacs, Emr tuân thủ các tiêu chuẩn và đảm bảo kết nối
liên thông; đồng bộ mã số định danh y tế sử dụng mã số
BhXh của người dân; xây dựng “Bệnh viện thông minh”...

Đồng thời, tăng cường xã hội hóa, huy động các
nguồn lực phát triển hệ thống y tế; đa dạng hóa các hình
thức hợp tác công - tư, bảo đảm minh bạch, công khai,
cạnh tranh bình đẳng; khuyến khích các tổ chức, cá nhân
đầu tư xây dựng cơ sở y tế. Tăng cường chất lượng y tế dự
phòng, bảo đảm đủ năng lực phân tích, tổng hợp, dự báo,
giám sát và phát hiện sớm dịch bệnh để tham mưu các
biện pháp ứng phó, khống chế kịp thời dịch nhất...n
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Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Hoạt động khám chữa bệnh của các y, bác sĩ Bệnh viện Y học
cổ truyền tỉnh Nam Định

Nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng;
phát triển các dịch vụ khám chữa bệnh kỹ
thuật cao, chuyên sâu; tăng cường công tác
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế; xây dựng
phong cách phục vụ văn minh, thân thiện;
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
khám, chữa bệnh... là những nhiệm vụ trọng
tâm mà ngành Y tế tỉnh Nam Định triển khai
nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám
chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.



Năm 2021, Nam Định đã vươn lên vị trí thứ 24
trong bảng xếp hạng chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCi), vượt 16 bậc so với vị trí thứ 40 của năm
2020; trong đó chỉ số tiếp cận đất đai từ 6,58 năm
2020 tăng lên 7,85 năm 2021. Ông có thể chia sẻ
những giải pháp đột phá của ngành tN&mt tỉnh
Nam Định để cải thiện chỉ số này?

Năm 2021, dưới sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sát sao
của Tỉnh ủy, hĐND, uBND tỉnh, Sở TN&mT đã cụ thể
hóa các quan điểm chỉ đạo của tỉnh thành các nhiệm vụ
chính trị của ngành để chỉ đạo thực hiện. Trong đó có một
số giải pháp quan trọng mà ngành TN&mT đã tổ chức
triển khai thực hiện có hiệu quả để góp phần nâng cao chỉ
số Tiếp cận đất đai, thúc đẩy thu hút đầu tư như:

Đưa nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính (cchc),
nâng cao chỉ số Tiếp cận đất đai vào nhiệm vụ trọng tâm
năm đồng thời ban hành đầy đủ các kế hoạch, văn bản chỉ
đạo để tổ chức thực hiện, đặc biệt Sở đã ban hành Thông
báo số 1969/STNmT-VP ngày 16/7/2021 để chỉ đạo các
đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn
vị để tham mưu các giải pháp, đề xuất các kiến nghị để
nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nói chung và
chỉ số Tiếp cận đất đai nói riêng.

Quán triệt đến toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức
thực hiện nghiêm chỉ thị số 11/cT-uBND, ngày
09/9/2016 của chủ tịch uBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ
luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành
chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định; chỉ thị số

10/cT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về
tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng
nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp (DN)
trong giải quyết công việc.

chủ động tham mưu uBND tỉnh trong việc ban hành
các văn bản để tăng cường chỉ đạo quản lý đất đai.

Làm tốt công tác lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất và công tác xác định giá đất phục vụ các công trình, dự
án trên địa bàn tỉnh. Tích cực tháo gỡ các khó khăn,
vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ gPmB các công trình
trọng điểm của tỉnh nhằm thu hút đầu tư.

công khai minh bạch và cung cấp kịp thời các thông tin
về đất đai như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất và
các thông tin khác về đất đai để DN có thể tiếp cận thông
tin về đất đai của tỉnh một cách nhanh chóng, chính xác. 

giải quyết nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho DN khi thực hiện các thủ tục về đất đai: Trong năm
2021, Sở TN&mT đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ
hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp
(PVhcc, XTĐT và hTDN) giải quyết các thủ tục hành
chính (TThc) cho DN theo Quyết định số 52/2021/QĐ-
uBND ngày 30/11/2021 về ban hành Quy chế phối hợp
giải quyết các TThc liên quan đến các dự án đầu tư
không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa
bàn tỉnh Nam Định. Trong năm 2021, đã tiếp nhận và giải
quyết 95 TThc về đất đai cho DN (51 TThc về giao đất,
thuê đất; 44 TThc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
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Thực hiện tốt công tác 
giải phóng mặt bằng

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

giải phóng mặt bằng (gPmB) luôn là khâu khó khăn nhất
đối với các dự án đầu tư. Nhiều dự án do vướng mắc
trong công tác gPmB dẫn tới chậm tiến độ, mất cơ hội
“vàng” trong đầu tư khiến hiệu quả đầu tư bị ảnh
hưởng. Để tháo gỡ khó khăn trong công tác gPmB,
Sở Tài nguyên và môi trường (TN&mT) tỉnh Nam
Định có sự vào cuộc tích cực, chủ động ngay từ
những ngày đầu dự án được triển khai. Ông Phạm
Văn sơn - giám đốc Sở TN&mT tỉnh Nam Định đã
chia sẻ xung quanh vấn đề này.duy Bình thực hiện.



đất), 100% các TThc đều đảm bảo đúng và trước thời
gian theo quy định.

Thường xuyên tổ chức rà soát, theo dõi và đánh giá
việc thực thi chính sách về đất đai thuộc thẩm quyền ban
hành của uBND tỉnh, kịp thời phát hiện những bất cập để
kiến nghị, sửa đổi, hoàn thành nhằm đáp ứng yêu cầu thực
tiễn đề ra. 

Việc rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất cho dN được sở tN&mt quan tâm triển
khai ra sao, thưa ông?

Về đảm bảo thời gian giải quyết TThc về cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất cho DN: Trên cơ sở Quyết
định 1686/QĐ-BTNmT ngày 30/8/2021 của Bộ TN&mT
về công bố TThc mới ban hành; TThc được sửa đổi, bổ
sung; TThc thay thế trong lĩnh vực đất đai, Sở TN&mT
đã tham mưu uBND tỉnh ban hành Quyết định số
2508/QĐ-uBND ngày 19/11/2021 về việc công bố Danh
mục TThc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&mT,
uBND cấp huyện, uBND cấp xã trong lĩnh vực đất đai,
trong đó đã công khai toàn bộ thời gian giải quyết của
TThc. Để rút ngắn thời gian giải quyết TThc về cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho DN, tỉnh đã ban
hành Quyết định số 52/2021/QĐ-uBND ngày 30/11/2021
về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các TThc liên
quan đến các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định. Theo
đó, trong thời gian tới Sở sẽ tăng cường chỉ đạo các đơn
vị thuộc Sở, nhất là Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục
phối hợp chặt chẽ với Trung tâm PVhcc, XTĐT và
hTDN giải quyết tốt các TThc về cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho DN, tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho DN khi thực hiện TThc.

Ông có thể cho biết các giải pháp, quy trình nhằm
giải quyết vướng mắc trong việc GPmB, bàn giao sớm
mặt bằng cho các dự án như thế nào?

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, giải
quyết vướng mắc trong việc gPmB, bàn giao sớm mặt
bằng cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định,
trong thời gian tới, Sở TN&mT tập trung chỉ đạo, thực
hiện một số giải pháp sau:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định công tác gPmB
thực hiện các dự án là nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Đề
nghị gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan,
đơn vị, địa phương về công tác gPmB để làm căn cứ đánh
giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng
các chủ trương của Đảng; quy định, chính sách pháp luật
của Nhà nước và của tỉnh về đất đai, chế độ, chính sách
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và vai trò, ý nghĩa quan
trọng, cấp thiết của công tác gPmB đối với tiến độ hoàn
thành các công trình, dự án đầu tư trong việc thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội. khi bắt đầu triển khai các dự
án, nhất là các dự án trọng điểm cần triển khai ngay các
hình thức thông tin tuyên truyền qua hệ thống truyền
thanh xã, đội thông tin lưu động để tạo sự đồng thuận

của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn các xã có
vùng dự án. Làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn về
trình độ, kiến thức cho các cán bộ tại các đơn vị, địa
phương nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
làm công tác gPmB.

chủ động rà soát về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,
chuẩn bị đủ quỹ đất và triển khai các thủ tục đầu tư hạ
tầng khu tái định cư (nếu có) để kịp thời phục vụ gPmB
ngay trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án. Làm tốt công
tác xác định giá đất, kịp thời tham mưu, đề xuất giải
quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định
giá đất phục vụ gPmB.

Tập trung hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời những khó
khăn, vướng mắc khi thực hiện gPmB của các DN và địa
phương.

Tham mưu uBND tỉnh có cơ chế cho phép sử dụng
nguồn quỹ phát triển đất để gPmB tạo quỹ đất sạch, tạo
điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước
ngoài. 

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

Tiếp tục phối hợp tốt với Trung tâm PVhcc, XTĐT
và hTDN giải quyết TThc cho DN đảm bảo công khai,
minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN trong
thực hiện TThc về đất đai.

Tập trung thực hiện nhanh chóng các yêu cầu về thủ
tục đất đai, gPmB và các thủ tục liên quan đến tài nguyên
môi trường… cho các DN đến đầu tư và hoạt động sản
xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. khắc phục những tồn
tại, hạn chế trong giải quyết TThc, đẩy nhanh tiến độ cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất; đo đạc lập bản đồ xây
dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh. 

hỗ trợ DN trong thực hiện dự án đầu tư: khuyến
khích và giới thiệu dự án đầu tư vào các khu, cụm công
nghiệp, hoặc những nơi đã có quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất phù hợp; hạn chế việc điều chỉnh các quy hoạch,
làm phá vỡ không gian quy hoạch và gây tác động xấu tới
môi trường. Bên cạnh đó tập trung phối hợp thực hiện
việc gPmB, tạo quỹ đất sạch, đẩy mạnh xã hội hóa kêu
gọi các DN đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu,
cụm công nghiệp.

công khai minh bạch các thông tin về đất đai để DN
có thể tiếp cận thông tin về đất đai của tỉnh một cách
nhanh chóng, chính xác.

Tổ chức rà soát, kiểm tra công khai quỹ đất chưa sử
dụng, đất chưa giao, chưa cho thuê; kiên quyết thu hồi đất
đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
nhưng không triển khai hoặc chậm tiến độ so với quy
định… để cho nhà đầu tư mới thuê đất thực hiện dự án,
không gây lãng phí đất, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, hiệu
quả đầu tư. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ,
văn hóa công sở tại các đơn vị thuộc ngành TN&mT. 

trân trọng cảm ơn ông!
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tích cực tham mưu hoàn thiện quy hoạch
giao thông

Trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn đầu tư, tuy
nhiên, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, uBND tỉnh cùng với
năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức, Sở gTVT Nam Định đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ
được giao.

Sở gTVT đã tham mưu cho uBND tỉnh cập nhật các quy
hoạch theo các Quyết định của Thủ tướng chính phủ: Số
1422/QĐ-TTg ngày 17/9/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh
Quy hoạch chung thành phố Nam Định; Số 1454/QĐ-TTg
ngày 01/9/2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ; Số
1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 phê duyệt Quy hoạch mạng
lưới đường sắt; Số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 phê duyệt
Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam;
Số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 phê duyệt Quy hoạch kết
cấu hạ tầng đường thủy nội địa vào quy hoạch chung của tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở gTVT đã chỉ đạo các đơn vị
liên quan thực hiện các công tác khảo sát thu
thập số liệu; đề xuất, kiến nghị một số vấn đề
liên quan đến ngành gTVT, như: khảo sát, thu
thập số liệu, lập phương án bổ sung các điểm
đấu nối vào QL10, QL21, QL21B, QL37B,
QL38B và đấu nối với đường sắt trên địa bàn
tỉnh Nam Định; khảo sát, thu thập số liệu, lập
phương án bổ sung phát triển giao thông đường
thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Nam Định; khảo
sát, thu thập số liệu, lập phương án bổ sung kết
cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt
phát triển logistics trên địa bàn tỉnh Nam
Định… để từ đó tham mưu, hoàn thiện quy
hoạch gTVT đảm bảo phù hợp với yêu cầu
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nâng cao hiệu quả phối hợp trong
công tác giải phóng mặt bằng

Sở gTVT luôn xác định công tác giải phóng
mặt bằng là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, liên tục, là
khâu quan trọng, là điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện
các dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đây là
công việc phức tạp, liên quan đến nhiều đầu mối và tác động
trực tiếp đến nhiều người dân, cần phải được thực hiện đồng
bộ, nhất quán, kiên trì, quyết liệt. Sở đã chỉ đạo các phòng,
ban, đơn vị liên quan khi tham mưu thực hiện công tác giải
phóng mặt bằng phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp
luật; đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và lợi ích
chính đáng, hợp pháp của người dân; chú trọng giữ vững an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngày 11/02/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành
Quyết định số 314-QĐ/Tu thành lập Ban chỉ đạo giải phóng
mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định
giai đoạn 2022-2025 và Thông báo số 01-TB/BcĐ ngày
18/02/2022 về phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban chỉ
đạo. Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, uBND tỉnh, để nâng cao
hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông,
Sở gTVT sẽ tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban,
ngành để chủ động tham mưu uBND tỉnh về các nội dung
liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; thường xuyên
trao đổi với các sở, ban, ngành, uBND các huyện, thành phố
để kịp thời tháo gỡ những khó khăn; cập nhật, hoàn thiện các
trình tự thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng
đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt chú ý
công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và chấp
hành pháp luật về công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên
quan chủ động tham mưu công tác giải phóng mặt bằng
phải thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, nhất quán các nhiệm vụ,
giải pháp theo đúng quy định của pháp luật; khuyến khích
cách làm trách nhiệm, sáng tạo, linh hoạt, quyết đoán,
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Giao thông đi trước, tạo đột phá 
phát triển kinh tế - xã hội

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

Xác định hạ tầng giao thông đóng vai trò
quan trọng trong phát triển kinh tế - xã
hội và tạo lợi thế thu hút đầu tư, ngành
giao thông Vận tải (gTVT) Nam Định
luôn chủ động tham mưu cho uBND tỉnh
trong việc xây dựng, điều chỉnh quy hoạch
phát triển gTVT phù hợp với từng giai
đoạn, nỗ lực thực hiện sứ mệnh "giao
thông đi trước mở đường”.

UBND tỉnh Nam Định tổ chức động thổ giai đoạn 2 đường trục nối vùng kinh tế
biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, ngày 25/4/2022



phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế, không trái với
quy định của pháp luật.

Huy động các nguồn lực để thu hút đầu tư
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/Tu ngày 18/6/2021 của

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải cách thủ tục hành chính,
nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai
đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở các quy hoạch được phê duyệt,
chủ động tham mưu cho uBND tỉnh huy động hiệu quả các
nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông từng bước
đồng bộ, hiện đại. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch có ý
nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế -
xã hội được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Tiếp tục phát huy các kết quả đạt được,
thời gian tới Sở gTVT Nam Định sẽ tập
trung tham mưu cho uBND tỉnh huy động
các nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông
theo quy hoạch gTVT của tỉnh đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được uBND
tỉnh phê duyệt. Trước mắt sẽ chủ động phối
hợp cùng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
của tỉnh, tham mưu cho uBND tỉnh trình
chính phủ, Bộ gTVT và các bộ, ngành trung
ương để triển khai các dự án: Dự án Xây dựng
tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần -
Đường bộ ven biển; Dự án Xây dựng tuyến
đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái
Bình - hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định.
Phối hợp với Bộ gTVT, các Ban quản lý dự
án của Bộ để đầu tư xây dựng các cầu lớn:
Đống cao, Ninh cường, Bến mới... các dự án

trên khi hoàn thành sẽ tạo thành mạng lưới giao thông đồng
bộ của tỉnh, có tính kết nối cao, sẽ phát huy tốt hiệu quả đầu
tư, góp phần cải thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo
điều kiện cho thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã
hội, giữ vững an ninh quốc phòng, làm thay đổi mạnh mẽ đời
sống của nhân dân địa phương.

Bên cạnh đầu tư phát triển hạ tầng giao thông huyết mạch,
Sở gTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các
địa phương, tham mưu cho uBND tỉnh tranh thủ các nguồn
vốn để thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông
thôn, giao thông đường thủy nội địa… Tập trung tuyên truyền
phổ biến kiến thức pháp luật, rà soát, xử lý các điểm đen, điểm
tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.n
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Cầu Thịnh Long, bắc qua sông Ninh Cơ, nối hai huyện Nghĩa Hưng và Hải Hậu,
thuộc tuyến đường bộ ven biển tỉnh Nam Định



Công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển không gian
đô thị đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội. Vậy thời gian qua, công tác này đã
được sở Xây dựng tỉnh Nam Định thực hiện như thế nào,
thưa ông?

Với mục tiêu từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mạng
lưới đô thị trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn phát triển, đảm
bảo nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị
theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững và giữ gìn những giá
trị, bản sắc văn hóa vùng miền của mỗi đô thị, ngày 31/12/2019,
uBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3023/QĐ-uBND phê
duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Nam Định đến năm
2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện chủ trương của uBND tỉnh, Sở Xây dựng đã
tích cực phối hợp với các sở, ngành chức năng và uBND các
huyện triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch các thị trấn
trung tâm huyện đảm bảo phù hợp với quy hoạch chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch vùng, quy
hoạch ngành, lĩnh vực, có khả năng tạo đột phá về hạ tầng đô
thị; đảm bảo tính liên kết vùng hiện đại, đồng bộ; đa dạng hóa
các nguồn lực; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng
địa phương, là công cụ quan trọng, hữu hiệu để quản lý nhà
nước; đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong xu thế mới.
Đồng thời góp phần hình thành các cực đô thị phát triển, thu
hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hài hoà với môi trường,
tăng tỷ lệ đô thị hoá nông thôn.

Nhiều đồ án quy hoạch có vai trò quan trọng trong phát
triển kinh tế của tỉnh đã và đang được hoàn thành góp phần
phát triển nhanh mạng lưới cơ sở hạ tầng, các công trình đô
thị, nhà ở… như: Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến
năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây
dựng khu chức năng phía Nam đô thị rạng Đông đến năm
2040; Điều chỉnh quy hoạch phân khu hai bên tuyến đường
Nam Định - Phủ Lý; Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện 
hải hậu - giao Thủy và Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện
Nghĩa hưng - Ý Yên…

Nhờ nỗ
lực triển khai
công tác quy hoạch,
xây dựng và phát triển
không gian đô thị, hiện nay, toàn tỉnh đã có thành phố Nam
Định là đô thị loại I; thị trấn Thịnh Long (hải hậu) là đô thị
loại IV và 15 đô thị loại V. Trong các đô thị loại V có 9 thị trấn
huyện lỵ (Lâm, Nam giang, Ngô Đồng, Yên Định, gôi, Liễu
Đề, Xuân Trường, mỹ Lộc, cổ Lễ) và 6 thị trấn trung tâm thị
tứ tiểu vùng (Quỹ Nhất, cát Thành, Ninh cường, rạng Đông,
Quất Lâm, cồn). các đô thị đã và đang tiếp tục khẳng định vai
trò là động lực phát triển kinh tế, là hạt nhân thúc đẩy chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở mỗi địa phương, mỗi
vùng trên địa bàn tỉnh.

riêng với thành phố Nam Định - đô thị loại i và là
trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh,
ngày 4/11/2021 UBNd tỉnh đã ban hành Quyết định số
2401/QĐ-UBNd phê duyệt Chương trình phát triển đô
thị thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2030. Ông có
thể cho biết tỉnh Nam Định phát triển các khu chức
năng và xây dựng chương trình phát triển đô thị thành
phố ra sao?

Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành
phố Nam Định đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt và
căn cứ thực tế tiềm năng, yêu cầu định hướng các khu vực
phát triển đô thị trong giai đoạn 2021-2030 thành phố Nam
Định gồm 8 khu vực chính: khu trung tâm đô thị hiện hữu;
khu vực phát triển đan xen phía Nam vành đai 1 (Quốc lộ
10); khu đô thị dịch vụ, thương mại phía Tây Bắc thành phố;
trung tâm cửa ngõ phía Tây đường vành đai 1; khu đô thị
mới Nam sông Đào; khu công nghiệp, dịch vụ, dân cư phía
Tây thành phố; khu vực làng xóm hiện hữu gắn với nông
nghiệp sinh thái, thể dục thể thao phía Nam sông châu
giang và khu vực làng xóm hiện hữu gắn với nông nghiệp
sinh thái phía Nam thành phố. 
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Phát triển đô thị là động lực quan trọng thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội, là hạt nhân thu hút nguồn lực
xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế
của mỗi vùng, mỗi địa phương. Để hiểu rõ hơn về
công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển
không gian đô thị của tỉnh Nam Định, phóng
viên đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn anh
tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nam
Định. Nguyễn Bách thực hiện.



Urban space planning, construction and
development plays an important role in the
socioeconomic development strategy. so, in the past
time, how has this work been done by the department
of Construction of Nam dinh province?

To gradually invest in building a complete urban
network for each stage of development in the province,
ensure the quality and appearance of modern, civilized and
sustainable urban landscape architecture, maintain and
preserve local cultural values and identities, on December
31, 2019, the Provincial People's committee issued Decision
3023/QD-uBND approving the Nam Dinh urban
Development Program to 2025, with a vision to 2030.

Implementing the policy of the Provincial People's
committee, the Department of construction actively
coordinated with relevant departments, branches and
District People's committees to adjust town planning of
districts to match with the province's socioeconomic
development strategy, regional planning, sectoral
planning, and field planning to create breakthroughs in
urban infrastructure; ensure modern and synchronous
regional connectivity; diversify resources; utilize maximal
potential and strengths of each locality as an important
and effective tool for State management; and catch up
with new provincial development requirements. at the
same time, the department facilitated the formation of
urban development poles, attracted focused investment
funds, ensured environmental harmony, and increased
rural urbanization rates.  

many planning projects that play an important role in the
local economic development have been completed or are being
completed to enable rapid development of infrastructure
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Để từng bước thực hiện chương trình, Sở Xây dựng đã
tham mưu cho uBND tỉnh ban hành danh mục các dự án
đầu tư xây dựng theo từng giai đoạn, gồm nhóm các dự án
về hạ tầng xã hội (nhà ở, công trình hành chính, y tế - giáo
dục, công trình văn hoá - thể dục thể thao, công viên cây
xanh và thương mại dịch vụ) và nhóm các dự án hạ tầng kỹ
thuật (giao thông; cấp nước; thu gom và xử lý nước mưa,
nước thải…). Trong nhóm các dự án về hạ tầng xã hội, điểm
nhấn của chương trình là các dự án phát triển nhà ở trên
địa bàn thành phố gồm các dự án xây dựng các khu đô thị
mới Nguyễn công Trứ, Lộc Vượng, Nam Phong - Nam
Vân, khu đô thị mới phía Nam thành phố, khu đô thị mới
Phú Ốc... và hoàn thiện các khu đô thị đã triển khai.

Nhóm công trình văn hóa, thể dục thể thao gồm: hoàn
thiện đầu tư xây dựng khu trung tâm lễ hội thuộc khu di
tích lịch sử - văn hoá thời Trần, quy hoạch xây dựng trung
tâm văn hoá phía Nam thành phố (trung tâm hội chợ, triển
lãm); đầu tư xây dựng các công trình thể dục thể thao tại
các khu đô thị mới, cải tạo, nâng cấp các công trình thể
dục thể thao hiện có. Tiếp tục đẩy mạnh, hình thành các
khu dịch vụ thương mại tập trung tại khu vực phía Bắc hai
bên đại lộ Thiên Trường, đường Lê Đức Thọ, tuyến đường
dẫn cầu Tân Phong. 

Đối với nhóm các dự án về hạ tầng kỹ thuật, điểm nhấn là
các dự án cải tạo và nâng cấp các tuyến quốc lộ 10, 38B, 21,
21B; xây dựng đường gom quốc lộ 10 đoạn từ đường Lộc
Vượng đến đường Phù Nghĩa; xây dựng đường vành đai II
(cầu Tân Phong đến quốc lộ 21B); xây dựng đường trục chính
gắn kết cửa ngõ phía Tây và các trục đường tại khu vực phía
Tây Bắc thành phố; xây dựng đường trục phía Nam thành
phố (đoạn từ Vũ hữu Lợi đến quốc lộ 21); xây dựng cầu qua
sông Đào nối từ đường Song hào đến đường Vũ hữu Lợi... 

trong thời gian tới, để công tác quy hoạch, xây dựng và
phát triển đô thị “đi trước một bước” trở thành động lực
quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sở Xây dựng
tiếp tục triển khai những giải pháp trọng tâm nào, thưa ông? 

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch
xây dựng, chủ động tham mưu các nhiệm vụ quy hoạch để
sớm phủ kín các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết
trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục tham mưu uBND tỉnh giải quyết kịp thời vướng
mắc trong hoạt động xây dựng để đẩy nhanh tiến độ các dự
án đầu tư công, trọng tâm là các dự án trọng điểm để thu hút
đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của tỉnh.
chú trọng cải cách hành chính, nâng cao nhận thức, ý thức,
trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ
pháp luật về xây dựng. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành
của tỉnh và uBND các địa phương để giải quyết nhanh các
thủ tục, hồ sơ tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng
cao hiệu quả vốn đầu tư và chất lượng xây dựng công trình.

Đồng thời, chỉ đạo các nhà đầu tư, chủ đầu tư đẩy
nhanh tiến độ thực hiện công tác lập, trình duyệt các quy
hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế
quản lý quy hoạch kiến trúc. Lấy ý kiến của người dân,
cộng đồng, tổ chức khi lập, điều chỉnh quy hoạch; tổ chức
công khai các quy hoạch đã được phê duyệt, kịp thời xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng theo trình tự,
quy định của pháp luật...

trân trọng cảm ơn ông!

Improving 
Urban Network
urban development is an important
driving force for socioeconomic
development, a nucleus of engaging social
resources and transforming the labor and
economic structure of each region and
each locality. To better understand urban
space planning, construction and
development of Nam Dinh province, our
reporter has an exclusive interview with
mr. Nguyen anh tuan, Deputy Director
of the Department of construction, Nam
Dinh province. Nguyen Bach reports.
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network, urban constructions  and housing projects such as Nam
Dinh city master Plan to 2040, with a vision to 2050; Southern
rang Dong urban area construction Planning to 2040; revised
Nam Dinh - Phu Ly roadside Planning; hai hau - giao Thuy
Inter-District construction Planning; and Nghia hung - Y Yen
Inter-district construction Planning. 

With ongoing efforts to implement urban space planning,
construction and development, the province currently has
Nam Dinh city as a first-grade urban area; Thinh Long Town
(hai hau district) as a fourth-grade urban area and 15 towns
as fifth-grade urban areas. among fifth-grade urban areas,
there are nine district towns (Lam, Nam giang, Ngo Dong,
Yen Dinh, goi, Lieu De, Xuan Truong, my Loc and co Le)
and six subregional towns (Quy Nhat, cat Thanh, Ninh
cuong, rang Dong, Quat Lam and con). urban areas have
affirmed their role as the driving force of economic
development, as the nucleus of local economic restructuring
and labor restructuring.

as for Nam dinh City,  a first-grade urban area and an
economic, political, cultural and social center of the
province, the Provincial People's Committee issued
decision 2401/Qd-UBNd November 4, 2021 approving
Nam dinh City Urban development Program in the 2021-
2030 period. Could you tell us how Nam dinh province
has developed its functional areas and built the Nam dinh
City development Program? 

Based on the revised master construction planning of Nam
Dinh city approved by the Prime minister and on actual
potential and requirements for urban development in 2021-
2030, Nam Dinh city consists of eight main areas: Existing
urban center; interwoven development area to the south of
Beltway 1 (National highway 10); service and commercial
urban area in the northwest; central gateway to the west of
Beltway 1; new urban area to the south of Dao river;
industrial, service and residential zone in the west; existing
village area with ecological agriculture and sports facilities in
the south of chau giang river; and existing village area with
ecological agriculture in the south.

To gradually implement the program, the Department of
construction advised the Provincial People's committee to
issue a list of construction investment projects in each phase,
including social infrastructure projects (housing,
administrative, health, education and cultural facilities, fitness
and sports training facilities, green parks and commercial
services), technical infrastructure projects (transportation,
water supply, rainwater and sewage collection and treatment
facilities). among social infrastructure projects, the highlight
of the Program is housing development projects in the city,
including Nguyen cong Tru, Loc Vuong, Nam Phong - Nam
Van, South Nam Dinh and Phu oc new urban areas.

among cultural, fitness training and sports projects, the
province will complete building the festival center in Tran
Dynasty historical and cultural complex; plan construction
of South Nam Dinh cultural center (Nam Dinh Trade fair
and Exhibition center); and invest in building physical
training and sports facilities in new urban areas, restoring
and upgrading existing physical training and sports facilities.
It will continue promoting and forming concentrated
commercial service areas in the northern area on both sides
of Thien Truong Boulevard, Le Duc Tho Street and the road
to Tan Phong Bridge.

among technical infrastructure projects, the province will
focus on restoring and upgrading National highways 10, 38B,
21 and 21B; building frontage roads of National highway 10
from Loc Vuong road to Phu Nghia Street; building ring
road 2 (from Tan Phong Bridge to National highway 21B);
building a main road linking the western gateway to roads in
the northwest of Nam Dinh city; building a trunk road to the
south of Nam Dinh city (from Vu huu Loi Street to National
highway 21); and building a bridge over Dao river to connect
Song hao Street with Vu huu Loi Street.

in the coming time, to give urban planning,
construction and development "one step ahead" to
become an important driving force for socioeconomic
development, which solutions will the department of
Construction adopt?

The Department of construction will further improve the
quality of construction planning and actively advise planning
tasks to soon complete detailed plans. 

The agency will continue to counsel the Provincial People's
committee to promptly solve problems in construction to
speed up the progress of public investment projects, focus on
key projects to woo investors and develop technical
infrastructure and social infrastructure. It will concentrate on
administrative reform, raise awareness and responsibility of
each organization and individual; closely coordinate with
agencies and local authorities to quickly resolve procedures
and documents, facilitate construction progress and enhance
investment capital efficiency and construction quality.

at the same time, the department will direct investors to
speed up formulation and submission of urban planning,
detailed planning and landscape designs to regulators for
approval; collect opinions of people, communities and
organizations for formulating and adjusting planning;
publicize approved plannings and promptly handle
construction violations.

thank you very much!
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After more than 10 years of being recognized as a grade I
urban area, the Nam Dinh city’s urban appearance has

become vibrant and modern
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Nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động
thanh tra, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (dN), thanh
tra tỉnh Nam Định đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan xây dựng và thống nhất chương trình thanh tra
hàng năm đối với dN như thế nào, thưa ông?

Thực hiện chỉ thị 20/cT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ
tướng chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra,
kiểm tra đối với DN, ngày 30/5/2017, chủ tịch uBND tỉnh
Nam Định ban hành chỉ thị số 07/cT-uBND về việc chấn
chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với
DN trên địa bàn tỉnh Nam Định. Theo đó, giao Thanh tra tỉnh
chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý
triệt để chồng chéo trong xây dựng chương trình, kế hoạch
công tác thanh tra, kiểm tra đối với DN; đảm bảo mỗi năm
một DN chỉ phải tiếp, làm việc với một đoàn thanh tra, trừ

trường hợp thanh tra đột xuất khi DN có dấu hiệu vi phạm
pháp luật hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Thực hiện nhiệm vụ uBND tỉnh giao, Thanh tra tỉnh đã
phối hợp tốt với các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra,
kiểm tra tập trung xử lý triệt để vấn đề chồng chéo trong
hoạt động thanh tra, kiểm tra. Từ cuối năm 2019, Thanh tra
tỉnh đã xây dựng, triển khai sử dụng trên toàn tỉnh phần
mềm cơ sở dữ liệu về thanh tra để quản lý hoạt động thanh
tra, kiểm tra; hàng năm khi xây dựng chương trình kế hoạch
thanh tra, Thanh tra tỉnh giao Văn phòng nhập dự kiến
chương trình công tác của kiểm toán nhà nước; yêu cầu các
huyện, thành phố, sở, ngành nhập dự kiến chương trình kế
hoạch thanh, kiểm tra của đơn vị mình vào cơ sở dữ liệu
thanh tra (khi nhập phải ưu tiên chương trình công tác của
kiểm toán Nhà nước).Trong quá trình nhập dự kiến kế
hoạch thanh kiểm tra, giữa các đơn vị nếu thấy chồng chéo
thì tự thống nhất với nhau để điều chỉnh. Trong trường hợp
không thống nhất được sẽ báo cáo Thanh tra tỉnh, Thanh tra
tỉnh sẽ tổ chức họp để xử lý.

Sau khi kế hoạch thanh, kiểm tra hàng năm được thủ
trưởng các cấp, các ngành phê duyệt sẽ được thông báo đến
từng đối tượng được thanh tra. các DN sau khi nhận được
thông báo kế hoạch thanh kiểm tra nếu thấy có chồng chéo sẽ
có ý kiến phản hồi về Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh sẽ yêu
cầu các đơn vị thanh tra điều chỉnh kế hoạch thanh tra
(Những năm gần đây Thanh tra tỉnh chưa nhận được ý kiến
phản hồi nào của DN đối với nội dung này). 

Công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra, đảm
bảo các cuộc thanh tra khách quan, chất lượng, hiệu quả,
không tiêu cực, đúng tiến độ; tăng cường đôn đốc thực
hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đã
được thanh tra tỉnh chú trọng ra sao?

Trong những năm qua, công tác giám sát hoạt động của
Đoàn thanh tra và theo dõi đôn đốc việc thực hiện kết luận,
kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra gắn với triển khai
thực hiện có hiệu quả Nghị định số 33 ngày 27/3/2015 của
chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra luôn
được Thanh tra tỉnh quan tâm, chú trọng. 

Năm 2017, Thanh tra tỉnh đã tham mưu chủ tịch uBND
tỉnh thành lập Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh
tra thuộc Thanh tra tỉnh và ngày 12/6/2017 chủ tịch uBND
tỉnh ban hành Quyết định số 1295/QĐ-uBND về việc thành
lập Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra thuộc
Thanh tra tỉnh.

Sau khi thành lập, công tác giám sát hoạt động của Đoàn
thanh tra và theo dõi đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến
nghị và quyết định xử lý về thanh tra được giao cho Phòng
giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra thực hiện. 

khi ban hành Quyết định thanh tra, chánh thanh tra đồng
thời ban hành Quyết định giám sát hoạt động của Đoàn thanh
tra; việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra được thực
hiện nghiêm theo quy định tại Thông tư 05/2015/TT- TTcP

Tránh chồng chéo trong 
hoạt động thanh - kiểm tra
Trong những năm qua, Thanh tra tỉnh
Nam Định đã tích cực nghiên cứu, đề xuất
để tỉnh thực hiện nhiều đổi mới, nâng cao
hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh,
kiểm tra, góp phần không nhỏ thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh,
chính trị tại địa phương. Vietnam Business
forum đã có cuộc phỏng vấn ông Đinh
Ngọc Văn - chánh Thanh tra tỉnh Nam
Định. duy Bình thực hiện.
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ngày 10/9/2015 nay được thay thế bởi Thông tư 06/2021/TT-
TTcP ngày 01/10/2021 của Thanh tra chính phủ quy định về tổ
chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến
hành một cuộc thanh tra.

Từ khi Thông tư 06/2021/TT-TTcP ngày 01/10/2021 của
Thanh tra chính phủ có hiệu lực thi hành, việc thẩm định dự
thảo kết luận thanh tra được chánh Thanh tra tỉnh giao cho một
số thanh tra viên (trong đó có đồng chí trực tiếp giám sát hoạt
động của Đoàn thanh tra).

kết luận thanh tra sau khi ban hành được công khai theo
đúng quy định và được chuyển Phòng giám sát, kiểm tra và xử
lý sau thanh tra để theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận,
kiến nghị và các quyết định xử lý sau thanh tra. Phòng giám
sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra phân công cán bộ trực tiếp
theo dõi đôn đốc việc thực hiện đối với từng kết luận thanh tra
cụ thể; người được phân công theo dõi, đôn đốc mở hồ sơ theo
dõi, kết thúc theo dõi, đôn đốc lập báo cáo, báo cáo chánh
Thanh tra tỉnh cho kết thúc theo dõi, đôn đốc đưa hồ sơ vào
lưu trữ theo quy định.

Đối với Thanh tra các huyện, sở, ngành không có bộ phận
theo dõi đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra chuyên trách
thì giao cho các Đoàn thanh tra trực tiếp theo dõi đôn đốc. 

Nhìn chung, trong những năm gần đây, các kết luận, kiến
nghị và các quyết định xử lý sau thanh tra đều được các cơ quan,
đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện nghiêm túc; hiệu lực, hiệu
quả của công tác thanh tra ngày càng được nâng cao.

Ông có thể cho biết một số giải pháp nâng cao chất
lượng cải cách hành chính của ngành thanh tra tỉnh
Nam Định?

Sử dụng, khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu về thanh tra,
kiểm tra của tỉnh để phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành
toàn bộ hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh. 

Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị thanh tra, xác định
nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm để ban hành quyết
định thanh tra; chỉ đạo trưởng Đoàn thanh tra xây dựng kế
hoạch tiến hành thanh tra phải thật cụ thể chi tiết, chú trọng
phạm vi, nội dung và phương pháp tiến hành thanh tra; phân
công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn thanh tra phải phù hợp
năng lực sở trường của từng thành viên; chuẩn bị đầy đủ phương
tiện, kinh phí và những điều kiện vật chất cần thiết phục vụ hoạt
động của Đoàn thanh tra.

Đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành trong
hoạt động thanh tra. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động thanh tra để nâng cao hiệu quả, chất lượng các
cuộc thanh tra, rút ngắn thời gian thanh tra trực tiếp tại đơn vị,
từ đó tiết kiệm được thời gian, kinh phí của cơ quan thanh tra,
đồng thời hạn chế những ảnh hưởng đến hoạt động bình thường
của các tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. 

Nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra đảm bảo tính
chính xác, khách quan, đúng quy định pháp luật nhưng cũng
phải phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi khi thực hiện; khắc
phục tình trạng chậm trễ trong việc ban hành kết luận thanh tra.

Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là về kỹ
năng tác nghiệp thanh tra, kỹ năng tham mưu kết luận và kiến
nghị xử lý vi phạm được phát hiện qua thanh tra. chú trọng việc
giáo dục chính trị - tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo
đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử cho cán bộ làm công tác
thanh tra. 

Tăng cường công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh
nghiệm sau mỗi cuộc thanh tra.

trân trọng cảm ơn ông!
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triển khai hiệu quả công tác GdNN
Nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển nguồn nhân

lực chất lượng cao, những năm gần đây, công tác gDNN
tỉnh Nam Định được đẩy mạnh, xác định đào tạo nghề gắn
với doanh nghiệp, đào tạo theo địa chỉ sử dụng lao đông là
một trong những giải pháp quan trọng để phát triển
gDNN, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, góp phần giải
quyết việc làm và phát triển nguồn nhân lực. Tính đến thời
điểm hiện nay, hệ thống cơ sở hoạt động gDNN trên địa
bàn tỉnh đã có bước phát triển mạnh với đa dạng về loại
hình, trình độ đào tạo và mô hình hoạt động.

Toàn tỉnh hiện nay có 25 cơ sở gDNN, trong đó có 06
trường cao đẳng, 04 trường trung cấp; 15 trung tâm
gDNN - giáo dục thường xuyên; hệ thống cơ sở gDNN
đã tinh gọn theo đúng tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW
khóa XII của Ban chấp hành Trung ương (giảm 7 trường
trung cấp). các cơ sở gDNN phát triển rộng khắp trên 10
huyện, thành phố nhằm phổ cập nghề cho người lao
động để làm việc ngay tại địa phương. Bình quân mỗi
năm các cơ sở gDNN đã đào tạo nghề cho trên 34.000
người, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của
tỉnh đạt 47% vào năm 2021. cùng với sự phát triển của hệ
thống cơ sở hoạt động gDNN, số lượng lao động tham
gia đào tạo cũng được tăng lên, đáp ứng nhu cầu của các
doanh nghiệp sản xuất. Năm 2021, các đơn vị có hoạt

Nâng cao 
chất lượng 
nguồn nhân lực
Xác định nguồn nhân lực chất
lượng cao là chìa khóa quan trọng
để phát triển, hội nhập kinh tế quốc
tế, ngành Lao động, Thương binh
và Xã hội (LĐTB&Xh) tỉnh Nam
Định đã có nhiều đổi mới và nâng
cao chất lượng giáo dục nghề
nghiệp (gDNN) theo hướng mở,
chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp
với nhu cầu thị trường lao động,
đáp ứng yêu cầu phát triển của cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0, góp
phần cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh của tỉnh. 

nguyễn Dũng
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động gDNN trên địa bàn tỉnh thực hiện
tuyển sinh đào tạo học nghề 35,2 nghìn
người (đạt 100% kế hoạch). Số lao động
qua đào tạo nghề tăng dần và chất lượng
dạy nghề có chuyển biến tích cực với cơ
cấu ngành nghề đa dạng, đáp ứng nhu
cầu thị trường lao động, giúp người học
nghề dễ dàng có việc làm sau khi tốt
nghiệp. công tác đào tạo gắn với doanh
nghiệp luôn được tỉnh chú trọng. Trên
địa bàn tỉnh, bình quân mỗi năm có
khoảng trên 60 doanh nghiệp và cơ sở
sản xuất, kinh doanh thường xuyên phối
hợp với các cơ sở gDNN đào tạo nghề
cho lao động và cam kết nhận học viên
sau tốt nghiệp. Tỷ lệ lao động sau học
nghề có việc làm đạt từ 85-90%. học
viên, sinh viên tốt nghiệp hệ trung cấp,
cao đẳng ra trường có việc làm ngay đạt
trên 90%, có ngành nghề đạt 100%... Bên
cạnh đó, công tác tuyển sinh, tư vấn nghề cho người học được
thực hiện đồng bộ, chặt chẽ mang lại sự đột phá trong hoạt động
giáo dục nghề nghiệp hiện nay.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề, giải quyết
việc làm cũng còn gặp nhiều khó khăn như: Nhận thức của người
học và xã hội về gDNN chưa đầy đủ, còn nặng tư tưởng bằng
cấp; việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản
lý gDNN chưa thực sự được quan tâm đúng mức; chương trình
đào tạo nhà giáo chưa được đổi mới phù hợp với yêu cầu thực tế;
cơ sở vật chất, thiết bị của một số
cơ sở gDNN chưa được quan
tâm đầu tư hoặc đầu tư không
đồng bộ; chất lượng, hiệu quả
đào tạo của nhiều cơ sở gDNN
còn chưa cao, chưa gắn bó hữu
cơ với nhu cầu nhân lực của từng
ngành, từng địa phương; học
sinh, sinh viên tốt nghiệp yếu về
ngoại ngữ và các kỹ năng mềm
như tác phong công nghiệp, khả
năng làm việc theo tổ, nhóm...

tăng cường công tác quản
lý nhà nước trong GdNN

Trao đổi về một số nhiệm vụ,
giải pháp của ngành LĐTB&Xh
tỉnh trong thời gian tới, ông hoàng
Đức Trọng, giám đốc Sở
LĐTB&Xh tỉnh Nam Định cho
biết:  Ngành sẽ tăng cường sự lãnh
đạo của các cấp ủy Đảng, chính
quyền từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh
tuyên truyền các chủ trương, nghị
quyết của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước; các quan điểm,
mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp
trong chương trình, kế hoạch của
tỉnh về vị trí, tầm quan trọng của
gDNN đối với sự phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương.

cùng với đó, đẩy mạnh công

tác phát triển thị trường lao động nhất
là công tác dự báo. khuyến khích, tạo
điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức,
cá nhân đầu tư, tham gia hoạt động
đào tạo nghề nghiệp. Thúc đẩy cơ sở
gDNN gắn kết hiệu quả với doanh
nghiệp trong tổ chức đào tạo, từ khâu
xây dựng chương trình, giáo trình,
công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo,
giải quyết việc làm sau đào tạo.

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa
các sở, ban, ngành, các cơ sở gDNN
với các doanh nghiệp về công tác
tuyên truyền, định hướng nghề
nghiệp. Tư vấn giới thiệu việc làm để
kết nối cung - cầu lao động. Tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp, tập đoàn
vào địa phương để tuyển dụng lao
động, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp
vào địa bàn đầu tư để tạo việc làm tại

chỗ cho người lao động. Đẩy mạnh thu hút người lao động
tham gia học nghề đối với những ngành nghề đòi hỏi kỹ thuật
cao, khắc phục tình trạng thiếu thợ có tay nghề. Tiếp tục rà
soát, sắp xếp lại hệ thống cơ sở gDNN công lập đảm bảo tinh
gọn, hoạt động hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tự chủ theo
lộ trình hoạt động gDNN. Đẩy mạnh cải cách hành chính,
chuyển đổi số trong tất cả các hoạt động của ngành, tạo thuận
lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.n

Tỉnh Nam Định chủ trương phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Ông Hoàng Đức Trọng, Giám đốc Sở 
LĐTB&XH tỉnh Nam Định



Đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả 
Tính đến 31/12/2021, tổng nguồn vốn huy động đạt

87.134 tỷ đồng, tăng 9.065 tỷ đồng (11,6%) so với đầu năm;
quý I/2022 đạt 91.897 tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm.

Tổng dư nợ cho vay đạt 80.937 tỷ đồng, tăng 11.270 tỷ
đồng (16,2%) so với đầu năm; quý I/2022 đạt 85.793 tỷ
đồng, tăng 6% so với đầu năm. chất lượng tín dụng đảm
bảo, tỷ lệ nợ xấu thấp (0,44%), đảm bảo duy trì ở mức
dưới 3% theo đúng chỉ đạo của NhNN.

Về cho vay doanh nghiệp (DN), đến cuối quý I/2022
có dư nợ 26.482 tỷ đồng, chiếm 30,87% tổng dư nợ cho

vay, với 1.848 DN, nợ xấu chiếm tỷ lệ 0,7%; trong đó cho
vay DN nhỏ và vừa 16.043 tỷ đồng, chiếm 60,6% dư nợ
cho vay doanh nghiệp.

Tín dụng tăng trưởng tốt, chất lượng tín dụng được
đảm bảo, bên cạnh đó NhNN tỉnh đã chỉ đạo các TcTD
trên địa bàn thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ
khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch
covid-19. cụ thể như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn,
giảm lãi suất, cho vay mới theo Thông tư số 01 của Thống
đốc, đồng thời thiết lập số điện thoại đường dây nóng và
thành lập bộ phận thường trực tiếp nhận, xử lý các phản
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Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NhNN) Việt Nam về
việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng, NhNN tỉnh
Nam Định và các tổ chức tín dụng (TcTD) trên địa bàn đã chủ động, quyết liệt và
trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ, góp phần cùng toàn ngành thực hiện
chính sách tiền tệ quốc gia, hỗ trợ các thành phần kinh tế tiếp cận vốn tín dụng,
đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh.
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ánh, kiến nghị của DN, người dân liên quan đến Thông tư số 01 qua
đường dây nóng (giám đốc NhNN tỉnh trực tiếp là trưởng bộ phận),
đảm bảo việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng được thực hiện
kịp thời, thiết thực, hiệu quả; giảm phí dịch vụ thanh toán; đẩy mạnh
thanh toán không dùng tiền mặt; triển khai các sản phẩm dịch vụ trực
tuyến an toàn hiện đại với nhiều tiện ích, tạo điều kiện để khách hàng
không phải giao dịch trực tiếp tại ngân hàng… Những giải pháp trên đã
thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi
thành phần kinh tế tiếp cận vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng
nhằm tháo gỡ khó khăn cho các DN cũng như hỗ trợ tích cực cho quá
trình phục hồi, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Đẩy mạnh Chương trình kết nối Ngân hàng - dN
chương trình kết nối Ngân hàng - DN đã được ngành Ngân hàng

Nam Định triển khai thực hiện từ năm 2014 đến nay.
Việc triển khai trương trình được thực hiện dưới nhiều hình thức

như thông qua hội nghị đối thoại và kết nối Ngân hàng - DN do uBND
tỉnh tổ chức, hội nghị do ngành Ngân hàng Nam Định tổ chức và hội
nghị ký kết hợp đồng tín dụng trực tiếp tại các ngân hàng thương mại
(NhTm) nhằm tiếp cận, hỗ trợ DN trong hoạt động sản xuất kinh
doanh, trong đó chú trọng kết nối các DN mới, DN khởi nghiệp, DN có
uy tín, có phương án sản xuất kinh doanh khả thi… để có chính sách hỗ
trợ, tháo gỡ khó khăn về vốn, lãi suất và dịch vụ ngân hàng, tạo được sự
đồng thuận, có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng DN trên địa bàn. Lũy
kế đến nay đã có 322 khách hàng tham gia chương trình, tổng số tiền
các NhTm cam kết cho vay là 12.351 tỷ đồng, đã giải ngân 12.175 tỷ
đồng, bằng 98,5% so với cam kết.

Hỗ trợ dN tiếp cận vốn tín dụng và các dịch vụ 
ngân hàng

Trong những năm qua, mạng lưới các TcTD trên địa bàn tỉnh
không ngừng được mở rộng, nhất là về khu vực nông thôn. Đến nay
toàn tỉnh hiện có 24 chi nhánh TcTD cấp I (gồm 7 chi nhánh NhTm
nhà nước, 14 chi nhánh NhTm cổ phần, chi nhánh Ngân hàng chính
sách xã hội, chi nhánh Ngân hàng hợp tác xã, Ngân hàng Phát triển
khu vực hà Nam Ninh), 42 Quỹ tín dụng nhân dân, 14 chi nhánh
NhTm cấp II, 4 đơn vị tổ chức tài chính vi mô, 115 phòng giao dịch,
213 aTm và 405 điểm chấp nhận thẻ (PoS). Bình quân mỗi xã,
phường, thị trấn có trên 3,6 điểm giao dịch ngân hàng, cùng với đó là
mạng lưới trên 6.000 tổ vay vốn và tiết kiệm của Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng chính sách xã hội đã cơ
bản đã đáp ứng tốt nhu cầu vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng của
DN, người dân trên địa bàn tỉnh.

NhNN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các TcTD trên địa bàn đẩy mạnh phát
triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đảm bảo an toàn, tiện ích. Tiếp
tục cải tiến, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay, nâng cao khả năng
thẩm định, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay nhằm nâng cao mức
độ sẵn có và đầy đủ về dịch vụ của hệ thống ngân hàng, đáp ứng nhu
cầu đa dạng của nền kinh tế, tạo điều kiện cho DN và các tổ chức, cá
nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng, thuận lợi trong
việc tiếp cận vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng. 

Trong năm 2021, NhNN tỉnh đã thực hiện chuyển đổi hệ thống
quản lý chất lượng từ ISo 9001:2008 sang ISo 9001:2015 và công bố hệ
thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISo 9001:2015. các
quy trình giải quyết thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai
tại trụ sở chi nhánh, đảm bảo đơn giản, minh bạch và tiết kiệm chi phí
cho các tổ chức, cá nhân. n

chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương
mại, phấn đấu tăng thu NSNN. 

chủ trì, phối hợp với kho bạc Nhà
nước tỉnh và các đơn vị liên quan
quản lý và sử dụng chặt chẽ, hiệu quả
NSNN. Triệt để tiết kiệm các khoản
chi ngân sách, nhất là chi thường
xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu
tư; tăng cường công tác kiểm soát chi,
bảo đảm chi đúng, chi đủ, có hiệu quả;
thực hiện tốt chương trình thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí. kiên quyết
cắt giảm những khoản chi thường
xuyên ngân sách đã được giao trong
dự toán đầu năm, nhưng chưa thực
hiện phân bổ theo quy định. 

Tích cực phối hợp với Sở kế hoạch
và Đầu tư tham mưu uBND tỉnh phân
bổ nguồn vốn đầu tư công theo kế
hoạch hàng năm. Thường xuyên rà
soát, đôn đốc việc thực hiện các kết
luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm
toán. Tập trung đôn đốc các chủ đầu
tư và hướng dẫn tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong công tác thanh,
quyết toán, giải ngân vốn đầu tư công
theo quy định; góp phần đưa tỉnh
Nam Định là một trong số những tỉnh
có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao
của cả nước.

Triển khai thực hiện tốt sự chỉ đạo
của Bộ Tài chính về tăng cường công
tác quản lý, điều hành và bình ổn giá
cả thị trường trên địa bàn tỉnh để tháo
gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh
và đời sống của người dân, hỗ trợ thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế. Tích cực phối
hợp các cấp, các ngành làm tốt công
tác thẩm định giá để phục vụ cho công
tác giải phóng mặt bằng, xác định
nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức,
doanh nghiệp thuê đất, xác định giá
khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.
Tiếp tục hoàn thiện cơ dữ liệu về giá
trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu
quả công tác thẩm định đấu thầu mua
sắm tài sản theo quy định của Luật
đấu thầu và các văn bản nhà nước
hiện hành.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến
độ thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý
nhà, đất theo Nghị định số
167/2017/NĐ-cP; nhất là đối với các
cơ sở nhà đất thuộc diện phải sắp xếp,
thanh lý, điều chuyển để vừa nâng cao
hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài
sản công, vừa góp phần tạo nguồn lực
cho tỉnh để đầu tư các dự án, công
trình trên địa bàn tỉnh.n

(tiếp trang 18)



Đẩy mạnh phối hợp thu NsNN
Thời gian qua, công tác phối hợp thu NSNN trên địa bàn

Nam Định đã nhận được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của
cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành và các đối tượng
nộp tiền vào NSNN. Vì vậy, số lượng người đến nộp thuế,
phí, lệ phí… cũng như số tiền nộp vào NSNN tại các NhTm
ngày một tăng lên. các đơn vị tham gia phối hợp thu đều
nhận thấy rõ lợi ích của mình trong thực hiện phối hợp thu
NSNN. Lợi ích, hiệu quả của phối hợp thu NSNN trên địa
bàn tỉnh Nam Định là vấn đề đã được khẳng định qua thực
tiễn thời gian qua. kết quả thu NSNN năm 2022 tính đến hết
ngày 05/5/2022 trên địa bàn là 3.405/6.600 triệu đồng, bằng
51,6% dự toán, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước; trong đó
số thu NSNN bằng chuyển khoản qua ngân hàng đạt 98,4%.

Để có được kết quả này, kBNN đã bám sát dự toán thu
NSNN hàng năm trên địa bàn toàn tỉnh, tranh thủ sự quan
tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp chặt
chẽ với các cơ quan thu, các NhTm trên địa bàn để mở rộng
mạng lưới thu NSNN, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người
nộp NSNN. chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan Thuế,
hải quan, Tài chính và các cơ quan quản lý thu khác để quản
lý, tập trung đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu vào
NSNN. Thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin về khoản
thu, số đã thu giữa các cơ quan thu và kho bạc nhằm quản lý
tốt các khoản thu, tập trung thu đầy đủ, kịp thời vào NSNN.

Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin (cNTT) vào
công tác phối hợp thu thuế nội địa giữa ngành Thuế, hải
quan, kBNN và NhTm. hiện đại hoá cơ chế quản lý, cNTT
đồng thời cải cách cả về tổ chức bộ máy và con người. Thực
hiện quản lý theo phương pháp tiên tiến, khoa học, theo các
chuẩn mực quốc tế, đưa ứng dụng cNTT hiện đại vào tất cả
các khâu của quy trình thu NSNN để nâng cao hiệu quả của
việc triển khai phối hợp thu thuế nội địa. Phối hợp với cơ
quan Thuế ứng dụng có hiệu quả hệ thống quản lý thuế đảm
bảo việc tích hợp, truyền nhận số liệu với kBNN và NhTm
được nhanh chóng, thuận lợi, phục vụ việc thu nộp NSNN
được kịp thời, chính xác, hỗ trợ việc quản lý thuế hiệu quả và
góp phần cải cách thủ tục hành chính (TThc) đối với người
nộp thuế hướng đến 100% doanh nghiệp nộp thuế điện tử.

Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các NhTm để chú
trọng phát triển công nghệ đáp ứng mục tiêu, yêu cầu về
tăng cường các hình thức thu NSNN tiên tiến, hiện đại
(chuyển khoản, aTm, PoS, internetbanking…), qua đó hạn
chế tối đa việc nộp NSNN bằng tiền mặt tại NhTm hoặc
kBNN. Phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ với các đơn vị giao
dịch NSNN trong quá trình thu và hạch toán các khoản thu,
xử lý kịp thời các vướng mắc, sai sót phát sinh trong khi
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Kho bạC Nhà NướC Nam ĐịNh

Quản lý thu, chi ngân sách 
chặt chẽ, đúng quy định

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

kho bạc Nhà nước (kBNN) Nam Định
xác định một trong những nhiệm vụ
chính trị trọng tâm là tập trung và phản
ánh kịp thời các khoản thu ngân sách
nhà nước (NSNN), hạch toán số thu
cho các cấp ngân sách theo đúng quy
định. Theo đó, đơn vị đã mở rộng phối
hợp thu NSNN với các ngân hàng
thương mại (NhTm), mang lại hiệu
quả rõ nét. Đồng thời, các khoản chi
NSNN được kiểm soát chặt chẽ, đảm
bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính.



thực hiện giao dịch với khách hàng.
hướng đến việc xử lý giao dịch với
khách hàng chuyên nghiệp, thuận
tiện, tạo điều kiện cho khách hàng
nộp đúng, nộp đủ, kịp thời. 

Quy trình, thủ tục thu nộp
NSNN được đơn giản hóa, giảm
thiểu thời gian và thủ tục nộp
NSNN theo nguyên tắc: người nộp
thuế chỉ cần lập 1 liên bảng kê nộp
thuế theo mẫu tương đối đơn giản;
thời gian chờ đợi để mỗi người
nộp thuế làm thủ tục nộp tiền
được giảm bớt xuống còn khoảng
3 - 5 phút cho một lần giao dịch
nộp thuế thay vì trước đây nhiều
thời gian hơn rất nhiều. kết hợp
kiểm soát thanh toán các khoản
chi đầu tư xây dựng cơ bản để thu
NSNN ngay từ khâu thanh toán.
khi thanh toán các khoản chi
NSNN thuộc đối tượng phải nộp
NSNN, kBNN thực hiện thu ngay
từ khâu thanh toán cùng với số
tiền thanh toán cho đơn vị sử dụng NSNN, từ đó thu kịp
thời vào NSNN. Đồng thời trong quá trình thanh toán phối
hợp với cơ quan Thuế về các khoản thu lớn để cơ quan Thuế
chủ động trong khâu đôn đốc thu NSNN. 

Kiểm soát chi NsNN chặt chẽ, đảm bảo kỷ luật,
kỷ cương tài chính 

Thời gian qua, kBNN đã tham mưu có hiệu quả với
hĐND, uBND tỉnh trong công tác điều hành ngân sách; thực
hiện cung cấp thông tin, báo cáo tình hình thu, chi NSNN
cho các cấp ủy, chính quyền và cơ quan quản lý tài chính địa
phương, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời, đáp ứng được
yêu cầu quản lý, điều hành ngân sách của chính quyền các
cấp. Thông qua việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư
xây dựng cơ bản về hĐND, uBND các cấp để nắm bắt tình
hình giải ngân của các dự án, phản ánh những khó khăn,
vướng mắc, đề xuất giải pháp với các cấp chính quyền trong
việc chỉ đạo chủ đầu tư trong việc chấp hành nghiêm các
trình tự, thủ tục đầu tư; trình tự quản lý tài chính dự án; từ đó
khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ giải
ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao.

Đẩy mạnh cải cách TThc theo chỉ đạo của Bộ Tài chính
và kBNN, thực hiện kiểm soát chi NSNN theo hướng đơn
giản hồ sơ, chứng từ song vẫn đảm bảo quy trình đầy đủ
thông qua áp dụng tin học hóa, cNTT vào thực hiện nhiệm
vụ nhất là việc triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVcTT)
tới 100% các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn. các
khoản chi thường xuyên NSNN được kBNN Nam Định
kiểm soát chặt chẽ theo đúng Luật NSNN, các Thông tư
hướng dẫn của Bộ Tài chính và văn bản hướng dẫn của
kBNN, nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo,
đi công tác... Trong năm đã ưu tiên kiểm soát, thanh toán
nhanh, kịp thời các khoản chi đảm bảo cho công tác phòng,
chống dịch covid-19 theo đúng quy định.

Đồng thời quán triệt tới từng
công chức trong đơn vị nêu cao
tinh thần trách nhiệm trong thực
thi công vụ; thực hiện nghiêm kỷ
cương, kỷ luật hành chính; tập
trung vào công việc, không để ách
tắc hoặc bỏ sót công việc gây ảnh
hưởng đến kế hoạch thực hiện
nhiệm vụ của kBNN Nam Định.
Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sử
dụng ngân sách, chủ đầu tư (Ban
quản lý dự án) nhằm nắm bắt, tháo
gỡ các vướng mắc phát sinh trong
quá trình kiểm soát, thanh toán các
khoản chi NSNN. 

Tổng số tiền kiểm soát chi
thường xuyên NSNN qua kho bạc
trong 4 tháng đầu năm 2022 (tính
đến hết 05/5/2022) là 3.476/10.047
triệu đồng, bằng 34,6% dự toán.
Trong quá trình kiểm soát thanh
toán, kBNN Nam Định đã đề nghị
các đơn vị bổ sung những món chi
chưa đủ điều kiện thanh toán theo

quy định là 3.279 món với số tiền là 7.320 triệu đồng, từ chối
thanh toán là 31 món với số tiền 2.019 triệu đồng.

Tổng số tiền giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua
kho bạc tính đến hết 05/5/2022 là 1.148.083 triệu đồng,
bằng 22% kế hoạch. Trong quá trình kiểm soát thanh toán,
kBNN Nam Định đã đề nghị các đơn vị bổ sung những
món chi chưa đủ thủ tục theo quy định là 800 món với số
tiền là 542.224 triệu đồng, từ chối thanh toán là 34 món với
số tiền 15.060 triệu đồng.

Trên cơ sở Nghị định số 11/2020/NĐ-cP của chính phủ
quy định về TThc thuộc lĩnh vực kBNN, kBNN Nam Định
tiếp tục quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức chấp hành
nghiêm quy trình nghiệp vụ đảm bảo thời gian thanh toán
theo đúng quy định đối với từng khoản chi. Ngoài ra, kBNN
Nam Định sẽ phối hợp kịp thời với các đơn vị sử dụng ngân
sách trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo
mật thông tin trong giao dịch điện tử liên quan đến hoạt
động nghiệp vụ kBNN. chấp hành nghiêm các quy định về
việc đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị với
kBNN theo đúng quy định tại Thông tư 18/2020/TT-BTc
của Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài
khoản tại kBNN. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến
thức pháp luật về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên
chức trong hoạt động giao dịch điện tử nhằm nâng cao nhận
thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức của
đơn vị trong việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số,
tài khoản trong giao dịch chi tiêu ngân sách.

mục tiêu của kBNN là hướng đến kho bạc số vào năm
2030. Theo đó, tới đây, hệ thống kBNN sẽ hình thành cơ sở dữ
liệu tập trung và kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành,
đơn vị liên quan; xây dựng và hoàn thiện nền tảng kho bạc số,
đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất
lượng dịch vụ của kBNN; phát triển kho bạc số dựa trên công
nghệ kỹ thuật số; đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.n
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Kết quả thu NSNN năm
2022 tính đến hết ngày
05/5/2022 trên địa bàn
tỉnh Nam Định là
3.405/6.600 triệu đồng,
bằng 51,6% dự toán, tăng
61% so với cùng kỳ năm
trước; trong đó số thu
NSNN bằng chuyển khoản
qua ngân hàng đạt 98,4%
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POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

Đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt đời
sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, thu nhập của
người lao động và hoạt động của người sử dụng lao
động. Với ngành BHXH Nam Định, xin ông cho biết
những tác động, ảnh hưởng đó là gì?

Như chúng ta đã biết, đại dịch covid-19 đã ảnh hưởng
nặng nề đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
tỉnh. Theo đó, nhiều doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn trong
hoạt động sản xuất kinh doanh, một số DN phải thu hẹp sản
xuất kinh doanh, không bố trí được việc làm cho người lao
động, một số DN dừng hoạt động hoặc giải thể, tình trạng
người lao động bị nợ lương diễn ra còn nhiều. Trong bối cảnh
đó, ngành BhXh Nam Định cũng gặp vô vàn khó khăn, áp
lực nhất là công tác thu và phát triển đối tượng do số lượng

lao động giảm, công tác thanh tra - kiểm tra; công tác truyền
thông BhXh, BhYT do không thực hiện được những cuộc
thanh tra, kiểm tra, những đợt tuyên truyền trực tiếp đến đơn
vị sử dụng lao động và người dân trên địa bàn tỉnh…

Với quyết tâm cao độ thực hiện chính sách BHXH,
BHYt, ngành BHXH Nam Định đã để lại không ít dấu
ấn, khẳng định vai trò trụ cột chính của hệ thống an
sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Xin ông chia sẻ đôi nét về
kết quả đạt được thời gian qua? 

Vượt lên những khó khăn, thách thức, toàn ngành
BhXh Nam Định đã nỗ lực rất lớn để thực hiện công tác
phát triển người tham gia. Tính đến 31/5/2022 tổng số
người tham gia BhXh, BhYT, BhXh tự nguyện là
1.706.082 người, trong đó: số người có thẻ BhYT là
1.684.458 người (tăng 31.637 người so với năm 2021), tỷ lệ
bao phủ đạt 91,7% dân số (1.836.268 người); số người tham
gia BhXh bắt buộc: 213.285 người; số người tham gia
BhXh tự nguyện: 21.624 người. Tổng số tiền thu BhXh,
BhYT, bảo hiểm thất nghiệp (BhTN) đạt 2.160,5 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, BhXh Nam Định cũng thực hiện tốt các
nhiệm vụ thường xuyên như: công tác cấp sổ BhXh cho
người lao động, thẻ BhYT cho các đối tượng kịp thời đảm
bảo quyền lợi của đối tượng; công tác thực hiện chi trả lương
hưu và các chế độ BhXh, BhYT, BhTN theo quy định của
pháp luật, quyền lợi của người tham gia BhXh, BhYT,
BhTN ngày càng được mở rộng; thực hiện điều chỉnh lương
hưu và trợ cấp BhXh được triển khai kịp thời, đúng quy
định. Đồng thời, các quỹ BhXh, BhYT, BhTN được quản lý
chặt chẽ, đúng nguyên tắc theo quy định của pháp luật...
hàng tháng, việc tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BhXh,
BhTN đầy đủ, kịp thời, thuận lợi, an toàn cho hơn 103.000
người hưởng chế độ lương hưu và trợ cấp BhXh.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính (TThc) nhằm giải quyết tốt hơn TThc trong
lĩnh vực BhXh cho người dân, DN trên địa bàn tỉnh theo
hướng nhanh gọn, thuận lợi, góp phần tiếp tục cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, BhXh Nam Định đẩy mạnh rà
soát, đơn giản hóa TThc và các chỉ tiêu, biểu mẫu thực hiện
chế độ BhXh, BhYT; triển khai giao dịch điện tử, thay đổi
phương thức giao nhận hồ sơ giữa cơ quan BhXh với người
dân và DN... Đơn cử, thời gian giải quyết, trả kết quả một số
loại hồ sơ đã được rút ngắn so với quy định từ 02 đến 03 ngày,
có những hồ sơ được giải quyết ngay trong ngày khi thủ tục hồ
sơ đã hợp lệ. Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết
TThc tại bộ phận “một cửa” trên phần mềm Tiếp nhận hồ sơ
3.0, tại Trung tâm hành chính công và tại đơn vị sử dụng lao
động qua dịch vụ bưu chính công ích. các thủ tục giải quyết
chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động
nhất là khi triển khai Nghị quyết số 68/NQ-cP ngày

bảo hiểm Xã hội Nam ĐịNh

Khẳng định vai trò trụ cột  
hệ thống an sinh xã hội

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức,
nhất là trước tác động tiêu cực của đại
dịch covid-19, ngành Bảo hiểm Xã hội
(BhXh) Nam Định đã để lại không ít
dấu ấn, khẳng định vai trò trụ cột chính
của hệ thống an sinh xã hội trên địa bàn
tỉnh. Phóng viên Vietnam Business
forum đã có cuộc trao đổi với ông
trần Văn dũng - giám đốc BhXh tỉnh.
Nguyễn Bách thực hiện.
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01/7/2021, Nghị quyết số 116/NQ-cP ngày 24/9/2021 của
chính phủ, Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg, Quyết định số
28/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ được rút ngắn
thời gian từ 05 ngày xuống chỉ còn 01 ngày làm việc… Việc
giao dịch điện tử tạo thuận lợi tối đa cho DN, người dân nhất
là trong thời gian dịch bệnh covid-19 đã thực sự phát huy
hiệu quả, vừa đảm bảo kịp thời quyền lợi, vừa hạn chế tối đa
tiếp xúc trực tiếp để phòng chống dịch.

công tác truyền thông chính sách, pháp luật được đổi
mới theo hướng hiện đại, đa dạng, linh hoạt, phù hợp bám
sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BhXh Việt Nam; Tỉnh
ủy, hĐND, uBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở,
ngành, hội, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí triển
khai nhiều giải pháp đẩy mạnh truyền thông. Qua đó tạo ra
sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng thuận, ủng
hộ của toàn xã hội trong suốt quá trình xây dựng, tổ chức
thực hiện chính sách. mặt khác, thông qua công tác tuyên
truyền, vận động về chính sách BhXh, BhYT, BhTN đã
nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp
luật về thực hiện chế độ BhXh, BhYT cho người lao động.
Tình trạng cố tình trốn đóng, nợ đọng tiền BhXh, BhYT,
BhTN giảm đáng kể. Nhận thức của nhân dân, người lao
động, học sinh, sinh viên về quyền và trách nhiệm tham gia
BhXh, BhYT đã thay đổi căn bản, thấy rõ trách nhiệm và
đòi hỏi người sử dụng lao động thực hiện chính sách để tự
bảo vệ quyền lợi của mình, động viên nhân dân tích cực
tham gia BhYT để phòng bệnh và chia sẻ với cộng đồng.

thời gian tới, ngành BHXH Nam Định sẽ triển khai
những giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?

Với mục tiêu tiếp tục phát huy hơn nữa và lan tỏa tinh
thần phục vụ để người dân, người lao động càng thêm tin
tưởng, xem cơ quan BhXh, chính sách BhXh, BhYT là chỗ
dựa cho mình, BhXh Nam Định tiếp tục nỗ lực, cố gắng thực
hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; tiếp tục đổi mới phương

thức, cách thức hoạt động của hệ thống, đặc biệt là việc tiếp
tục đẩy mạnh cải cách TThc, ứng dụng, sử dụng công nghệ,
chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực
hiện chính sách, chế độ BhXh, BhYT, BhTN trong tình hình
mới. Đồng thời, BhXh Nam Định tập trung vào một số
nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

một là, tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy,
chính quyền các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp, lồng
ghép chỉ tiêu, nhiệm vụ BhXh, BhYT với các chương trình
phát triển kinh tế - xã hội, chính sách an sinh xã hội tại địa
phương nhằm huy động cả hệ thống chính trị cùng chung
tay vào cuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách
BhXh, BhYT, BhTN.

hai là, tích cực thực hiện đơn giản hóa, cắt giảm các
TThc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh
chuyển đổi số; đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống
BhXh, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng cung ứng
dịch vụ, đảm bảo tốt nhất quyền lợi và tăng mức độ hài lòng
của các chủ thể tham gia BhXh, BhYT. Tiếp tục triển khai
dịch vụ công trực tuyến trong liên thông thanh toán điện tử,
giao dịch điện tử, giải quyết TThc trên cổng dịch vụ công
quốc gia. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong thực
hiện chính sách BhXh, BhYT, BhTN và đẩy mạnh thực
hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BhXh, trợ cấp thất nghiệp
không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng
các chế độ chính sách BhXh, BhYT. Tiếp tục đổi mới nội
dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phải đúng
trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng
thời điểm, từng nhóm đối tượng,… nhằm tạo sự đồng thuận,
nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính
sách BhXh, BhYT. Phát huy vai trò của những tổ chức, cá
nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động nhân
dân tham gia BhXh tự nguyện.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý quỹ BhXh, công tác
thanh tra, kiểm tra để chính
sách BhXh, BhYT, BhTN
mang lại sự hài lòng cho người
dân và DN. Thực hiện chặt chẽ
quy trình giám định trong
công tác khám chữa bệnh
BhYT, đảm bảo đúng chế độ
chính sách, đúng đối tượng và
quyền lợi cho người tham gia
BhYT khi đi khám chữa bệnh
tại các cơ sở y tế.

Năm là, đẩy mạnh phân
cấp, phân quyền, gắn liền với
việc xây dựng các quy trình,
quy chế; cá thể hóa trách
nhiệm đi đôi với kiểm tra,
giám sát. Tăng cường kỷ luật,
kỷ cương hành chính; phát huy
vai trò của người đứng đầu;
nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ viên chức về chuyên
môn, đạo đức công vụ, quy tắc
ứng xử; tạo thuận lợi tối đa cho
đơn vị, DN và nhân dân.

trân trọng cảm ơn ông!
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c ục QLTT tỉnh Nam Định được thành lập theo Quyết
định số 3686/QĐ-BcT ngày 11/10/2018 của Bộ công
Thương. Ngay sau khi thành lập, cục QLTT tỉnh
Nam Định đã tập trung tổ chức sắp xếp bộ máy theo
hướng tinh gọn, hiệu quả. cơ cấu tổ chức của cục

còn 03 phòng chuyên môn và 05 Đội QLTT trực thuộc. Đồng
thời, đơn vị tăng cường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
thông qua các khóa đào tạo và bồi dưỡng trình độ chuyên môn
nghiệp vụ cho cán bộ công chức QLTT trong công tác chống hàng
giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ
cả về nhận thức và hành động trong công tác chống sản xuất,
buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn,
từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ khi hoạt động theo mô hình mới, cục QLTT tỉnh Nam
Định bám sát sự chỉ đạo của chính phủ, Bộ công Thương, Tổng
cục QLTT, Tỉnh ủy, uBND tỉnh chủ động tham mưu, ban hành
các quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo các Phòng chuyên môn
nghiệp vụ, Đội QLTT thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, kiểm
soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, công tác chuyển đổi số, ứng

CụC QuảN lý Thị TrườNg TỉNh Nam ĐịNh

Góp phần tạo môi trường kinh 

Sau hơn 3 năm chuyển đổi mô
hình hoạt động theo ngành dọc,
lực lượng quản lý thị trường
(QLTT) tỉnh Nam Định đã không
ngừng lớn mạnh, chuyên nghiệp
và ngày càng khẳng định vai trò
trong công tác kiểm tra, kiểm soát
thị trường, đấu tranh chống buôn
bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém
chất lượng và các hoạt động gian
lận thương mại… Qua đó, góp
phần ổn định thị trường, bảo vệ lợi
ích chính đáng cho người tiêu
dùng, tạo môi trường cạnh tranh
lành mạnh, thúc đẩy sản xuất.
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dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
công vụ theo mô hình xuyên suốt của lực
lượng QLTT từ Trung ương đến địa phương
đã giúp công tác chỉ đạo điều hành hoạt động
kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính
được chủ động, thông suốt, kịp thời và đạt
hiệu quả cao. cục QLTT tỉnh Nam Định đã xử
lý nhiều vụ việc vi phạm về buôn lậu, sản xuất
buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng,
không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về an
toàn thực phẩm… cụ thể, trong hơn 3 năm
qua, cục QLTT tỉnh Nam Định đã kiểm tra
4.858 vụ, xử lý 2.112 vụ, số tiền nộp ngân sách
nhà nước trên 6,4 tỷ đồng, tịch thu, buộc tiêu
hủy hàng hóa vi phạm hàng tỷ đồng. các vụ
việc đều xử lý đúng pháp luật, các đối tượng bị
xử phạt đều chấp hành quy định xử phạt
không có khiếu nại.

Bên cạnh đó, cục QLTT tỉnh Nam Định
luôn xác định công tác tuyên truyền là nhiệm
vụ quan trọng. Vì vậy cùng với công tác thông
tin tuyên truyền thông qua hoạt động kiểm
tra, kiểm soát để các đối tượng được kiểm tra,
kiểm soát nắm vững, cục thường xuyên phối
hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thực
hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao
nhận thức của người dân, các đối tượng sản xuất, kinh
doanh hiểu rõ về các quy định pháp luật và nâng cao ý
thức chấp hành, không vi phạm. Đồng thời, duy trì và cập
nhật các hoạt động của lực lượng QLTT Nam Định trên
trang thông tin điện tử của đơn vị; đăng tải 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.

Nhìn chung, sau hơn 3 năm hoạt động với mô hình
trực thuộc Tổng cục QLTT, tổ chức bộ máy của cục
QLTT tỉnh Nam Định được kiện toàn ổn định; việc chỉ
đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ thông suốt, thống
nhất, ngày càng phát huy hiệu quả vai trò trong công tác
phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
trên thị trường, được lãnh đạo tỉnh Nam Định, Tổng cục
QLTT đánh giá là đơn vị làm tốt công tác kiểm tra xử lý
và thu phạt nộp ngân sách.

Trong thời gian tới, nhằm góp phần đảm bảo môi

trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy thu hút đầu tư và
tăng trưởng kinh tế, cục QLTT tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định
của pháp luật cũng như tác hại của hàng giả, hàng nhái,
hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, tạo
môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, công bằng.
chủ động và phối hợp với các lực lượng chức năng tăng
cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Xử lý
nghiêm minh các đối tượng vi phạm pháp luật, nhất là
hành vi vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng
nhái, hàng không đảm bảo chất lượng. chủ động và phối
hợp với các nhà sản xuất tăng cường công tác phòng
ngừa, phát hiện, kiểm tra nhằm đấu tranh có hiệu quả,
góp phần đẩy lùi nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất
lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, tạo môi trường kinh
doanh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính và
người tiêu dùng. Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra, kiểm
soát, không gây khó khăn, cản trở và tạo điều kiện thuận
lợi cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân
chính phát triển lành mạnh, góp phần thu hút đầu tư,
tăng trưởng kinh tế.n

g kinh doanh lành mạnh

Lực lượng QLTT tỉnh Nam Định kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm
không có nguồn gốc tại phường Năng Tĩnh,TP. Nam Định
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Nhiều kết quả đáng ghi nhận
Năm 2021 là năm có nhiều ảnh hưởng đến hoạt động

XNk hàng hoá của các DN trên cả nước nói chung và tỉnh
Nam Định nói riêng như tình hình dịch bệnh covid-19
diễn biến phức tạp, chi phí vận tải hàng hoá tăng cao, khan
hiếm nguồn cung nguyên liệu sản xuất. Tuy nhiên, được sự
quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, hĐND, uBND tỉnh
Nam Định, Đảng ủy, lãnh đạo cục hải quan hà Nam
Ninh; sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ của các sở, ban ngành
tỉnh Nam Định, chi cục hải quan Nam Định đạt được một
số kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó số thu (NSNN) đạt 521,7 tỷ đồng, tăng 65% so
với năm 2020, đạt 149% chỉ tiêu pháp lệnh. Tổng số tờ khai
thực hiện thủ tục hải quan là 138.163 tờ khai, tăng 28% so
với cùng kỳ năm 2020 (107.930 tờ khai). kim ngạch XNk
đạt 4.722.149.918 uSD, tăng 37% so với cùng kỳ 2020
(3.452.374.418 uSD). Số lượng DN làm thủ tục là 323 DN,
tăng 19% so với năm 2020. Về công tác thu hồi nợ đọng
thuế, do đơn vị luôn làm tốt công tác hỗ trợ trong khai báo
nộp thuế nên tại địa bàn quản lý không phát sinh thuế nợ
quá hạn. Đây là nỗ lực rất lớn của hải quan Nam Định
trong tình hình dịch bệnh khiến hoạt động XNk của DN bị
ảnh hưởng không nhỏ.

Theo ông Lê Việt Thắng - chi cục trưởng chi cục hải
quan Nam Định cho biết: Để đạt được những kết quả trên,
hải quan Nam Định đã luôn tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo
sát sao của Tỉnh ủy, hĐND, uBND tỉnh Nam Định, Đảng
ủy, lãnh đạo cục hải quan hà Nam Ninh, tranh thủ sự phối
hợp chặt chẽ, hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh Nam Định

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, các khó khăn,
vướng mắc trong quá trình hoạt động của đơn vị đều được
quan tâm giải quyết. 

tăng cường cải cách thủ tục hành chính
Nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ DN, chi cục

luôn chú trọng thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh, hỗ trợ, đồng hành cùng DN trong công tác
quản lý XNk trên địa bàn.

chi cục đã chủ động tổ chức gặp gỡ các DN trên toàn địa
bàn để vận động DN mở tờ khai, hướng dẫn tạo điều kiện tối
đa cho DN trong quá trình làm thủ tục hải quan. Trong công
tác giải quyết vướng mắc của DN luôn được duy trì và hoạt
động hiệu quả, giải quyết những vướng mắc phát sinh của DN
kịp thời, đúng quy định, chính sách pháp luật.

Đặc biệt, chi cục hải quan Nam Định thực hiện tốt công
tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên
truyền và khuyến khích DN thực hiện nộp thuế 24/7 để tạo
thuận lợi về thủ tục XNk thông quan hàng hóa. Nâng cao
hiệu quả quản lý thông quan VNaccS/VcIS (hệ thống
thông quan hàng hóa tự động) nhằm tạo thuận lợi cho DN.
Niêm yết công khai chế độ chính sách mới tại trụ sở chi cục
để các DN tiện theo dõi và thực hiện, đảm bảo minh bạch,
công khai thủ tục hải quan, nhằm phòng ngừa, giảm bớt các
hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật. 

chi cục trưởng Lê Việt Thắng cho biết: Với đặc thù là chi
cục hải quan ngoài cửa khẩu, quản lý và làm thủ tục hải quan

Chi CụC hải QuaN Nam ĐịNh 

Tạo điều kiện tốt nhất
cho doanh nghiệp
Với phương châm "hải quan đồng hành cùng
doanh nghiệp", chi cục hải quan tỉnh Nam
Định đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực
hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đồng thời 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)...
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chủ yếu cho các DN theo loại hình gia công, sản xuất xuất
khẩu, đơn vị xác định nếu không cải cách thủ tục hành chính
(TThc), không tạo điều kiện thuận lợi cho DN thì không thể
thu hút DN về làm thủ tục tại đơn vị cũng như không thể
hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN được giao. Do đó chi cục luôn
chú trọng công tác cải cách TThc tại đơn vị, cụ thể là:

Triển khai đầy đủ, có hiệu quả phần mềm thông quan
tự động, Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 cùng
các phần mềm ứng dụng khác của ngành hải quan trong
thực hiện thủ tục hải quan, nộp thuế. kết quả 100% tờ khai
phát sinh tại đơn vị được thực hiện bằng phương thức điện
tử, trong đó khoảng 85% tờ khai được hệ thống phân
luồng xanh với thời gian thông quan từ 01-03 giây; các
TThc mức độ 3, mức độ 4 được thực hiện bằng hình thức
dịch vụ công trực tuyến (năm 2021 thực hiện 1.068 hồ sơ
qua dịch vụ công trực tuyến, tăng 1,1% so với năm 2020);
thực hiện đầy đủ các TThc có liên quan trên hệ thống
một cửa aSEaN, một cửa quốc gia, nhất là các thủ tục có
liên quan đến các bộ, ngành khác.

công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện
các văn bản quy phạm pháp luật được chi cục đặc biệt chú
trọng. hàng năm, dưới sự chủ trì, chỉ đạo của cục hải quan

hà Nam Ninh, chi cục đã tổ chức hội nghị đối thoại với
cộng đồng DN hoạt động XNk trên địa bàn nhằm phổ biến
chính sách pháp luật, các quy định mới liên quan đến hoạt
động hải quan, XNk đồng thời để giải đáp vướng mắc phát
sinh, thống nhất cách hiểu và thực hiện giữa cơ quan hải
quan và DN, từ đó tạo niềm tin đối với cộng đồng DN.
Ngoài việc đăng tải công khai các văn bản, quy định mới,
chi cục cũng giao cho từng cán bộ công chức (cBcc)
chuyên quản quản lý DN, thiết lập các kênh trao đổi thông
tin qua email, zalo, duy trì tổ giải quyết vướng mắc 24/7 để
sẵn sàng lắng nghe, hướng dẫn DN tuân thủ pháp luật. 

Thực hiện nghiêm túc văn hoá văn minh công sở, có thái
độ hoà nhã, tận tình khi tiếp xúc DN, luôn coi DN là đối tác
hợp tác, đồng hành cùng DN, nỗ lực giảm thời gian, giảm
chi phí tối đa cho DN khi thực hiện TThc tại đơn vị, xác
định phương châm làm việc là “hết việc chứ không hết giờ”,
chỉ khi nào xử lý xong công việc trong ngày cho DN mới
được xem là hết giờ làm việc. Bản thân cán bộ công chức,
người lao động trong đơn vị luôn xác định nỗ lực cải cách
TThc, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động sản
xuất, kinh doanh, XNk của DN, lấy sự hài lòng của DN làm
thước đo cho kết quả hoạt động của cá nhân và đơn vị.n



Ông có thể chia sẻ một số kết
quả nổi bật mà Cục thuế Nam
Định đạt được trong 3 tháng đầu
năm 2022? 

Trong quý I năm 2022, cục
Thuế tỉnh Nam Định đã bám sát
Nghị quyết số 01/NĐ-cP; Nghị
quyết 02/NĐ-cP của chính phủ;
Văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính,
Tổng cục Thuế và của Tỉnh ủy,
hĐND-uBND tỉnh Nam Định chỉ
đạo toàn ngành triển khai một số
nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung chỉ đạo thực hiện các
nhiệm vụ, giải pháp của chính
phủ, Bộ, ngành và địa phương,
phấn đấu hoàn thành dự toán thu
ngân sách nhà nước (NSNN) năm
2022 được Bộ Tài chính, uBND
tỉnh giao. 03 tháng đầu năm, tổng
thu nội địa là 2.527 tỷ đồng, đạt
48% dự toán Trung ương, 42% dự
toán tỉnh giao và tăng 86% so với
cùng kỳ năm 2021. Thu nội địa trừ
thu tiền sử dụng đất là 1.021 tỷ
đồng, đạt 32% dự toán Trung
ương, 30% dự toán tỉnh giao và
tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021.

kịp thời triển khai hiệu quả các
giải pháp, chính sách của Quốc hội,
Nhà nước, chính phủ về hỗ trợ
người dân, doanh nghiệp (DN)
vượt qua khó khăn trước tác động
của dịch covid-19 để sớm ổn định,
phục hồi SXkD.

Tập trung triển khai các Nghị
quyết của chính phủ về cải cách
TThc, tạo thuận lợi cho người
nộp thuế (NNT) nhanh chóng giải
quyết các TThc thuế; nâng cao chỉ
số cạnh tranh quốc gia và cấp tỉnh
(PcI); chỉ số cải cách hành chính
(Par INDEX). Tăng cường công
tác tuyên truyền, hỗ trợ, tạo thuận
lợi cho NNT. Đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, trọng tâm
hoàn thành triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách
nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, quản lý và điều hành.
Đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ
công chức trong thực thi công vụ, giải quyết các TThc
thuế. Đồng thời cục Thuế đã ban hành Bản cam kết số
196/cT-TThT ngày 13/01/2022 của ngành Thuế Nam Định
về cải cách TThc thuế.

Vậy công tác cải cách ttHC
đã được Cục thuế Nam Định
triển khai như thế nào trong thời
gian qua? 

công tác cải cách TThc thuế
đã được triển khai quyết liệt, tạo
điều kiện thuận lợi cho NNT trong
việc thực hiện kê khai, hoàn thuế,
nộp thuế vào NSNN. 

cục Thuế đã thực hiện nghiêm
chỉnh cam kết cắt giảm thời gian
thực hiện TThc về thuế; chỉ đạo
các đơn vị, công chức thuế luôn
đồng hành và tạo điều kiện thuận
lợi nhất để các DN, nhất là các DN
khởi nghiệp dễ dàng tiếp cận các
kênh thông tin hỗ trợ của cơ quan
thuế, của các đơn vị dịch vụ để từ
đó hoàn thành các TThc ban đầu
một cách nhanh nhất, thuận lợi
nhất, tiết kiệm nhất.

cục Thuế thường xuyên rà
soát, cải cách TThc thuế, hỗ trợ
DN thành lập mới. cùng với cam
kết rút ngắn thời gian giải quyết
TThc, cục Thuế ban hành các
văn bản, kế hoạch triển khai các
biện pháp nhằm chấn chỉnh tình
trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong
quản lý thuế. 

Tập trung đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin, điện tử hóa
trong tất cả các mặt công tác
nghiệp vụ ngành phù hợp với chiến
lược chuyển đổi số, cải cách hành
chính và phòng chống dịch. 

Tiếp tục triển khai kê khai, nộp
thuế điện tử, hoàn thuế gTgT của
dự án đầu tư, xuất khẩu bằng
phương thức điện tử; đẩy mạnh
triển khai nộp lệ phí trước bạ điện
tử, triển khai văn bản điện tử trong
hoạt động quản lý thuế và các giao
dịch điện tử với NNT. Đặc biệt, từ
tháng 4/2022, ngành Thuế Nam

Định đã đẩy mạnh triển khai hoá đơn điện tử theo Quyết
định số 206/QĐ-BTc ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính về
việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý
thuế số 38/2019/Qh14, Nghị định số 123/2020/NĐ-cP. Đến
nay đã có gần 100% số DN đang hoạt động kê khai thuế điện
tử, trên 98% số DN nộp thuế điện tử; 100% số DN hoàn thuế
gTgT của dự án đầu tư, xuất khẩu thực hiện bằng phương
thức điện tử. Tính đến 16h ngày 09/5/2022 đã có 5.594
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Ngành Thuế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp,
tạo nguồn tăng thu ngân sách 

(xem tiếp trang 56)

cam kết luôn đồng hành cùng
doanh nghiệp (DN), ngành
Thuế tỉnh Nam Định đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động để
giải quyết nhanh chóng các thủ
tục hành chính (TThc) về
thuế. Qua đó, giúp DN tiết
kiệm thời gian, chi phí và tiếp
tục đẩy mạnh phát triển sản
xuất, kinh doanh (SXkD) để
có thêm nguồn thu mới cho
ngân sách nhà nước (NSNN).
Phóng viên đã có cuộc trao đổi
với ông Lê Đức thuận, Phó
cục trưởng cục Thuế tỉnh
Nam Định về nội dung này.

duy Bình thực hiện.
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Phát triển đồng bộ nhiều
lĩnh vực

Vùng ven biển tỉnh Nam Định gồm
3 huyện (Nghĩa hưng, giao Thủy, hải
hậu) với 80 xã, thị trấn (trong đó có 19
xã, thị trấn giáp biển); có bờ biển dài
72km là một trong những “mắt xích”
quan trọng trong hệ thống biển, đảo cả
nước. Những năm qua, kinh tế biển,
các vùng ven biển đang dần trở thành
động lực phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh; hàng năm đóng góp trên 25%
tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tỉnh…
hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã
hội được quan tâm đầu tư, nhất là hạ
tầng giao thông, thủy lợi, khu, cụm
công nghiệp,... góp phần tạo diện mạo
mới, tác động lâu dài tới sự phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và
vùng ven biển nói riêng.

Đặc biệt, khu cảng cá Ninh cơ
(hải hậu) đã được Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn công bố đạt tiêu
chuẩn cảng cá loại I đầu tiên của cả
nước theo quy định của Luật Thủy sản
2017. Đây là một trong những điều
kiện cơ sở để sản phẩm đánh bắt, chế
biến của tỉnh có thể tham gia vào các
chuỗi giá trị toàn cầu, thị trường xuất
khẩu chính ngạch. Đến nay, trong tổng
thể khu kinh tế Ninh cơ, tỉnh đã đầu
tư dự án khu công nghiệp (kcN) Dệt
may rạng Đông, huyện Nghĩa hưng,
cụm công nghiệp (ccN) Thịnh Lâm,
huyện giao Thủy; đầu tư xây dựng

tổng kho và sản xuất nhập khẩu xăng
dầu tại cửa biển Lạch giang và đang
tập trung thực hiện các thủ tục để sớm
khởi công Nhà máy nhiệt điện BoT
Nam Định 1. 

Từ năm 2015 đến nay, tỉnh đẩy
mạnh đầu tư hàng loạt công trình, dự
án giao thông đường bộ, đường thủy để
phục vụ mục tiêu phát triển vùng kinh
tế biển của tỉnh. Đáng chú ý là Dự án
xây dựng đường trục phát triển nối
vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với
đường cao tốc cầu giẽ - Ninh Bình.
Ông Phạm Đình Nghị - chủ tịch
uBND tỉnh Nam Định khẳng định: Dự
án hoàn thành sẽ tạo tiền đề thúc đẩy
việc khai thác và sử dụng có hiệu quả
tài nguyên biển và vùng ven biển, thu
hút đầu tư, tạo việc làm và phát triển
du lịch, phát huy lợi thế của vùng đất
giàu tiềm năng, góp phần quan trọng
trong phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh Nam Định, góp phần thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ
tỉnh Nam Định lần thứ XX. 

Trong lĩnh vực công nghiệp, 3
huyện có biển của tỉnh hiện đã thu hút
gần 900 doanh nghiệp đầu tư phát triển
sản xuất, kinh doanh. Sản xuất nông
nghiệp tại đây cũng đã có sự chuyển
dịch theo hướng tăng tỷ trọng chăn
nuôi, dịch vụ, giảm tỷ trọng trồng trọt
và từng bước chuyển dịch theo hướng
sản xuất hàng hóa. Sản lượng và giá trị
sản xuất ngành thủy sản của 3 huyện

Phát huy tiềm năng và lợi thế 
của vùng kinh tế biển Nam Định
Xây dựng vùng kinh tế ven
biển trở thành vùng kinh tế
động lực, có bước phát triển
nhanh, bền vững, cơ cấu
kinh tế chuyển dịch theo
hướng tích cực, trọng tâm là
phát triển công nghiệp, đô
thị, thương mại dịch vụ, du
lịch, kết hợp với phát triển
các ngành nông nghiệp,
thủy sản; phấn đấu đến năm
2030, vùng kinh tế ven biển
là cực tăng trưởng phía Nam
của tỉnh,... Đây là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm
mà Nghị quyết số
05-NQ/Tu của Ban chấp
hành Đảng bộ tỉnh về xây
dựng, phát triển vùng kinh
tế ven biển tỉnh Nam Định
giai đoạn 2021-2025 và
những năm tiếp theo đã
đặt ra.

quỳnH anH

Đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định
với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình



ven biển trong những năm qua không ngừng tăng lên. cùng với đó,
nuôi thủy sản được khuyến khích, hỗ trợ để thay đổi phương thức tổ
chức sản xuất từ nhỏ lẻ, manh mún thành vùng sản xuất tập trung quy
mô lớn thâm canh, bán thâm canh, ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ
thuật. Ngành khai thác hải sản được định hướng phát triển đội tàu đánh
bắt xa bờ, tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác, phòng
chống, ngăn chặn khai thác Iuu. 

Bên cạnh phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản, ngành công
nghiệp chế biến cũng được đầu tư phát triển chiều sâu. Trong đó chế
biến truyền thống chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm theo chuẩn,
hoàn thiện quy trình, đầu tư cho quảng bá xây dựng thương hiệu theo
xu thế thị trường. một số sản phẩm thủy sản của tỉnh đã định vị được
thương hiệu trên thị trường như cá bống bớp Nghĩa hưng, chả cá hùng
Vương, nước mắm Ninh cơ, nước mắm giao châu, tôm tươi sống,
ngao sạch giao Thủy, muối biển nhạt royal, ngao sạch Lenger. 

cùng với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp,
Nam Định cũng tập trung phát triển du lịch biển, đưa vào khai thác giá
trị hai khu vực đất ngập nước ven biển quan trọng là Vườn quốc gia
Xuân Thủy nằm trên địa bàn huyện giao Thủy và khu vực bãi bồi ven
biển nằm trên địa bàn huyện Nghĩa hưng. hai khu vực này nằm trong
vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới liên tỉnh ven biển đồng bằng
châu thổ sông hồng đã được uNESco công nhận từ năm 2004.

Huy động mọi nguồn lực để khai thác lợi thế vùng biển
Để tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế vùng biển, đảm bảo thực

hiện thắng lợi Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung
ương Đảng (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh đã có những kế
hoạch hành động cụ thể và thiết thực. Theo đó, tiếp tục tập trung huy
động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ
tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế biển. Trước
mắt, tập trung phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để triển khai đúng tiến
độ dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện BoT Nam Định I; sớm đưa vào
hoạt động Dự án Tổng kho xăng dầu và cảng xuất - nhập xăng dầu tại
cửa Lạch giang. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng: tuyến đường trục
phát triển kết nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc cầu giẽ
- Ninh Bình; tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh; cụm công trình
kênh nối Đáy - Ninh cơ. khẩn trương hoàn thành giai đoạn I và thu
hút nhà đầu tư thứ cấp cơ bản lấp đầy kcN Dệt may rạng Đông, huyện
Nghĩa hưng và ccN Thịnh Lâm, huyện giao Thủy. 

giai đoạn từ nay đến 2025, các ngành, các địa phương tập trung
thành lập và đưa vào hoạt động khu kinh tế Ninh cơ theo quy hoạch;
dần hình thành các đô thị, khu dân cư ven biển theo hướng bền vững,
sinh thái, thông minh; quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch hai
bên tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển của tỉnh với
đường cao tốc cầu giẽ - Ninh Bình, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua
tỉnh. khai thác hiệu quả các công trình đã được đầu tư nâng cấp tại khu
vực cửa Lạch giang, cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh cơ, cảng hải
Thịnh, tận dụng triệt để lợi thế tiềm năng vận tải biển để đẩy mạnh xuất
nhập khẩu hàng hóa qua đường biển, thúc đẩy việc giao thương hàng
hóa với nước ngoài…

Tỉnh cũng tập trung mở rộng không gian du lịch, phát triển đa dạng
các chuỗi sản phẩm, thương hiệu du lịch, nhất là các sản phẩm hàng
hóa du lịch từ tài nguyên biển. Đồng thời tiếp tục chuyển dịch cơ cấu
ngành thủy sản, ưu tiên phát triển nuôi trồng thủy sản hàng hóa theo
hình thức nuôi công nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh phát
triển công nghiệp ven biển, chú trọng thu hút đầu tư và phát triển các
ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường, dự án sử dụng công
nghệ nguồn vào các khu kinh tế, kcN ven biển…n
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synchronous development of many
fields

The province's coastal area consists of three
districts (Nghia hung, giao Thuy and hai hau)
with 80 communes and townships (including 19
seaside communes and townships. Its 72km long
coastline is one of important "links" in the
maritime system of the country. In recent years,
the marine economy, including coastal areas, has
gradually become a driving force for local
socioeconomic development; and annually
contributes over 25% to the province's total
production value. The socioeconomic
infrastructure system is invested, especially
transport infrastructure, irrigation and industrial
zones, helping change the face of the locality and
create long term socioeconomic development,
including the coastal area.

Especially, Ninh co fishing Port area

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

F Unlocking Potential
Advantages of 
Nam Dinh Marine
Economic Zone

Building the coastal economic zone
into a rapid and stable dynamic
economic engine to drive the
economic structure towards a
desired pattern where focus is
placed on industry, urbanization,
trade, service and tourism
development combined with
agricultural and fishery
development, by 2030, the coastal
economic zone will be the
southernmost growth pole of the
province. This is one of key tasks of
resolution 05-NQ/Tu of the
Provincial Party committee on
construction and development of
Nam Dinh coastal economic zone
in 2021-2025 and beyond. 
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(hai hau) was certified to
meet the first-class fishing
port standard by the
ministry of agriculture and
rural Development,
becoming the first in the
country to obtain this class
under the Law on fisheries
of 2017. This was one of
basic conditions for the
province's caught and
processed products to
participate in global value
chains and official export
markets. up to now, in the
economic zone, the province
invested in rang Dong
Textile and garment
Industrial Park in Nghia hung District and Thinh Lam
Industrial complex in giao Thuy District; and invested in
building a petroleum depot at Lach giang Estuary. Nam
Dinh is focusing on carrying out procedures to soon start
construction of Nam Dinh 1 BoT thermal power plant.

The province has sped up overland and waterway traffic
investment to develop its marine economic zone since 2015,
notably a trunk road development investment to connect the
marine economic zone with cau gie - Ninh Binh highway.
mr. Pham Dinh Nghi, chairman of Nam Dinh Provincial
People's committee, affirmed that the completion of the
project will create a foundation for effective use of marine
and coastal resources, attract investment, create jobs,
develop tourism, and realize potential advantages, make
important contributions to socioeconomic development,
successfully carry out the resolution of the 20th Nam Dinh
Provincial Party congress. 

The province's three coastal districts have now attracted
nearly 900 industrial businesses. agricultural production
has also changed to increase the share of livestock and
services, reduce the share of cultivation and gradually shift
towards merchandise production. fishery output value of
three coastal districts has continuously increased over the
years. Besides, aquaculture is encouraged and supported to
change production methods from small, fragmented
production to large-scale concentrated production driven by
intensive farming, semi-intensive farming, and scientific
and technological application. The fishing industry will
develop the offshore fishing fleet, strengthen management
and control of commercial fishing and prevent and stop
Illegal, unreported and unregulated (Iuu) fishing. 

Beside developing aquaculture and fishing, the province
has also made intensive investment in the processing
industry. Traditional processing focuses on improving
product quality according to applicable standards,
perfecting production processes, investing in market-based
advertising and branding. Some seafood products have
asserted their market positions and brand names such as
Nghia hung cobia, hung Vuong fish cake, Ninh co fish
sauce, giao chau fish sauce, fresh shrimp, giao Thuy fresh
clam, royal sea salt and Lenger clean clam.

In addition to technical and industrial infrastructure
development investment, Nam Dinh has also concentrated

on developing marine
tourism and operating two
important coastal wetland
areas, namely Xuan Thuy
National Park in giao Thuy
district, and the coastal
alluvial area in Nghia hung
district. These two areas are
located in the core zone of
the World Biosphere reserve
along the red river Delta,
which was recognized by
uNESco in 2004.

mobilizing all
resources to tap
marine advantages

To continue tapping maritime potential and advantages,
ensure successful implementation of resolution 36-NQ/TW
of the Party central committee (12th term) on Vietnam
Sustainable marine Economy Development Strategy to 2030,
with a vision to 2045, the province worked out specific and
practical action plans. accordingly, the province will
continue to focus on mobilizing and effectively using all
investment resources for infrastructure construction for
marine economic development. In the immediate future, the
locality will closely coordinate with investors to implement
Nam Dinh I BoT Thermal Power Plant as scheduled; and
soon put into operation Lach giang petroleum depot and
port. It will speed up construction investment progress of a
backbone traffic route connecting the marine economic
region with cau gie - Ninh Binh highway; the coastal road
route running across the province; and Day - Ninh co canal.
Nam Dinh will urgently complete the first-phase
development and attract secondary investors to rang Dong
Textile and garment Industrial Park in Nghia hung district
and Thinh Lam Industrial Park. 

from now to 2025, relevant branches and localities will
establish and operate Ninh co Economic Zone as planned;
gradually form sustainable and smart ecological coastal
urban areas and residential areas; planned and built both
sides of the development backbone along the traffic route
linking the province's marine economic zone with cau gie -
Ninh Binh Expressway as well as the coastal road passing
through the province. Nam Dinh province will effectively
carry out invested and upgraded projects at Lach giang
estuary, Day - Ninh co canal and hai Thinh Port, take full
advantage of potential shipping advantages to promote
seaborne import and export and facilitate merchandise trade
with foreign countries

The province will also focus on expanding tourism
space, and develop a variety of tourism product chains and
brands, especially tourism goods from marine resources. at
the same time, Nam Dinh will continue to restructure the
fisheries sector, giving priority to commercial fishery
development facilitating high technology application;
fostering coastal industry development, attracting
investment and developing environmentally-friendly high-
tech industries and technological source projects in
economic zones and coastal industrial zones.n
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Ninh Co fishing port, Nam Dinh province
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hướng đến mục tiêu là trung tâm
phát triển công nghiệp,
thương mại, dịch vụ của
vùng Nam đồng bằng
sông hồng, thành

phố Nam Định đang thực hiện
đồng bộ các giải pháp để khôi
phục và phát triển thành phố
Nam Định là một trong ba
thành phố lớn của miền Bắc và
là trung tâm vùng Nam Đồng
bằng sông hồng theo Nghị
quyết số 54-NQ/TW của Bộ
chính trị và Quyết định
109/QĐ-TTg của Thủ tướng
chính phủ với sáu chức năng trung
tâm vùng: công nghiệp; giáo dục -
đào tạo; khoa học - công nghệ; y tế; văn
hóa, du lịch; thể thao theo quy hoạch địa
giới hành chính thành phố mở rộng đã được
Thủ tướng chính phủ phê duyệt. 

Xác định công nghiệp, thương mại, dịch vụ là “mũi nhọn”,
thành phố ưu tiên thu hút đầu tư, phát triển các ngành, lĩnh
vực tạo ra sản phẩm với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng
và sức cạnh tranh cao, từng bước chuyển dịch sang các ngành
công nghiệp phụ trợ, công nghiệp kỹ thuật cao nhất là: cơ khí
chế tạo, điện - điện tử; hóa - dược, công nghệ sinh học; công
nghiệp hỗ trợ. Thành phố cũng đã đẩy mạnh cải cách hành

chính tăng năng lực cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư. Trong bối
cảnh dịch bệnh covid-19 gây nhiều tác động tiêu cực, thành
phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ
các cơ sở, doanh nghiệp vượt khó, phát triển sản xuất, kinh
doanh. Đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư thiết bị, đổi
mới công nghệ, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất; ứng
dụng công nghệ thông tin, xây dựng, quảng bá các thương
hiệu, nhất là thương hiệu các sản phẩm công nghiệp tiêu biểu
của thành phố. Trong năm 2021, 73 doanh nghiệp tại cụm
công nghiệp an Xá đều ổn định, phát triển sản xuất, kinh
doanh hiệu quả; góp phần giải quyết việc làm cho khoảng
4.000 người với lương bình quân khoảng 5,5 triệu
đồng/người/tháng. giá trị sản xuất công nghiệp thành phố
quản lý tăng 15,1% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra. Thành
phố Nam Định tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm sản xuất
công nghiệp của một số ngành chủ lực như: dệt may, sản xuất
thuốc và hóa dược… đứng trong tốp đầu của cả nước.

Định hướng thành phố Nam Định sẽ phát triển
theo mô hình đa cực, xác định sông Đào là

trục xương sống, phát triển hai bên sông;
lấy đô thị cũ làm trung tâm kết nối, tạo
các trục kết nối với không gian mở
vào trong trung tâm đô thị cũ và
trung tâm mới Nam sông Đào.
Thành phố sẽ hình thành 3 vùng
phát triển: Vùng phát triển đô
thị trung tâm hiện hữu với
chức năng là trung tâm hành
chính, thương mại, văn hóa
của tỉnh. Vùng phát triển đô
thị về phía Tây và Tây Bắc (mỹ
Lộc), hình thành các khu vực
đô thị tổng hợp, khu công
nghiệp, phát triển công nghiệp,

dịch vụ, thương mại và trung
chuyển đầu mối giao thông, hàng

hóa đối ngoại của đô thị, các khu dân
cư, dịch vụ phục vụ các khu, cụm công

nghiệp. Vùng phát triển đô thị về phía Nam
và Đông Nam thành phố, hình thành đô thị dịch

vụ, thương mại, phát triển vùng sinh thái nông nghiệp
nam sông Đào gắn với du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng,
du lịch sinh thái ven sông.

Thành phố cũng sẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng,
phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối
thuận lợi giữa các khu vực trong thành phố. khởi công công
trình xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song hào

ThàNh phố Nam ĐịNh

Hướng tới trung tâm công nghiệp, thương mại,  

Với sự chung sức
đồng lòng của cả hệ

thống chính trị, thành phố
Nam Định đã và đang có những
bước chuyển mình mạnh mẽ. các
ngành thương mại - dịch vụ, công
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đang
dần trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn gắn với quá trình đô thị
hóa, xây dựng thành phố
ngày càng phát triển.
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g mại,   dịch vụ vùng Nam đồng bằng sông Hồng
đến đường Vũ hữu Lợi và xây dựng
tuyến đường trục phía Nam thành
phố đoạn từ đường Vũ hữu Lợi đến
Quốc lộ 21B là 2 dự án có ý nghĩa
quan trọng kết nối thành phố với
tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc
Quần - Đường bộ mới ven biển, trở
thành tuyến giao thông chính kết nối
6 huyện phía Nam tỉnh tạo động lực
thúc đẩy phát triển đô thị hóa cho
khu vực phía Nam sông Đào.

Ông Phạm Duy hưng, chủ tịch
uBND thành phố Nam Định chia sẻ:
Đánh giá đúng những thành tựu và
hạn chế, cũng như xác định rõ những
tiềm năng, lợi thế, định hướng phát
triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân thành phố Nam Định đang nỗ lực
tập trung công sức, trí tuệ, tâm huyết
và trách nhiệm để quy hoạch phát
triển thành phố với mục tiêu: Xây
dựng thành phố Nam Định văn minh,
hiện đại, gắn với đô thị thông minh,
hình thành rõ nét một số chức năng
trung tâm vùng Nam đồng bằng sông
hồng, xứng đáng là trung tâm chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Nam Định. Trong thời gian tới,
thành phố sẽ tập trung xây dựng, tạo sự phát triển đột phá về kết cấu hạ
tầng, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, xúc
tiến, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các
công trình trên địa bàn thành phố.

cùng với đó là phát huy vai trò chủ đạo của công nghiệp trên địa
bàn thành phố đối với công nghiệp của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển công
nghiệp dân doanh, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất
các sản phẩm truyền thống, làm vệ tinh cho các cơ sở sản xuất lớn,
đồng thời chuyển hướng sản xuất các sản phẩm hoàn chỉnh, có chất
lượng cao và xuất khẩu; tiếp tục đưa các cơ sở sản xuất công nghiệp vào
các khu, cụm công nghiệp tập trung để góp phần chỉnh trang đô thị,
bảo vệ môi trường sinh thái. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục tập trung
nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện
đại, kết nối thuận lợi giữa các khu vực trong thành phố. hoàn thiện thủ
tục đầu tư để khởi công các dự án hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế -
xã hội trong năm 2022, giai đoạn 2021-2025. 

Với những những giải pháp tổng thể, đồng bộ, thành phố Nam
Định hứa hẹn trở thành trung tâm kết nối vùng, liên kết vùng, đóng
góp nhiều hơn nữa cho tỉnh Nam Định cũng như đất nước cùng
phát triển.n

Năm 2022, thành phố đặt mục
tiêu giá trị sản xuất công

nghiệp thành phố quản lý tăng
14-15% so với năm 2021; giá trị
sản xuất ngành dịch vụ tăng 8-
9%. Trong giai đoạn từ nay đến

năm 2025, giá trị sản xuất
ngành công nghiệp tăng bình

quân trên 17%/năm; giá trị sản
xuất ngành thương mại, dịch

vụ tăng trên 10%/năm.
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sau 25 năm tái lập huyện, bức tranh
kinh tế - xã hội của Nam trực có nhiều
khởi sắc, ông có thể cho biết những
thành tựu nổi bật mà huyện đạt
được?

Ngày 01/4/1997, huyện Nam
Trực được tái lập theo Nghị định
19/cP của chính phủ. Những ngày
đầu tái lập, Nam Trực đối mặt với
bộn bề khó khăn. kinh tế chủ yếu
là sản xuất nông nghiệp, công
nghiệp quy mô nhỏ; kết cấu hạ tầng
chưa phát triển; đời sống nhân dân
còn nhiều khó khăn. Đến nay, sau 25
năm tái lập, huyện Nam Trực đã có
những bước đi vững chắc trong phát
triển kinh tế - xã hội và sự khởi sắc diện
mạo nông thôn mới.

kinh tế có bước tăng trưởng khá, quy mô
nền kinh tế tăng gần 10 lần so với năm 1997, tốc độ
tăng trưởng kinh tế bình quân đều đạt trên 10%/năm. cơ cấu
kinh tế của huyện có sự chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng tỷ
trọng ngành công nghiệp - xây dựng - dịch vụ. Sản xuất nông
nghiệp phát triển khá toàn diện, tăng trưởng cả về năng suất, sản
lượng; giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha canh tác đạt 130 triệu
đồng/năm, tăng hơn 4,6 lần so với năm 1997. Thu ngân sách nhà
nước hàng năm đều hoàn thành vượt mức dự toán tỉnh giao, bình
quân tăng trên 12,5%/năm. Đặc biệt năm 2021, thu ngân sách đạt
447 tỷ đồng, tăng gấp 9 lần so với năm 1997.

hệ thống kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nhất là
kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi và nhiều công trình phúc lợi
xã hội được đầu tư xây mới, bổ sung và nâng cấp. Đến nay, tất cả
các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ với chiều dài trên 66km đều đã được cải
tạo, bổ sung, nâng cấp với quy mô từ cấp 4 đồng bằng trở lên; các
tuyến đường trục huyện, đường liên xã với chiều dài trên 140km;
các tuyến đường trục xã, thôn, xóm cơ bản được nhựa hóa hoặc bê
tông hóa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của phát triển kinh tế - xã
hội và nhu cầu đi lại của nhân dân. 

các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế cùng các lĩnh vực xã hội

khác được quan tâm củng cố, phát triển, đảm
bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
cho nhân dân với thu nhập bình quân
đầu người hiện nay khoảng 70 triệu
đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo
theo chuẩn nghèo đa chiều giai
đoạn 2022-2025 trên toàn huyện
là 2,33% và hộ cận nghèo là
5,74%.

chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới
(NTm) được quan tâm chỉ đạo và
đạt được những kết quả quan trọng.
Năm 2018, 20/20 xã, thị trấn được

tỉnh công nhận đạt chuẩn NTm;
huyện được Thủ tướng chính phủ công

nhận huyện đạt chuẩn NTm. Đến nay có
19/20 xã đạt tiêu chuẩn NTm nâng cao (11 xã

đã được công nhận, 8 xã đang đề nghị) đưa Nam
Trực trở thành huyện tốp đầu của tỉnh về số xã đạt chuẩn

NTm nâng cao. 

Nam trực là huyện nằm trong tốp đầu của tỉnh về phát
triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; có tỷ
trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ đứng thứ 2 của
tỉnh. Những năm qua, huyện đã triển khai những giải pháp
nào nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo
thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như đẩy mạnh thu hút
đầu tư, tạo đà phát triển kinh tế? 

Nam Trực là huyện có nhiều làng nghề truyền thống và có thế
mạnh sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp như các ngành:
cơ khí; Dệt may; Vật liệu xây dựng; chế biến lâm sản. Những
năm qua, huyện ủy, hĐND, uBND huyện Nam Trực chú trọng
triển khai nhiều biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cũng như
đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Trong đó, tập trung vào những giải pháp xây dựng quy
hoạch, quản lý và thực hiện đúng quy hoạch, nhất là quy hoạch

Huyện Nam Trực và hành trình 
25 năm vươn mình đổi mới 
25 năm sau ngày tái lập, từ xuất phát điểm thấp nhưng với ý chí, khát vọng vươn
lên của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân toàn huyện, Nam Trực ngày nay
đã có những bước tiến vững vàng, bức tranh kinh tế - xã hội ngày càng khởi sắc.
Ông Lưu Quang tuyển, chủ tịch uBND huyện Nam Trực đã chia sẻ với phóng
viên về hành trình phát triển này. Nguyễn Bách thực hiện.
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các cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, điểm
dân cư; xây dựng kế hoạch sử dụng đất kịp thời đáp ứng nhu cầu
mở rộng quy mô phát triển công nghiệp. chú trọng đầu tư hoàn
thiện cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, xây
dựng cơ chế, chính sách hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để
các doanh nghiệp lớn vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Tăng
cường đối thoại trực tiếp, cùng doanh nghiệp tháo khó khăn về
mặt bằng sản xuất, về nguồn vốn và lao động. Phối hợp với các
cơ quan chức năng của tỉnh trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp
xây dựng thương hiệu sản phẩm có thế mạnh của huyện…

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính luôn được huyện quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ mang
lại hiệu quả cao như: ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
điều hành và thực thi công vụ trên nền tảng xây dựng chính quyền
điện tử với việc áp dụng các phần mềm quản lý văn bản và điều
hành, thư điện tử, cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến;
đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết thủ
tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tuyên
truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết thủ
tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội của huyện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, theo ông Nam trực cần
tập trung thực hiện những giải pháp trọng tâm nào?

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, trong thời
gian tới, huyện Nam Trực tập trung thực hiện đồng bộ 5 nhiệm
vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên

cơ sở đó, huyện chủ trương khai thác tốt các tiềm năng, thế
mạnh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Tiếp tục
đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng trên cơ sở vừa phát
triển các ngành công nghiệp chủ lực vừa khôi phục tiểu thủ công
nghiệp, làng nghề truyền thống và phát triển nghề mới nhằm
phát huy vai trò nền tảng của nền kinh tế, tạo khâu đột phá quan
trọng nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu
kinh tế phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của
huyện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. 

Lĩnh vực nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng
hoá, từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất một số cây
trồng có thế mạnh; phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây
dựng NTm nâng cao, kiểu mẫu. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu lại
ngành nông nghiệp; phát triển các vùng sản xuất chuyên canh,
thâm canh, vùng lúa chất lượng cao. rà soát, điều chỉnh quy
hoạch và kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp. Tập trung xây dựng
vùng cánh đồng lớn, triển khai chương trình mỗi xã một sản
phẩm (ocoP) gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và sử
dụng đất đai; thực hiện đồng bộ các giải pháp về tài chính ưu tiên
cho đầu tư phát triển hạ tầng và các dự án trọng điểm của huyện.

Phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo, tạo sự
chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả
các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách người có công và
bảo trợ xã hội; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc
làm, nâng cao thu nhập, nhất là đối với lao động nông thôn. kết
hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với
đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

trân trọng cảm ơn ông!



Kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc
Sau 25 năm tái lập huyện kể từ ngày 01/04/1997, từ một

huyện thuần nông, điểm xuất phát của nền kinh tế thấp, đến
nay giao Thủy đã xây dựng được một nền kinh tế phát triển với
tốc độ khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: tăng tỷ
trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ. giá trị sản xuất công
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2021 đạt 6.250 tỷ đồng năm
(tăng 148 lần so với năm 1997); thu ngân sách trên địa bàn năm
2021 đạt trên 770 tỷ đồng, tăng gần 74 lần so với năm 1997. 

kết cấu hạ tầng nông thôn của huyện được quan tâm đầu tư,
phát triển nhanh, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, điện,
nước sạch, trường học, trạm y tế, chợ… Nhiều công trình, dự án
quan trọng đã hoàn thành, như: Tỉnh lộ 489, quốc lộ 37B… và
nhất là dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua địa
bàn huyện; dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc
Quần - Đường bộ ven biển; và các dự án giao thông quan trọng
của huyện: đường Thiện Lâm; đường cồn Nhì - giao Thiện (ven
sông hồng);... đang triển khai khi hoàn thành sẽ tạo diện mạo
mới, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

công tác xúc tiến và thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực.
Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư, xây dựng trên địa bàn với trị
giá cao, thu hút lực lượng lớn công nhân, lao động trên địa
bàn huyện như: công ty may ProSport giao Thủy, giao Yến,
hồng Thuận (trên 4000 công nhân); công ty TNhh giày

Sunshai Bình hòa (trên 500 công nhân); công ty Nice Power
giao Tiến…

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, giáo dục - đào tạo đạt
nhiều kết quả tích cực. công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao
sức khỏe nhân dân được tăng cường. Tỷ lệ hộ nghèo không
thuộc đối tượng bảo trợ xã hội giảm còn 0,59%. chính sách xã
hội được quan tâm, chăm lo thực hiện đầy đủ, kịp thời.

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới
(NTm) đạt nhiều kết quả quan trọng. Sau khi được Thủ tướng
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Sau 25 năm tái lập và
phát triển, huyện giao
Thủy đạt nhiều thành
tích quan trọng trên
các lĩnh vực. Đặc biệt,
nhờ đẩy mạnh đầu tư
hệ thống hạ tầng phục
vụ phát triển kinh tế,
tích cực cải cách hành
chính, cải thiện môi
trường đầu tư, huyện
đã tạo được bước đột
phá mới trong thu hút
đầu tư, hướng tới mục
tiêu trở thành một cực
phát triển mới của
tỉnh Nam Định.

Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy Doãn Quang Hùng (ở giữa) chủ trì hội nghị đối thoại
với doanh nghiệp trên địa bàn

Một doanh nghiệp trong lĩnh vực thời trang trên địa bàn huyện Giao Thủy



chính phủ công nhận đạt huyện NTm vào năm 2017, huyện
tiếp tục triển khai chương trình xây dựng NTm nâng cao, kiểu
mẫu, năm 2020, có 6 xã, thị trấn đạt NTm nâng cao; năm 2021
có 10 xã, thị trấn đăng ký xây dựng NTm nâng cao; uBND tỉnh
đã thẩm định, cơ bản công nhận. chương trình mỗi xã một sản
phẩm (ocoP) đạt được kết quả tích cực, đến nay toàn huyện
đã có 57 sản phẩm ocoP, đạt từ 3 sao trở lên (giao Thủy là
huyện có số sản phẩm ocoP đứng thứ 2 toàn tỉnh).

an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an
ninh nông thôn ổn định, ngày càng vững chắc. Đời sống vật
chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, diện
mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Nhiều giải pháp tạo đột phá về thu hút đầu tư
Trong giai đoạn trước, huyện giao Thủy giống như “ngõ

cụt”, giao thông kết nối liên vùng, liên huyện, liên tỉnh gặp
nhiều khó khăn, công nghiệp dịch vụ chậm phát triển, tỷ
trọng nông nghiệp là chủ yếu trong cơ cấu kinh tế. Trong thời
gian tới, khi tuyến đường bộ ven biển và tuyến đường bộ mới
Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển hoàn thành, giao
Thủy sẽ có nhiều cơ hội giao thương, kết nối với các vùng
kinh tế trọng điểm của miền Bắc như hải Phòng, Quảng
Ninh…, mở ra nhiều cơ hội để thu hút đầu tư, trọng tâm là
lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao và dịch
vụ du lịch. Trong đó huyện xác định mũi nhọn của nền kinh
tế là công nghiệp công nghệ cao. 

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện giao Thủy tập trung thực
hiện các giải pháp, gồm: Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá
giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của huyện trên các lĩnh
vực để mời gọi đầu tư; đẩy mạnh tuyên truyền dự án đầu tư xây
dựng tuyến đường bộ ven biển có đoạn đi qua địa bàn huyện.
Đây là dự án kết nối, rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa
tỉnh Nam Định và các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, kết nối với
mạng lưới giao thông trong khu vực và hệ thống đường giao
thông quốc gia, phát huy hết vai trò hiệu quả của các dự án
trong khu vực đã và đang triển khai. Sau khi hoàn tất đưa vào
sử dụng sẽ giúp huyện giao Thủy phá được “thế cụt” về giao
thông và mở ra cơ hội thu hút đầu tư mới. Tiếp tục tranh thủ

sự ủng hộ, giúp đỡ của
tỉnh, đẩy mạnh xã hội hóa
thu hút các nguồn lực để
ưu tiên đầu tư, xây dựng và
hoàn thiện hệ thống giao
thông, thủy lợi nội đồng;
các công trình trọng điểm
phục vụ phát triển kinh tế
của huyện; đầu tư xây dựng
một số cụm, điểm công
nghiệp phù hợp với quy
hoạch và điều kiện cụ thể
cho phép ở các xã, thị trấn.
Đẩy nhanh tiến độ thi công
công trình nâng cấp hệ
thống đê, kè, cống, các
công trình thủy lợi nhằm
nâng cao năng lực tưới
tiêu, phục vụ tốt sản xuất,
phòng chống thiên tai, biến
đổi khí hậu. Tiếp tục rà
soát, bổ sung quy hoạch

phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch các ngành kinh tế định
hướng đến năm 2030; ưu tiên các ngành có lợi thế về nguyên
liệu, khả năng cạnh tranh, thu hút nhiều lao động như: dệt
may, nghề chế biến sản phẩm địa phương. Tiếp tục nâng cao
chất lượng cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; tạo lập
môi trường đầu tư thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm đầu
tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tăng cường xúc tiến thương
mại, thông tin kịp thời giá cả, nhu cầu thị trường giúp các
doanh nghiệp nắm bắt để tổ chức sản xuất. Tăng cường công
tác khuyến công, khuyến khích phát triển các ngành có giá trị
gia tăng cao và phục vụ nông nghiệp; phát triển công nghiệp
với nhiều loại hình; phát triển tiểu thủ công nghiệp, nghề thủ
công, công nghiệp khai thác, chế biến... mở rộng các mô hình
liên doanh, liên kết, gắn với xây dựng thương hiệu cho một số
sản phẩm chủ lực, ngành nghề nông thôn có thế mạnh của địa
phương, phát triển thành các sản phẩm ocoP.

Quy hoạch đi trước một bước
Xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước, thời

gian qua huyện giao Thủy đã thuê nhiều đơn vị tư vấn có khả
năng trong và ngoài tỉnh để thực hiện các quy hoạch huyện
đang triển khai, nhất là quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 -
2030; quy hoạch đô thị; tư vấn quy hoạch liên vùng… uBND
huyện cũng đã tham mưu, trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện
ban hành Nghị quyết về cải cách hành chính, thu hút đầu tư giai
đoạn 2021-2025 đồng thời huyện đang tích cực triển khai quyết
liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Bước đầu đã có nhiều nhà đầu tư có tiềm năng, thế
mạnh cả về nguồn lực, công nghệ về tìm hiểu cơ hội đầu tư
trên địa bàn huyện. Với nhiều dư địa trong thu hút đầu tư
cùng nỗ lực cải thiện thiết lập môi trường đầu tư thông
thoáng, chất lượng, giao Thủy sẽ là điểm đến hấp dẫn các
doanh nghiệp trong và ngoài nước. giao Thủy phấn đấu đạt
huyện NTm nâng cao trước năm 2025; huyện NTm kiểu
mẫu trước năm 2030 và phấn đấu trở thành một cực phát
triển mới của tỉnh Nam Định.n
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Ông có thể chia sẻ những dấu ấn quan trọng của
mỹ Lộc trong 25 năm qua?

Qua 25 năm kể từ ngày được tái lập, huyện mỹ Lộc đã
đạt được nhiều thành tựu trong đó có một số kết quả nổi
bật như sau:

một là việc tập trung xây dựng hoàn thiện, phê duyệt
và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sớm các quy hoạch
mang tính chất định hướng, đi trước một bước cho quá
trình phát triển như: Quy hoạch xây dựng vùng huyện
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch sử
dụng đất các thời kỳ; Quy hoạch phân khu hai bên Đại lộ
Thiên Trường; Quy hoạch phân khu hai bên tuyến đường
dẫn cầu Tân Phong;...

hai là hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của
huyện đã từng bước được đầu tư hoàn thiện. Trong đó, kết
cấu hạ tầng giao thông là một điểm nhấn rõ nét nhất, nhiều
tuyến giao thông huyết mạch, có tính kết nối trên địa bàn
đã và đang được đầu tư như: Tuyến đường bộ mới QL21
Phủ Lý - Nam Định (Đại lộ Thiên Trường); dự án cầu Tân
Phong và đường dẫn; dự án đường tỉnh lộ 485B,...

Bên cạnh đó, hạ tầng các khu đô thị, khu dân cư tập
trung cũng đã và đang được đầu tư: khu đô thị trung tâm
thị trấn mỹ Lộc, khu dân cư tập trung tại các xã mỹ Thịnh,
mỹ Thành, mỹ hưng, mỹ hà, mỹ Trung... góp phần đẩy
nhanh tốc độ đô thị hoá nông thôn và hoàn thành các mục
tiêu xây dựng nông thôn mới (NTm) nâng cao, kiểu mẫu... 

Về hạ tầng khu công nghiệp (kcN): Ngày 26/02/2021,
Thủ tướng chính phủ đã có Quyết định số 282/QĐ-TTg
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh
hạ tầng kcN mỹ Thuận, với quy mô 158ha, đến nay huyện
đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, nhà
đầu tư đã khởi công và đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ

tầng. Đây là kcN có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung cũng như
của huyện mỹ Lộc nói riêng, là động lực chính để đẩy
nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao
động và tạo nguồn thu trên địa bàn. 

Ba là thành tựu trong xây dựng NTm, NTm nâng cao,
NTm kiểu mẫu: Với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống
chính trị và nhân dân trong huyện, năm 2018 huyện mỹ
Lộc được Thủ tướng chính phủ công nhận huyện đạt
chuẩn NTm, về đích sớm hơn 01 năm so với mục tiêu Đại
hội khóa XI của huyện đề ra, góp phần quan trọng làm
thay đổi cơ bản diện mạo, đô thị, nông thôn của huyện,
nâng cao đời sống nhân dân. huyện vinh dự được chủ
tịch nước tặng thưởng huân chương Lao động hạng Ba
trong phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng
nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020. Và hiện nay huyện
đang tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai xây dựng
NTm nâng cao, kiểu mẫu, đến nay đã có 6/11 xã, thị trấn
đã hoàn thành công tác xây dựng NTm nâng cao. Dự kiến
trong năm 2022, huyện tiếp tục chỉ đạo phấn đấu có thêm
2 xã về đích NTm nâng cao. 

Bốn là về công tác cải cách hành chính (cchc), xúc
tiến, thu hút các doanh nghiệp đầu tư và tăng thu ngân
sách trên địa bàn: thời gian vừa qua, huyện đã thu hút
được nhiều doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn, trong
đó có 16 doanh nghiệp đã được uBND tỉnh quyết định
chủ trương đầu tư, cấp chứng nhận đăng ký đầu tư với
tổng mức đầu tư trên 1.400 tỷ đồng. Trong đó, một số dự
án đã hoàn thành đầu tư và kinh doanh đạt hiệu quả như:
công ty TNhh Phát triển thương mại Thanh Tùng, công
ty cổ phần kanetora Bạch Đằng..., từ đó góp phần quan
trọng vào việc tăng thu ngân sách của địa phương. Năm
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huyệN mỹ lộC

Chuyển mình
mạnh mẽ
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Ngày 01/4/1997, huyện mỹ Lộc được tái
lập theo Nghị định số 19-NĐ/cP và Nghị
định số 95-NĐ/cP của chính phủ. Trên
chặng đường 25 năm qua, Đảng bộ, chính
quyền, quân và dân huyện mỹ Lộc đã phát
huy sức mạnh đại đoàn kết, năng động,
sáng tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ
trong phát triển kinh tế - xã hội. Phóng
viên đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Văn
Long - chủ tịch uBND huyện mỹ Lộc.



2021 tổng thu ngân sách trên địa
bàn huyện đạt trên 400 tỷ đồng
(năm 1997 khi tái lập huyện, thu
ngân sách mới đạt 1,2 tỷ đồng).

Năm là công tác quốc phòng
được củng cố, tăng cường, đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình
hình mới; an ninh chính trị được
giữ vững, trật tự an toàn xã hội
được đảm bảo, tạo môi trường
thuận lợi cho phát triển kinh tế -
xã hội của địa phương.

Giai đoạn 2021-2025, huyện
sẽ tập trung thu hút những lĩnh
vực nào? Ông có thể cho biết
định hướng phát triển các
ngành kinh tế của huyện
trong thời gian tới?

Trong giai đoạn 2021-2025,
huyện mỹ Lộc sẽ tập trung thu
hút những lĩnh vực về công
nghiệp, xây dựng và dịch vụ.
Phấn đấu đến năm 2025 trong cơ cấu kinh tế của huyện,
nông, lâm, thủy sản chiếm 10% và công nghiệp, xây dựng
và dịch vụ chiếm 90%.

Thời gian tới, huyện xác định tiếp tục phát triển hơn
nữa ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ
cao, ứng dụng những công nghệ mới, tiên tiến để sản xuất,
nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất,
chất lượng nông sản, đảm bảo sự phát triển nông nghiệp
bền vững. Đồng thời, tập trung thu hút đẩy mạnh các
ngành công nghiệp mũi nhọn, đặc biệt đề nghị nhà đầu tư
khẩn trương hoàn thiện hạ tầng, tập trung thu hút các nhà
đầu tư lớn, có công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh
tại kcN mỹ Thuận. huyện tiếp tục hoàn thiện các thủ tục
trình cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư xây dựng hạ tầng:
khu trung chuyển hàng hóa logistics tại xã mỹ Thành, thị
trấn mỹ Lộc, xã mỹ hưng, các cụm công nghiệp mỹ Thắng,
mỹ Thuận theo quy hoạch chung thành phố Nam Định đã
được phê duyệt.

Ngoài ra, huyện tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu
tư vào lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt huyện tiếp tục phối hợp tốt
với các cơ quan chức năng của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi
cho các nhà đầu tư vào đầu tư kinh doanh trên địa bàn,
nhất là tại khu vực 02 bên tuyến Đại lộ Thiên Trường, tỉnh
lộ 485B và các tuyến đường quốc lộ theo quy hoạch.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra trong năm
2022, huyện đang triển khai đồng bộ các giải pháp,
trong đó tập trung đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực
cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư vào địa bàn
huyện. Ông có thể cho biết rõ hơn về vấn đề này?

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm
2022, huyện mỹ Lộc đã tập trung chỉ đạo các cấp, các
ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao ngay
từ đầu năm 2022: 

Về công tác cchc, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc
tiến và thu hút đầu tư vào địa bàn huyện, huyện đã tập
trung chỉ đạo toàn diện công tác cchc trên tất cả các lĩnh
vực. Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TThc), xây
dựng chính quyền điện tử hiện đại; thực hiện hiệu quả việc
cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông qua cổng cung cấp
dịch vụ công trực tuyến và vận hành đồng bộ hệ thống
chính quyền điện tử, đặc biệt tăng cường công tác giải
quyết TThc ở mức độ 4; 100% văn bản đã được gửi qua
phần mềm điều hành, quản lý văn bản qua mạng, trang
thông tin điện tử của huyện, tạo điều kiện tốt nhất để
doanh nghiệp, người dân đến liên hệ giải quyết các TThc.

Ngoài ra, hàng năm huyện luôn tập trung chỉ đạo các
cơ quan, đơn vị, uBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt
và nghiêm túc triển khai các kế hoạch của uBND tỉnh
Nam Định về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia để đẩy mạnh thu hút đầu tư
vào địa bàn huyện mỹ Lộc. 

trân trọng cảm ơn ông!
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Một góc huyện Mỹ Lộc

Đường giao thông nông thôn xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc
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thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội

huyện Ý Yên thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội quý I/2022
trong bối cảnh còn gặp rất nhiều
khó khăn do tác động của biến đổi
khí hậu, của đại dịch covid-19,…
ảnh hưởng lớn đến sản xuất,
kinh doanh và nhiều mặt đời
sống của nhân dân. Song với sự
tập trung lãnh đạo của cấp ủy
Đảng, chính quyền các cấp, sự
nỗ lực của các ngành, các xã, thị
trấn, của cộng đồng doanh
nghiệp và các tầng lớp nhân dân
trong toàn huyện, tình hình kinh tế
- xã hội tiếp tục giữ được ổn định và
có bước phát triển.

các cấp, các ngành và cả hệ thống
chính trị, nhất là các lực lượng tuyến đầu chống
dịch như Y tế, Quân đội, công an, các lực lượng cơ sở đã
triển khai quyết liệt, chủ động, linh hoạt, hiệu quả các
giải pháp về phòng, chống dịch covid-19, phù hợp với
tình hình thực tế của địa phương. huyện Ý Yên đã cơ bản
kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và chuyển trạng thái

sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
bệnh trong tình hình mới.

kinh tế duy trì ở mức tăng trưởng khá; công tác xây
dựng nông thôn mới (NTm) nâng cao, kiểu mẫu được
quan tâm triển khai. hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã
hội được đầu tư, nhất là hạ tầng về giao thông, khu, cụm
công nghiệp, tạo động lực phát triển và thu hút đầu tư.

công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền
điện tử được tập trung chỉ đạo quyết liệt; hiệu quả của bộ
phận một cửa các cấp được nâng lên. an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội được giữ vững. công tác tuyển quân đạt
100% chỉ tiêu, đảm bảo công khai, công bằng, đúng luật. 

Ông Nguyễn Tuấn Song, chủ tịch uBND huyện Ý Yên
cho biết: “Trong giai đoạn 2021 - 2025, phát triển công
nghiệp và tiểu thủ công nghiệp vẫn được xác định là động
lực chính trong phát triển kinh tế của huyện. Với thế
mạnh với các làng nghề truyền thống, huyện Ý Yên chú
trọng phát triển các ngành nghề đã định hình lâu dài và đã
gây dựng được thương hiệu trên địa bàn như đúc đồng, đồ
gỗ mỹ nghệ, may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ... Trong đó,
huyện khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới
thiết bị công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng
năng suất và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tăng giá
trị xuất khẩu; chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường;

phát triển hợp lý các điểm, cụm công nghiệp để
chuyển cơ sở sản xuất phân tán ở các khu dân

cư vào và thu hút thêm doanh nghiệp đầu
tư tăng cường nguồn lực và cơ hội phát
triển ngành nghề công nghiệp nông
thôn. hiện nay, huyện đang có 4
cụm công nghiệp (ccN) đã được
đưa vào khai thác với tổng diện
tích: 82ha (gồm ccN Yên
Dương, ccN Yên Ninh, ccN
Thị trấn Lâm, ccN Yên Xá).
Đang triển khai dự án xây dựng
các khu, ccN với tổng diện tích
364ha (ccN Yên Bằng 50ha,
kcN hồng Tiến 114ha, kcN
Trung Thành 200ha)”.

Chú trọng công tác quy
hoạch
Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị

quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Nhiệm vụ
trọng tâm của 2022 được xác định là tập trung thực hiện hiệu
quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe
nhân dân và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng
thái bình thường mới. Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó

huyệN ý yêN

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo đột phá
trong phát triển kinh tế

Để tạo bước đột
phá trong phát triển

kinh tế, những năm qua
huyện Ý Yên nỗ lực tạo môi
trường thuận lợi để thu hút
đầu tư, phát triển công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp, thương
mại, dịch vụ... phấn đấu đến
năm 2025, thuộc tốp các

huyện phát triển
nhanh của tỉnh.
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khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, để thực hiện thắng
lợi mục tiêu đó, uBND huyện đang tập trung chỉ đạo triển
khai đồng bộ một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng
quy hoạch và quản lý thực hiện các quy hoạch, trong đó tập
trung vào một số nội dung sau.

Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch và quản
lý quy hoạch để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã
hội. Tổ chức công bố công khai quy hoạch theo đúng quy
định; thu hút đầu tư và thực hiện quản lý tuân thủ đúng
quy hoạch đã được phê duyệt.

Sớm hoàn thành Quy hoạch huyện đến năm 2030, tầm
nhìn 2050, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy hoạch
vùng và quy hoạch tỉnh. hoàn chỉnh điều chỉnh quy
hoạch chung xây dựng Thị trấn Lâm đến năm 2030. Thực
hiện tốt quy hoạch: Quy hoạch liên vùng huyện Nghĩa
hưng - Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070;
quy hoạch các phân khu chức năng dọc hai bên tuyến
đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường
cao tốc cầu giẽ - Ninh Bình; Quy hoạch xây dựng Nông
thôn mới các xã, thị trấn (quy hoạch chung xây dựng) đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. 

Tổ chức lập Quy hoạch chi tiết đô thị mới 4 xã Yên
Bằng, Yên hồng, Yên Quang, Yên Tiến; khu công nghiệp
hồng Tiến; cụm công nghiệp Yên Thắng, cụm công
nghiệp Yên Phong, cụm công nghiệp Yên chính để kêu
gọi các nhà đầu tư vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng,...

rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch phát
triển khu, cụm công nghiệp, điểm công nghiệp.

Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư
huyện Ý Yên luôn chú trọng cải thiện môi trường đầu

tư kinh doanh. chính quyền huyện cam kết tạo điều kiện
thuận lợi cho các nhà đầu tư, cụ thể là : 

Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận
thông tin về quy hoạch, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực
hiện các thủ tục pháp lý về dự án đầu tư như: đất đai, đê
điều, môi trường...

Thực hiện có hiệu quả, kịp thời các cơ chế, chính sách
ưu đãi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo đúng thẩm
quyền, đúng đối tượng theo quy định. Tăng cường các
hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin thị
trường, hỗ trợ xây dựng thương hiệu hàng hoá cho doanh
nghiệp. 

Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư; chú
trọng đánh giá các yếu tố về năng lực tài chính, công nghệ
và biện pháp bảo vệ môi trường. Tăng cường sự phối hợp
giữa các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong việc hỗ trợ
thực hiện các thủ tục của dự án đầu tư.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xác định là
nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục; nhất là
nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ phận một F
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cửa của huyện và các xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu của
người dân và doanh nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu
quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TThc) trên
mọi lĩnh vực, nhất là các TThc liên quan trực tiếp đến
hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, như: Lĩnh vực đầu
tư, đất đai, xây dựng, đê điều, bảo vệ môi trường... rà
soát, nghiên cứu đơn giản hóa TThc theo đúng quy định,
rút ngắn thời gian giải quyết, phấn đấu hướng dẫn hoàn
thiện hồ sơ không quá một lần trong suốt quá trình giải
quyết TThc.

uBND huyện đã giao phòng kinh tế - hạ tầng là cơ
quan thường trực tham mưu uBND huyện trong công tác
quản lý nhà nước, tăng cường công tác xúc tiến thương
mại, thu hút các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đủ tiềm lực
đầu tư phát triển sản xuất; tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi
để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư mở rộng quy mô sản
xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an
ninh trật tự, an toàn xã hội.n

tổ chức, DN, hộ kinh doanh đăng ký thành công sử dụng hóa
đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-cP, đạt 78% chỉ
tiêu đề ra. 

Để chủ động trong điều hành thu NsNN, tháo gỡ
kịp thời khó khăn cho dN trong sXKd, tạo nguồn tăng
thu bền vững cho ngân sách, Cục thuế tỉnh Nam Định
đã thực hiện những giải pháp, chương trình hành động
cụ thể nào, thưa ông? 

Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, uBND tỉnh, Bộ Tài chính,
Tổng cục Thuế, cục Thuế tỉnh Nam Định đã cụ thể hóa
chương trình, giải pháp công tác ngay từ đầu năm một cách
cụ thể, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp thực tế. Trên cở sở
đánh giá, dự báo sát tình hình, tham mưu với tỉnh và chỉ
đạo chi cục thuế tham mưu với huyện, thành phố chỉ đạo
công tác thu ngân sách đạt hiệu quả cao.

Thực hiện tốt phòng chống dịch covid-19, đồng thời tập
trung triển khai thực hiện các chính sách của Nhà nước
nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân, khôi phục và
thúc đẩy SXkD với phương châm: “Thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19”, trong đó, đã triển

khai đồng bộ, kịp thời và đưa các gói hỗ trợ của Nhà nước đi
vào cuộc sống. Toàn ngành tập trung tuyên truyền phổ biến
chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đến từng đơn vị, DN, cá
nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tạo mọi điều kiện
thuận lợi cho NNT tiếp cận và nhanh chóng được hưởng các
chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định. Tăng cường
công tác đối thoại, tiếp thu ý kiến của DN, tập trung tháo gỡ,
giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho NNT; tạo điều
kiện thuận lợi để các DN 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. 

Tiếp tục đẩy mạnh điện tử hóa, chuyển đổi số trong quản
lý thuế, trọng tâm là triển khai hóa đơn điện tử, nộp thuế điện
tử cho NNT. cơ quan thuế cũng đã đẩy mạnh việc cung cấp
các dịch vụ hỗ trợ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử qua
dịch vụ công quốc gia, hệ thống dịch vụ thuế điện tử (e-tax). 

Đồng thời, tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý thuế qua
giám sát kê khai, thanh kiểm tra thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ
cương nội ngành, ngăn ngừa tiêu cực, gây phiền hà cho NNT.
Toàn cục Thuế thể hiện mạnh mẽ tinh thần đồng hành, chia
sẻ khó khăn với người dân, DN.

trân trọng cảm ơn ông!

(tiếp trang 42)
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cùng với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư
vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho NLĐ,
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định còn
được giao nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết chế độ
BhTN cho NLĐ theo quy định của pháp luật, tổ

chức tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề cho NLĐ thất nghiệp,
giúp họ tìm được việc làm phù hợp và sớm tái hòa nhập thị
trường lao động. 

Để thực hiện có hiệu quả chính sách BhTN, Trung tâm đã thực
hiện mô hình “một cửa” tiếp đón và tư vấn ban đầu cho NLĐ, với
phương châm giải quyết trợ cấp thất nghiệp đảm bảo kịp thời, đúng
đối tượng, đúng chế độ, chính sách, không để tồn đọng. cụ thể hơn
10 năm thực hiện chính sách BhTN trên địa bàn tỉnh, Trung tâm
đã thu nhận 58.031 bộ hồ sơ, giải quyết cho 56.155 người được
hưởng trợ cấp thất nghiệp và 1.329 người được hỗ trợ học nghề, tư
vấn giới thiệu việc làm cho 62.833 người, trong đó có 4.802 người

nhận được việc làm, qua đó tạo được lòng tin đối với NLĐ được các
cơ quan ban ngành đánh giá cao.

Trung tâm đã xây dựng được đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực. Xây dựng quy
trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ khoa học, ngắn gọn, tránh các thủ tục
hành chính rườm rà, gây phiền hà cho NLĐ, đặt quyền lợi NLĐ lên
trên hết. Đến nay 100% NLĐ đến Trung tâm đều được tiếp nhận,
tư vấn, giới thiệu việc làm.

Xác định công tác tuyên truyền, hướng dẫn BhTN là công tác
trọng tâm trong việc thực hiện chính sách BhTN, Trung tâm đã đa
dạng hóa hình thức và nội dung tuyên truyền về chính sách BhTN
cho người sử dụng lao động và NLĐ, nhất là NLĐ ở vùng nông
thôn, ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tổ chức các hội nghị tuyên
truyền về sự thay đổi của các văn bản pháp luật và các văn bản
hướng dẫn về BhTN cho cán bộ nhân sự tại doanh nghiệp, phối
hợp với cơ quan Báo, Đài phát thanh truyền hình, tuyên truyền trên
website, facebook…phát hành tờ rơi và niêm yết tại các nơi công
cộng hoặc phát tận tay cho NLĐ.

Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa công
tác phối hợp với BhXh tỉnh xây dựng phần mềm quản lý BhTN
để việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ và quản lý thủ tục đóng,
hưởng BhTN được an toàn, chính xác. Đẩy mạnh hơn nữa công
tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
trong quy trình giải quyết BhTN giúp người sử dụng lao động và
NLĐ tham gia và giải quyết chế độ BhTN ngày càng dễ dàng, hiệu
quả.

Ông Lại hà Nam - giám đốc Trung tâm cho biết: “hơn 2
năm qua, dịch bệnh covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ
đến toàn bộ đời sống xã hội. Trong bối cảnh cả nước chung tay
phòng chống dịch, thực hiện nghiêm khẩu hiệu 5k của Bộ Y tế,
giữ khoảng cách, không tập trung đông người, vậy làm thế nào để
hoàn thành nhiệm vụ được giao? Đây là một thách thức lớn với
Trung tâm. Để thích ứng linh hoạt, Trung tâm đã xây dựng quy
trình tiếp nhận phù hợp với tình hình dịch bệnh, vừa đảm bảo
phòng chống dịch vừa đảm bảo được quyền lợi cho NLĐ, mà vẫn
đúng đối tượng, đúng chế độ. Trung tâm đã thực hiện hàng loạt
các giải pháp như: Tiếp nhận tất cả các giao dịch về BhTN qua
điện thoại, Zalo, facebook và website của đơn vị. cử cán bộ đầu
mối trực điện thoại và tiếp nhận tất cả các hỏi đáp thắc mắc của
NLĐ, hướng dẫn NLĐ các thủ tục trong điều kiện giãn cách xã
hội, không được đi lại. Tổ chức các phiên giao dịch việc làm
online để NLĐ ở nhà vẫn tìm được việc làm. Phối hợp với các
doanh nghiệp có số lao động nghỉ việc hàng loạt để tổ chức thu
hồ sơ tại doanh nghiệp, NLĐ không phải di chuyển, đi lại, đồng
thời tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại đơn vị để kết nối,
giới thiệu việc làm cho NLĐ vừa mất việc”.

Nhờ sự thích ứng linh hoạt, sự quyết tâm của tập thể cán bộ,
nhân viên, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định đã hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo mọi quyền lợi của
NLĐ mà vẫn đảm bảo được công tác phòng chống dịch. mặc dù là
đơn vị tiếp nhận lao động, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, nhưng
đến nay chưa có f0 nào phát sinh do đến Trung tâm giao dịch.n

TruNg Tâm DịCh vụ việC làm TỉNh Nam ĐịNh

Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm 
thất nghiệp cho người lao động
Để chính sách bảo hiểm thất nghiệp
(BhTN) trở thành điểm tựa cho người
lao động (NLĐ) khi bị mất việc làm và
thực sự mang ý nghĩa là một chính sách
an sinh xã hội, thời gian qua, Trung tâm
Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định đã phối
hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể và doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng đến
các tầng lớp nhân dân và NLĐ, đơn vị
sử dụng lao động về chính sách BhTN.



Đảm bảo tiến độ, chất lượng,
an toàn

hiện nay Ban QLDa ĐTXD tỉnh
Nam Định đang tổ chức quản lý đầu
tư 31 dự án; trong đó có 9 dự án công
trình giao thông, 22 dự án công trình
dân dụng và công nghiệp cùng một
số dự án sử dụng vốn chương trình
phục hồi kinh tế.

Ông Đinh Văn Phương - giám đốc
Ban QLDa ĐTXD tỉnh Nam Định chia
sẻ: Là cơ quan tham mưu trực tiếp và là
đầu mối trong quá trình triển khai các
thủ tục đầu tư xây dựng các công trình
nên Ban đã chủ động, tích cực bám sát
chỉ đạo của uBND tỉnh Nam Định và
các bộ, ngành Trung ương, phối hợp
với các địa phương và đơn vị liên quan
thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư
theo đúng trình tự thủ tục đầu tư xây
dựng cơ bản; khẩn trương và quyết liệt
trong công tác chỉ đạo điều hành quản
lý các dự án, đảm bảo đúng tiến độ.
Ngay từ khi triển khai, công tác lập hồ
sơ chuẩn bị đầu tư các dự án đã được
chú trọng từ bước thiết kế cơ sở, tuyển
chọn tư vấn có năng lực, có kinh
nghiệm chuyên môn, tuân thủ đúng

quy chuẩn, phù hợp công năng sử
dụng, tiết kiệm kinh phí đầu tư. các
giải pháp trong dự án như: an toàn lao
động, bảo vệ môi trường, phòng chống
cháy nổ, mỹ quan công trình được đặc
biệt quan tâm thực hiện tốt. Toàn thể
đảng viên, viên chức, lao động của đơn
vị luôn giữ vững lập trường chính trị
vững vàng, an tâm công tác, được đào
tạo chuyên môn phù hợp, có trách
nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, có
kinh nghiệm thực tiễn, có sự đoàn kết
thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo
và công tác; lấy chất lượng và hiệu quả
công việc làm mục tiêu phấn đấu, là
nền tảng tốt trong việc thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian
tới. cùng với đó, Ban đã tích cực chủ
động phối hợp với địa phương trong
thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
(gPmB). Ban thường xuyên kiểm tra
giám sát đảm bảo công trình thi công
đúng thiết kế, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
công tác quản lý chất lượng công trình
được chú trọng, tất cả các khâu đều
được quản lý chặt chẽ, theo trình tự
thủ tục đầu tư xây dựng, đảm bảo chất
lượng, mỹ thuật khi công trình được
đưa vào sử dụng.

kết quả trong giai đoạn vừa qua,
Ban đã đưa vào khai thác sử dụng 11
công trình trong đó có 05 công trình
giao thông, 06 công trình dân dụng. 

tập trung thực hiện các dự án
trọng điểm

hiện tại Ban QLDa ĐTXD tỉnh
Nam Định đang đẩy nhanh tiến độ
triển khai các công trình trọng điểm
như Dự án khu trung tâm lễ hội
thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa
thời Trần, dự án xây dựng Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Nam Định, dự án xây
dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn
qua tỉnh Nam Định.

Dự án khu trung tâm lễ hội
thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa
thời Trần tại Nam Định có tổng diện
tích 92,53ha, bao gồm các phân khu
chức năng: khu công viên văn hóa
Trần; khu trung tâm lễ hội; khu đệm,
dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật. 
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Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

Ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng (QLDa ĐTXD)
tỉnh Nam Định được uBND
tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ
đầu tư và quản lý, thực hiện
dự án trọng điểm trên địa
bàn. Thời gian qua, Ban
luôn nỗ lực hoàn thành các
dự án theo đúng tiến độ,
đảm bảo về chất lượng cũng
như các yếu tố kỹ - mỹ
thuật, góp phần mang lại
diện mạo mới cho hệ thống
hạ tầng cơ sở của tỉnh Nam
Định theo đúng mục tiêu
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XX đề ra. 

nguyễn Dũng

Ông Đinh Văn Phương, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh Nam Định



Theo báo cáo của Ban QLDa ĐTXD tỉnh Nam Định, đến
nay tất cả các hạng mục theo hợp đồng thi công xây dựng
giai đoạn I đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Trong đó,
hạng mục hồ a, B đã hoàn thành ốp lát đá tự nhiên quanh
hồ (diện tích 18,5 nghìn m²), lắp đặt các bồn trồng cây đúc
sẵn quanh hồ; đang chỉnh sửa hoàn thiện tổng thể đảm bảo
mỹ quan đô thị. các lô cây xanh đang được lát đá đường
dạo, ước đạt 19 nghìn/20,7 nghìn m². hạng mục sân
Quảng trường đã hoàn thành 100% khối lượng các phần
việc: ốp lát đá tự nhiên (diện tích 41,5 nghìn m²); cấp,
thoát nước; trồng cỏ và lắp đặt hệ thống chiếu sáng. hạng
mục cống cảnh quan hoàn thành phần kết cấu, phần kiến
trúc trên cống như: ốp đá, lắp dựng lan can, mặt đường, hệ
thống chiếu sáng trên cống. Với các công trình đường giao
thông, vỉa hè nội bộ: phần vỉa hè các tuyến đường lát đá
88%, hoàn thành đổ bê tông, trải nhựa các tuyến đường
chính… các hạng mục khác như: khu vệ sinh công cộng,
trạm biến áp, bể chứa nước ngầm, hệ thống thoát nước
thải… hoàn thành 100% khối lượng trong hợp đồng. Sau
khi cơ bản hoàn thành xây dựng các hạng mục giai đoạn I,
hiện Ban đang cùng đơn vị tư vấn thiết kế tiếp tục rà soát
thiết kế, cập nhật lại đơn giá, định mức dự toán đã được
phê duyệt để triển khai khởi công giai đoạn II trong tháng
7/2022 theo chỉ đạo của uBND tỉnh.

Đối với dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, Ban
cũng đã hoàn thành đúc, ép, thí nghiệm nén tĩnh cọc; hoàn
thành đào đất, hạ cốt nền tầng 1, thi công nền sàn, rãnh thoát
nước, vách bê tông cốt thép tầng 1. Đang thi công các bể thoát
nước ngoài nhà, bồn hoa, sảnh trước và sau nhà; thi công thí
điểm tấm tường 3D - Vro và 2 loại vật liệu tấm tường khác là
tấm cemboard, tấm Nucewall trước khi đưa vào thi công đại
trà. hồ sơ thiết kế các hạng mục còn lại Ban đã giao các đơn vị
tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra rà soát chỉnh sửa, hoàn thiện
trước khi trình Bộ Xây dựng thẩm định.

Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh

Nam Định có tổng mức đầu tư 2.655 tỷ đồng, tổng chiều
dài toàn tuyến là 65,58km, đi qua 24 xã, thị trấn thuộc ba
huyện giao Thủy, hải hậu, Nghĩa hưng hiện nay cũng
được Ban triển khai quyết liệt.

Trao đổi về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình
triển khai các dự án, ông Đinh Văn Phương cho biết: hiện
nay công tác gPmB các dự án còn gặp nhiều khó khăn, đặc
biệt là các dự án giao thông do các tuyến trải dài, do có sự
thay đổi về chính sách bồi thường, hỗ trợ trong công tác
gPmB, kế hoạch triển khai gPmB một số dự án bị chậm do
địa bàn thi công bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thêm vào đó,
giá một số loại vật liệu tăng cao có ảnh hưởng đến tiến độ dự
án, các đơn vị thi công chưa thể tập trung thi công nhanh do
thiếu nguyên vật liệu trong một số thời điểm. giá dự toán
công trình tăng, dẫn đến tăng tổng mức đầu tư nên phải điều
chỉnh, dẫn đến công tác chuẩn bị đầu tư kéo dài. công tác
thẩm định dự án kéo dài do ảnh hưởng bởi dịch covid-19 và
phải thực hiện nhiều thủ tục theo quy định của pháp luật như
đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng
đất, công tác thỏa thuận về thông số kỹ thuật công trình...

Trong thời gian tới, Ban QLDa ĐTXD tỉnh Nam Định
sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành
của Ban giám đốc, tích cực tham mưu cho uBND tỉnh các
giải pháp để quản lý các dự án đầu tư theo đúng tiến độ,
đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật công trình, đảm bảo hiệu
quả vốn đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự
án trọng điểm trong năm 2022 như: Dự án xây dựng Trường
ThPT chuyên Lê hồng Phong, dự án xây dựng trung tâm
cDc tỉnh. hoàn thành giai đoạn 1 dự án Văn hóa Trần; gói
thầu số 1 dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, triển
khai đấu thầu các hạng mục còn lại của dự án; cơ bản hoàn
thành các hạng mục chính của dự án xây dựng tuyến đường
bộ ven biển; đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2 của dự án đường
trục phát triển; khởi công dự án tuyến đường bộ mới 
Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển.n
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Nam Định đầu tư gần 6.000 tỷ đồng xây dựng tuyến đường bộ ven biển



Linh hoạt trong đào tạo
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định là

trường đại học công lập trực thuộc Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý nhà nước về
giáo dục và đào tạo của Bộ giáo dục và Đào tạo, chịu
sự quản lý nhà nước về hành chính bởi uBND tỉnh
Nam Định. Trụ sở Nhà trường đóng tại thành phố
Nam Định, có lịch sử hơn 55 năm xây dựng và phát triển.
Trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học các
ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và giáo dục nghề
nghiệp theo định hướng ứng dụng, nghiên cứu và ứng dụng
khoa học, công nghệ phục vụ giáo dục - đào tạo, giáo dục
nghề nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội. 

Tiến sĩ Đặng Quyết Thắng - hiệu trưởng Trường Đại
học Sư phạm kỹ thuật Nam Định chia sẻ: “Trong những
năm qua, Nhà trường đã tập trung vào việc nâng cao chất
lượng đào tạo và từng bước mở rộng quy mô đào tạo. Nhà
trường tập trung thực hiện hiệu quả vào những ngành,
chuyên ngành xã hội đang cần, tiếp tục mở ngành, chuyên
ngành mới (như ngành logistics, thương mại điện tử, du
lịch, công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh...). Đào tạo những ngành
xã hội cần chứ không đào tạo những ngành Nhà trường có.
Đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương
thức, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại,
hội nhập quốc tế. Tiếp tục chuyển mạnh quá trình giáo dục
từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng
lực và phẩm chất người học, từ học chủ yếu trên lớp sang tổ
chức hình thức học tập đa dạng, dạy và học trực tuyến, các
hoạt động xã hội, ngoại khóa. Thực hiện tốt kết nối nhà
trường và doanh nghiệp. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học
trong sinh viên, khơi dậy khát vọng làm giàu, khởi nghiệp và
đổi mới sáng tạo. Tăng cường quản trị nhà trường, xây dựng
đội ngũ có chuyên môn tốt, có phương pháp giảng dạy và

làm việc khoa học, có tâm huyết với giáo dục và đào tạo.
Nhà trường tự hào vì đã đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực
có chất lượng cho tỉnh nhà; mang đến cho thanh niên trong
vùng cơ hội được học tập và rèn luyện cơ bản, thiết thực và
kỹ năng nghề vững vàng; sẵn sàng tham gia vào các hoạt
động sản xuất kinh doanh bằng sự tự tin và sáng tạo, tạo lập
giá trị cho bản thân với tinh thần làm chủ, góp phần vào
việc phát triển bền vững, mang lại sự thịnh vượng cho gia
đình, địa phương, cộng đồng…”.

Xác định giảng viên là người quyết định chất lượng đào
tạo, Nhà trường đã tập trung nỗ lực vào việc đào tạo, đào
tạo lại và bồi dưỡng để “chuẩn hóa” đội ngũ giảng viên.
công tác xây dựng quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng cán bộ
nguồn được chú trọng. Để xây dựng đội ngũ cán bộ giảng
dạy đáp ứng các tiêu chí của một trường đại học, Nhà
trường đã thực hiện các giải pháp như: Đầu tư kinh phí
cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ,
chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn ở
trong nước và nước ngoài; có chính sách thu hút, đãi ngộ
cán bộ có trình độ cao về Trường làm việc; mời giảng viên
có học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ ở hà Nội và
các tỉnh về tham gia thỉnh giảng. Trong 5 năm trở lại đây,
đã có 378 lượt viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng
nghiệp vụ ở trong nước, 29 lượt ở nước ngoài; cử 23 viên
chức đi nghiên cứu sinh, nhiều cá nhân đã bảo vệ thành
công luận án tiến sĩ...
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Đào tạo gắn với nhu cầu 
địa phương và doanh nghiệp

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân
lực ngày càng cao, Trường Đại học Sư
phạm kỹ thuật Nam Định đã chủ động
đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và
học, tập trung đào tạo theo hướng linh
hoạt, gắn với nhu cầu sử dụng lao động
của doanh nghiệp, địa phương... góp
phần nâng cao công tác đào tạo đội ngũ
trí thức, phát triển nền giáo dục tỉnh
nhà một cách toàn diện.



Xác định phương pháp dạy học chính là phương pháp hỗ
trợ cho sự khám phá, vì vậy Nhà trường đã tích cực hóa
người học để khơi dậy năng lực sáng tạo và thích ứng với
những biến động của thị trường lao động. Tích cực sử dụng
phương pháp, phương tiện giảng dạy hiện đại, phù hợp với
từng loại hình đào tạo, từng học phần, modul theo hướng
giảng dạy phát huy sự chủ động, sáng tạo của người học, lấy
người học làm trung tâm. Tổ chức hội thảo đổi mới phương
pháp dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tổ chức
tọa đàm về “Phương pháp dạy học tích cực trong đào tạo
nhà giáo giáo dục nghề nghiệp”, thường xuyên sinh hoạt
chuyên môn, trong đó có sinh hoạt chuyên môn về phương
pháp giảng dạy, cập nhật các phương pháp, kỹ năng thông
qua các hoạt động học tập, hội thảo ở trong nước và quốc tế.
Đa dạng hoá các hình thức học tập như: giảng dạy trực tiếp,
giảng dạy tại xưởng thực hành, giảng dạy online, ứng dụng
công nghệ dạy học tiên tiến, học tập tại doanh nghiệp, bài
tập lớn, tiểu luận, làm việc nhóm...

Tăng cường công tác quản lý, tăng cường hoạt động
nghiên cứu khoa học và tổ chức nhiều sân chơi cho sinh
viên nhằm: Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của
sinh viên trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ,
kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và
quốc tế; chủ trương, chính sách mới của ngành, của Nhà
trường và chính quyền địa phương tỉnh Nam Định; giúp
sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm
của công dân thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo
dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ chính sách; khen
thưởng, kỷ luật về công tác sinh viên.Thông qua hoạt động
nghiên cứu khoa học, sinh viên hình thành được năng lực tự

khám phá tri thức, tạo ra các sản phẩm ứng dụng có ý nghĩa,
từ đó tạo động lực cho sinh viên khởi nghiệp và đổi mới
sáng tạo sau khi ra trường. Thông qua các sân chơi, rèn
luyện các kỹ năng mềm, khẳng định kỹ năng nghề nghiệp
của sinh viên trong các trường có cùng lĩnh vực đào tạo, có
kỹ năng sống, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, công nghệ số,
tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Nâng cao cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và
nghiên cứu khoa học, đối với chương trình đào tạo về kỹ
thuật thì thực hành nghề nghiệp là một khâu quan trọng
trong quá trình đào tạo. Vì vậy, hằng năm Nhà trường dành
ra một phần kinh phí đáng kể (từ nguồn của Bộ giáo dục và
Đào tạo, Nhà trường) để tăng cường thiết bị, dụng cụ và vật
tư thực tập. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong giảng
viên bởi giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai khâu hỗ
trợ rất đắc lực cho nhau.

Tổ chức tốt hoạt động đảm bảo chất lượng của Nhà
trường, trong đó coi người học là trung tâm, lấy giảng viên
là động lực trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa
học. Thường xuyên đánh giá, đổi mới chương trình đào
tạo, nội dung giáo trình, bài giảng áp dụng phương pháp
giảng dạy tích cực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và
năng lực nghiên cứu khoa học của người học. chú trọng
xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ hành chính và cán bộ
quản lý có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực để đáp ứng
nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.
Luôn quan tâm và tạo môi trường thuận lợi để người học
tự do phát triển năng lực sáng tạo của mình; định kỳ xem
xét, cải tiến phương thức quản lý nhằm nâng cao chất
lượng các lĩnh vực hoạt động của Trường; đẩy mạnh hợp
tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế.
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Sinh viên Khoa CNTT trong
giờ học thực hành

Sinh viên Khoa cơ khí trong giờ học thực hành Sinh viên tham gia Ngày hội tuyển dụng

Sinh viên tham gia hoạt động kết nối doanh nghiệp

Sinh viên với ngày hội việc làm, khởi nghiệp

F



Trường cao đẳng kinh tế và công
nghệ Nam Định được thành lập
theo Quyết định 1488/QĐ-
BLĐTBXh ngày 15/10/2019 của
Bộ Lao động - Thương binh và Xã

hội về việc sáp nhập 06 trường trung cấp vào
Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Nam
Định và đổi tên thành Trường cao đẳng kinh
tế và công nghệ Nam Định. Sau 2 năm dưới
sự lãnh đạo, chỉ đạo của uBND tỉnh Nam
Định, Nhà trường đã nhanh chóng tiến hành
kiện toàn bộ máy và các phòng, khoa, trung
tâm. Bám sát vào nhu cầu phát triển cũng như
định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Nam
Định, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyển
sinh và đào tạo, đồng thời nâng cao chất
lượng đào tạo gắn với nhu cầu của các doanh
nghiệp. hiện nay, Nhà trường đào tạo 11 nghề
trình độ cao đẳng, 30 nghề trình độ trung cấp
và 36 nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề ngắn
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TrườNg Cao ĐẳNg
KiNh Tế và CôNg Nghệ
Nam ĐịNh

Gắn kết với 
doanh nghiệp để 
tăng chất lượng
dạy nghề

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

Đào tạo nghề là một trong
những nhiệm vụ quan trọng tạo
nguồn nhân lực có khả năng
thích ứng với những biến đổi
nhanh chóng của thị trường lao
động, đáp ứng các yêu cầu của
hội nhập quốc tế, góp phần phát
triển nhanh và bền vững kinh tế
đất nước. Trong thời kỳ cách
mạng công nghiệp 4.0, đào tạo
nghề cần được phát triển mạnh
cả về quy mô và chất lượng. 

Đẩy mạnh liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định xác định bên cạnh

việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, việc liên kết chặt chẽ giữa nhà
trường và doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để công tác đào
tạo nguồn nhân lực thực sự đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nhà trường đã
tập trung đẩy mạnh công tác điều tra nhu cầu sử dụng lao động của các
doanh nghiệp và xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận.
Tập trung đào tạo các ngành nghề mà doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng
cao, thuộc các lĩnh vực công nghệ ô tô, kỹ thuật công nghệ cơ khí…

Nhà trường đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát
triển của tỉnh Nam Định như: Tiếp tục đa dạng hoá các ngành, chuyên
ngành đào tạo, tập trung vào đào tạo những ngành xã hội cần và nhu
cầu học tập của người lao động. Đổi mới mục tiêu, nội dung chương
trình, phương pháp giảng dạy: Định kỳ, Nhà trường tổ chức rà soát,
chỉnh sửa chương trình đào tạo kỹ sư và cử nhân theo tiếp cận cDIo,
trong quá trình thực hiện Nhà trường luôn quan tâm đến việc lấy ý kiến
của doanh nghiệp về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. cập nhật
các phương pháp, công nghệ tiên tiến nhất. mềm hóa nội dung đào tạo:
Nội dung đào tạo có phần cố định, có phần linh hoạt để vừa đảm bảo
chuẩn nội dung, vừa đáp ứng được đặc thù riêng của mỗi ngành đào tạo.
Điều chỉnh hợp lý tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành theo đặc thù từng
ngành và yêu cầu của thực tiễn. Điều chỉnh nội dung thực hành cho sát
với thực tiễn ngoài doanh nghiệp. cung cấp cho người học kiến thức
chuyên môn, kỹ năng hành nghề và ý thức trách nhiệm công dân đối với
bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, các kỹ năng mềm. Nội dung,
chương trình đào tạo theo định hướng của thị trường lao động.

kết quả tuyển sinh trong những năm gần đây có chiều hướng tăng:
Năm 2020 tăng 25% so với năm 2019; năm 2021 tăng 12% so với năm
2020. hàng năm, sinh viên tốt nghiệp ra trường đều có việc làm và được
cơ quan, doanh nghiệp đánh giá cao về đáp ứng nhu cầu của doanh
nghiệp. kết quả nghiên cứu khoa học, bài báo, sáng kiến cải tiến trong
khoảng 3 năm trở lại đây đáng được khích lệ; hợp tác với doanh nghiệp
và hợp tác quốc tế từng bước phát triển. hàng năm, rất nhiều cơ quan,
doanh nghiệp có công văn gửi đến Nhà trường xin tuyển dụng sinh viên
và nhiều doanh nghiệp đến Nhà trường tư vấn, hướng nghiệp, tọa đàm
về việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và ký kết hợp tác với Nhà
trường về giải quyết việc làm và tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp. n

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
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hạn dưới 3 tháng. Trong các nghề Trường đào tạo, có một
nghề cấp độ quốc tế là nghề hàn; cấp độ khu vực aSEaN có
02 nghề là công nghệ ô tô và điện công nghiệp; cấp độ quốc
gia là 15 ngành/nghề gồm: Xây dựng và hoàn thiện công
trình thuỷ lợi, quản lý khai thác công trình thuỷ lợi, kỹ thuật
máy lạnh và điều hoà không khí, điện tử công nghiệp, may
thời trang, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, điện tử dân
dụng, công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ, chăn nuôi - thú y, nuôi
trồng thủy sản, đúc dát đồng mỹ nghệ, gia công thiết kế sản
phẩm mộc, hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ lễ tân, kỹ thuật chế
biến món ăn. 

Nhận thức rõ việc nâng cao chất lượng đào tạo là vấn đề
mang tính sống còn, quyết định đến sự phát triển; khẳng định
vị thế, uy tín của Nhà trường đối với xã hội, thời gian qua, yêu
cầu nâng cao chất lượng đào tạo được xác định là nền tảng cốt
lõi, giá trị trung tâm trong mọi hoạt động của Nhà trường.

một trong những điểm nổi bật trong hoạt động đào tạo của
Nhà trường chính là việc phối hợp với các doanh nghiệp lớn
trong và ngoài tỉnh thực hiện mô hình “đào tạo kép”, gắn kết
chặt chẽ việc thực học thực hành và trang bị cho học sinh, sinh
viên (hSSV) nhiều kỹ năng mềm để thích ứng với môi trường
làm việc công nghiệp hiện đại. mô hình “đào tạo kép” giúp
doanh nghiệp được tham gia vào quá trình đào tạo, thuận lợi
tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng; đồng thời giúp Nhà
trường nâng cao chất lượng đào tạo cũng như tạo cơ hội cho
hSSV có việc làm ngay sau khi ra trường. Trình độ tay nghề
của hSSV ngày càng cao, được doanh nghiệp tin tưởng tuyển
dụng với tỷ lệ hSSV sau tốt nghiệp có việc làm đạt 100%.

hoạt động này vừa giúp cho hSSV được củng cố kiến
thức chuyên môn đã học tại Trường vừa tạo cơ hội để các
em tiếp xúc trực tiếp với môi trường sản xuất công nghiệp
cũng như mang lại nguồn thu nhập cho bản thân. mỗi đợt
thực tập trải nghiệm từ 2,5 đến 5 tháng tại các công ty như

công ty cP kim khí
Thăng Long, công ty
Điện lạnh hòa Phát…
đã trang bị thêm cho
học sinh, sinh viên
nhiều kỹ năng cần
thiết cho công việc
sau này (kỹ năng giao
tiếp, kỹ năng làm việc
nhóm, tác phong
công nghiệp…). mức
lương khi đi thực tập
từ 3,5 đến 5 triệu
đồng cũng giúp các
em có thêm thu nhập
để chi tiêu hoặc tích
lũy. Nhiều em sau đợt
thực tập đã tự mua
được máy tính, xe
máy phục vụ cho việc
học và đi lại. Nhiều
phụ huynh phấn khởi
khi con mình vừa đi
học cao đẳng, vừa đi
làm có lương nên
tránh được nhiều tệ
nạn xung quanh và
trưởng thành hơn sau

mỗi đợt thực tập. họ yên tâm vì con em được Nhà trường
tạo mọi điều kiện ăn học và dạy dỗ, luôn nhận được sự quan
tâm của các thầy cô…

Ngoài ra, hàng năm các công ty, tập đoàn trong và
ngoài địa bàn tỉnh Nam Định đều trực tiếp liên hệ với Nhà
trường để tuyển kỹ thuật viên ngay từ khi hSSV còn đang
học năm thứ 2, thứ 3. họ đã đón nhận hàng trăm hSSV
vừa tốt nghiệp đến làm việc tại các công ty với mức lương
từ 7 đến 12 triệu đồng/tháng. Vì thế bài toán đầu ra cho
hSSV cũng được giải quyết. Bên cạnh đó, công tác nghiên
cứu khoa học (Nckh) không ngừng được đẩy mạnh, góp
phần tích cực vào việc nâng cao trình độ chuyên môn của
đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế
của Nhà trường. các đề tài Nckh của các thầy cô giáo và
học sinh của Nhà trường đã nhận được nhiều giải thưởng
cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Thầy Đinh Văn hoản - Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng
Trường cao đẳng kinh tế và công nghệ Nam Định cho
biết: Phát huy những thành tích đạt được, trong thời gian
tới, Nhà trường tích cực xây dựng kế hoạch và tổ chức các
hoạt động “đào tạo kép”. hoàn thiện việc xây dựng chương
trình đào tạo theo sự đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn kết
với các cơ sở sử dụng lao động. Duy trì và tăng quy mô đào
tạo; tăng cường cơ sở vật chất và bồi dưỡng, phát triển chất
lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý theo lộ trình
của Đề án trường chất lượng cao. cập nhật công nghệ mới,
tiếp tục chuyển đổi số mạnh mẽ các hoạt động chủ yếu của
Nhà trường, tổ chức tốt các hoạt động nghiên cứu và ứng
dụng khoa học trong giảng dạy, thực hành sản xuất, dịch
vụ kỹ thuật. Triển khai tiến bộ khoa học - công nghệ phục
vụ quản lý sản xuất kinh doanh và sự phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh nhà.n

Thầy Đinh Văn Hoản (trái) Hiệu trưởng nhà trường
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POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

Viện Quy hoạch
Xây dựng tỉnh
Nam Định được
thành lập theo
Quyết định số

2438/QĐ-uBND, ngày
24/11/2008 của uBND tỉnh
Nam Định trên cơ sở tổ chức
lại Trung tâm Quy hoạch Đô
thị - Nông thôn thuộc Sở Xây
dựng tỉnh Nam Định. Với
chức năng nhiệm vụ được
uBND tỉnh và Sở Xây dựng
giao, những năm qua, Viện đã
phát huy tính chủ động, tích
cực, sáng tạo trong công tác
nghiên cứu, thiết kế quy hoạch
xây dựng đô thị và nông thôn,
tham gia tư vấn công tác khảo
sát, lập quy hoạch xây dựng và
lập dự án đầu tư xây dựng...
các công trình, đồ án quy
hoạch do đơn vị thực hiện
đảm bảo tiến độ, chất lượng là
công cụ để các cấp có thẩm
quyền thực hiện quản lý đô
thị, quản lý đầu tư xây dựng,
quản lý các công trình hạ tầng
xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị,
kêu gọi thu hút nhà đầu tư… được uBND tỉnh, các ban
ngành, địa phương và chủ đầu tư đánh giá cao.

Ông Đặng mạnh cường - Viện trưởng Viện Quy hoạch
Xây dựng tỉnh Nam Định cho biết: Thời gian qua, Viện đã
thực hiện và hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm được
uBND tỉnh và Sở Xây dựng giao như: Thu thập, duy trì hệ
thống cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của
ngành Xây dựng; Phát triển cổng thông tin điện tử; hoàn
thành việc lập chương trình phát triển đô thị thành phố Nam
Định giai đoạn 2021-2030; Lập kế hoạch phát triển nhà ở của
tỉnh năm 2022. Đồng thời, triển khai và lập quy hoạch chung
xây dựng thị trấn gôi - huyện Vụ Bản, thị trấn cồn - huyện
hải hậu, thị trấn Liễu Đề - huyện Nghĩa hưng, thị trấn Ngô
Đồng - huyện giao Thuỷ và thị trấn Xuân Trường - huyện
Xuân Trường. Viện cũng tích cực triển khai lập quy hoạch
phân khu, quy hoạch chi tiết để tạo sự đồng bộ, đáp ứng mục
tiêu thu hút đầu tư. Tiêu biểu, Viện đã thực hiện và hoàn
thành việc lập quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu dân cư
tập trung như: khu đô thị thương mại cồn - Văn Lý, khu đô

thị các thị trấn cổ Lễ, thị trấn
Nam giang, thị trấn Yên
Định,... Đặc biệt, Viện đã triển
khai và hoàn thành việc lập
quy hoạch chi tiết khu đô thị
mới Phú Ốc - thành phố Nam
Định với quy mô khoảng 46ha,
dự án khi được triển khai sẽ là
khu đô thị văn minh, hiện đại,
đô thị xanh - điểm nhấn tại
khu vực cửa ngõ thành phố.

Song song đó, Viện chú
trọng tăng cường phát triển
nguồn nhân lực thông qua
việc cử cán bộ tham gia các
lớp đào tạo, bồi dưỡng
nghiệp vụ, nâng cao năng lực
chuyên môn. mặt khác, đội
ngũ cán bộ chủ chốt, lãnh
đạo Viện thường xuyên thực
hiện các buổi sinh hoạt
chuyên đề tại cơ quan nhằm
trao đổi, truyền đạt kinh
nghiệm về phương pháp quản
lý và điều hành sản xuất, góp
phần nâng cao chất lượng
công tác lập quy hoạch, khảo
sát địa hình; có chính sách
khuyến khích, tạo điều kiện
tốt nhất để cán bộ chủ chốt,

cán bộ kỹ thuật hoàn thành tốt công việc được giao. Tăng
cường đầu tư mua sắm, nâng cấp một số trang thiết bị, máy
móc, làm chủ khoa học công nghệ, triển khai ứng dụng
thành công nhiều công nghệ tiên tiến phục vụ công tác
khảo sát, thiết kế, lập quy hoạch góp phần khẳng định vị
thế đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, hàng đầu trong công tác
quy hoạch, tư vấn xây dựng… tại tỉnh Nam Định.

hiện nay, tốc độ đô thị hóa của tỉnh Nam Định diễn ra
mạnh mẽ, đòi hỏi công tác quy hoạch xây dựng phải luôn đổi
mới, nâng cao về chất lượng để đáp ứng các chiến lược phát
triển của tỉnh cũng như những yêu cầu từ thực tiễn đặt ra. Vì
vậy tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động
Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy
bản lĩnh sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, phát
triển vững mạnh và tham mưu đắc lực cho uBND tỉnh đảm
bảo công tác quy hoạch xây dựng; nâng tầm chất lượng tư
vấn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quy hoạch,
kiến trúc, góp phần xây dựng đô thị tỉnh Nam Định hiện đại,
bản sắc, văn minh và phát triển bền vững.n

việN Quy hoạCh Xây DựNg TỉNh Nam ĐịNh

Khẳng định vị thế hàng đầu về 
tư vấn quy hoạch xây dựng

Một góc TP. Nam Định

Trong quá trình xây dựng và phát triển,
Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Nam
Định đã không ngừng nỗ lực đổi mới,
từng bước khẳng định vị thế đơn vị tư
vấn chuyên nghiệp, hàng đầu trong
công tác quy hoạch, tư vấn xây dựng...
Qua đó, góp phần xây dựng đô thị
Nam Định theo hướng hiện đại, bản
sắc, văn minh và phát triển bền vững.



www.vccinews.com  65

B ệnh viện mắt tỉnh Nam Định là bệnh viện
chuyên khoa tuyến tỉnh hạng II, có chức năng
khám, điều trị các bệnh về mắt; điều hành,
quản lý các chương trình phòng chống mù lòa
cho nhân dân trong tỉnh và vùng lân cận. hiện

Bệnh viện có quy mô 120 giường bệnh, với 11 khoa, phòng.
Năm 2021, Bệnh viện đã thực hiện khám cho trên 33,2
nghìn lượt bệnh nhân, điều trị nội trú 7.380 lượt bệnh
nhân, điều trị ngoại trú 6.951 lượt bệnh nhân, phẫu thuật
6.013 lượt bệnh nhân.

Bác sĩ Đặng Xuân Ngọc, giám đốc Bệnh viện cho biết:
Để đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, những năm qua,
Bệnh viện mắt tỉnh Nam Định không ngừng đầu tư cơ sở
vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác
khám chữa bệnh. Theo đó, Bệnh viện đã
triển khai nhiều kỹ thuật mới, hiện đại
trong chẩn đoán và điều trị như:
chụp cắt lớp võng mạc (ocT),
chụp mạch võng mạc huỳnh
quang, chụp đáy mắt tự động,
đo thị trường bằng thị
trường kế tự động, Laser
Yag phẫu thuật điều trị cho
bệnh nhân đục bao sau sau
phẫu thuật thay thể thủy
tinh, Laser mống mắt điều
trị dự phòng glocome,
Laser quang đông võng
mạc, phẫu thuật thể thủy
tinh bằng phương pháp
Phaco,… Tỷ lệ dịch vụ kỹ
thuật Bệnh viện thực hiện
theo phân tuyến của Bộ Y tế
đạt cao. 

Bên cạnh đó, Bệnh viện mắt
tỉnh Nam Định tăng cường đào tạo
nâng cao trình độ chuyên môn cho
đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật
viên thông qua các khóa đào tạo, tập huấn,

hội thảo trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp trong và
ngoài nước nhằm làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong
lĩnh vực nhãn khoa. hiện nay, Bệnh viện có 87 cán bộ, viên
chức, trong đó có 19 bác sĩ (4 thạc sĩ, 5 bác sĩ chuyên khoa I);
6 dược sĩ (3 dược sĩ đại học); 1 y sĩ chuyên khoa; 36 điều
dưỡng (22 điều dưỡng đại học); 5 kỹ thuật viên… các bác sĩ,
điều dưỡng viên, kỹ thuật viên của Bệnh viện là những người
có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn khoa, nhờ đó
mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho bệnh nhân. 

Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, Bệnh viện mắt tỉnh
Nam Định tích cực thực hiện tốt công tác phòng chống mù
lòa và chăm sóc mắt tại cộng đồng. Bệnh viện thường xuyên
phối hợp với các đơn vị y tế trong ngành, nhất là các trung
tâm y tế, bệnh viện đa khoa tuyến huyện, phối hợp với ngành
giáo dục và Đào tạo, hội Người cao tuổi tỉnh... tổ chức
khám mắt, kết hợp tuyên truyền, tư vấn tại cộng đồng cho
hàng chục nghìn lượt người mỗi năm. Qua đó nhằm phát
hiện sớm bệnh để kịp thời điều trị và quản lý giúp nhiều
người dân được chữa trị sớm, đem lại ánh sáng và nâng cao
thị lực, ngăn chặn nguy cơ mù lòa.

mục tiêu trong thời gian tới là nâng cao chất lượng khám
chữa bệnh cho nhân dân, xây dựng Bệnh viện mắt tỉnh Nam
Định trở thành chuyên khoa mắt uy tín khu vực Nam đồng
bằng sông hồng và trên toàn quốc. Bệnh viện phấn đấu mở
rộng quy mô lên 150 giường; tăng cường đầu tư bổ sung cơ
sở vật chất, trang thiết bị; phát triển nguồn nhân lực nhất là
đào tạo chuyên sâu, nâng cao tay nghề cho bác sĩ, điều dưỡng

viên, kỹ thuật viên để chủ động áp dụng các kỹ
thuật chuyên sâu trong công tác khám chữa

bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa
bệnh, chất lượng phục vụ, hướng tới

sự hài lòng của người bệnh.
Đồng thời, Bệnh viện mắt

tỉnh Nam Định triển khai
thêm các kỹ thuật mới như:
phẫu thuật dịch kính võng
mạc, phẫu thuật thẩm mỹ,
phẫu thuật Laser Excimer
điều trị các tật khúc xạ;
xây dựng đơn nguyên
quản lý và điều trị bệnh lý
võng mạc Đái tháo đường;
xây dựng Trung tâm mắt
trẻ em... đáp ứng tốt nhu
cầu khám và chữa bệnh cho
bệnh nhân về mắt. Bệnh
viện phấn đấu trở thành sự

lựa chọn hàng đầu đối với
bệnh nhân khi có nhu cầu khám

và điều trị các bệnh về mắt, góp
phần mang lại ánh sáng và niềm tin

cho người bệnh - bác sĩ Đặng Xuân
Ngọc nhấn mạnh.n

bệNh việN mắT TỉNh Nam ĐịNh

Nơi trao ánh sáng và niềm tin 
không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, phát
triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng
khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng
của người bệnh… Bệnh viện mắt tỉnh
Nam Định đã trở thành địa chỉ tin cậy,
đáp ứng nhu cầu khám, điều trị các bệnh
về mắt chất lượng cao, góp phần mang lại
ánh sáng, niềm tin cho người dân.



N am Định là trung tâm
vùng Nam Đồng bằng
sông hồng, nằm
trong vùng ảnh hưởng
của Tam giác tăng

trưởng hà Nội - hải Phòng - Quảng
Ninh và Vành đai kinh tế Vịnh Bắc
Bộ. Với hệ thống giao thông vận tải
đồng bộ, hiện đại đã tạo thuận lợi
lớn cho tỉnh Nam Định trong kết nối
với các trung tâm kinh tế và các tỉnh
lân cận. Nam Định còn có lực lượng
lao động trẻ, dồi dào, có trình độ tay
nghề cao, đáp ứng nhu cầu tuyển
dụng lao động của các nhà đầu tư.
Trong những năm qua, nhằm hiện
thực hóa mục tiêu phát triển công
nghiệp, Ban quản lý các kcN tỉnh
Nam Định đã tham mưu cho Tỉnh
ủy, uBND tỉnh xây dựng kế hoạch
phát triển các kcN của tỉnh đảm
bảo hiệu quả, phù hợp với quy hoạch
và thực tế nhu cầu của nhà đầu tư.

Nhờ chính sách thu hút đầu tư
thông thoáng, tạo nhiều thuận lợi
cho DN, đến nay các kcN đã cơ bản
được “lấp đầy”. cụ thể, kcN hòa
Xá được thành lập năm 2003, diện
tích quy hoạch (sau khi điều chỉnh)
là 285,37ha. các hạng mục hạ tầng
cơ bản được hoàn thiện, hệ thống xử
lý nước thải công suất 4.500
m3/ngày đêm hoạt động ổn định, tỷ
lệ lấp đầy của kcN đạt 100%.

kcN Bảo minh thành lập năm
2007, diện tích quy hoạch là
154,5ha. Đến nay, hệ thống đường
giao thông, cấp nước, cấp điện,
thoát nước... cơ bản đã xây dựng
hoàn chỉnh, khá hiện đại, đồng bộ;
tỷ lệ lấp đầy của kcN đạt 100%. 

Đối với kcN Dệt may rạng
Đông, được khởi công năm 2017,
đến nay, chủ đầu tư đã tập trung thi
công san lấp mặt bằng với tổng diện
tích khoảng 231ha và các hạng mục
hạ tầng giao thông, thoát nước mưa,
điện chiếu sáng, cây xanh,... Lũy kế
tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện đạt
1.400 tỷ đồng. kcN Dệt may rạng
Đông đã có 02 nhà đầu tư, trong đó

có Tập đoàn Toray Nhật Bản vốn
đầu tư 203 triệu uSD và nhiều nhà
đầu tư khác đã ký hợp đồng nguyên
tắc để đầu tư xây dựng nhà máy
trong kcN. 

riêng đối với kcN mỹ Trung,
năm 2019, Ban quản lý các kcN tỉnh
Nam Định đã phối hợp với các sở,
ngành và đơn vị có liên quan tiếp tục
tham mưu cho uBND tỉnh và bộ
ngành Trung ương phương án xử lý
kcN mỹ Trung. Đến nay, Bộ giao
thông Vận tải đã có văn bản số
9471/BgTVT-QLDN ngày
07/10/2019 về việc kiến nghị Thủ
tướng chính phủ cho phép Vfc sẽ
thực hiện thu hồi tài sản và bán đấu
giá theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn hoàng anh,
Trưởng Ban quản lý các kcN tỉnh
Nam Định cho biết: Lũy kế đến năm
2021, trên địa bàn các kcN có 186
dự án đầu tư của 159 nhà đầu tư thứ
cấp, trong đó có 52 dự án của 48 nhà
đầu tư nước ngoài. Tổng số vốn
đăng ký là 7.987 tỷ đồng và 1,014 tỷ
uSD, vốn thực hiện là 4.200 tỷ đồng
và 700 triệu uSD. hoạt động của các
DN trong các kcN đã có đóng góp
to lớn trong việc phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh và tạo việc làm cho
người dân địa phương. Năm 2021,
giá trị sản xuất công nghiệp của các
DN trong kcN đạt 25.000 tỷ đồng;
giá trị xuất khẩu đạt 900 triệu uSD
(chiếm 30% giá trị xuất khẩu của cả
tỉnh); tạo việc làm cho 4,7 vạn lao
động; nộp ngân sách nhà nước đạt
450 tỷ đồng. 

Thời gian qua, trước dự báo về
làn sóng các doanh nghiệp fDI, nhất
là các tập đoàn kinh tế lớn dịch
chuyển về các quốc gia Đông Nam
Á, trong đó có Việt Nam, tỉnh Nam
Định tích cực chuẩn bị các điều kiện
sẵn sàng đón nhận. Tỉnh đã làm tốt
công tác giải phóng mặt bằng, xây
dựng hạ tầng tại các kcN mới và
kcN mở rộng. hiện nay, chủ đầu tư
kinh doanh hạ tầng các kcN Dệt
may rạng Đông, kcN mỹ Thuận
đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng
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hiện nay, trên địa bàn tỉnh
Nam Định có 10 khu công
nghiệp (kcN) được Thủ
tướng chính phủ phê duyệt
đưa vào quy hoạch phát triển
các kcN ở Việt Nam với tổng
diện tích 2.046ha, trong đó có
06 kcN được thành lập là:
hòa Xá, Bảo minh, mỹ Trung,
Dệt may rạng Đông, mỹ
Thuận và Bảo minh mở rộng
với 1.288,58ha. các kcN được
đầu tư xây dựng hệ thống hạ
tầng kỹ thuật đồng bộ, thu hút
được nhiều doanh nghiệp
(DN) lớn ở cả trong nước và
nước ngoài đến đầu tư.

nguyễn BácH

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Ban quản lý
các KCN tỉnh Nam Định 
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hạ tầng; kcN Bảo minh mở rộng đang tập trung triển khai
các thủ tục để sớm khởi công thực hiện đầu tư xây dựng hạ
tầng kcN. 

Tỉnh Nam Định áp dụng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào
các kcN trên nguyên tắc tuân thủ nghiêm các quy định
của Trung ương, chính phủ. Đặc biệt, khi đầu tư tại 04
huyện: hải hậu, giao Thuỷ, Nghĩa hưng, Xuân Trường và
đầu tư trong các kcN thì nhà đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi
đầu tư như đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội
khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư. Ngoài ra, thực
hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính
(TThc) theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch
các thông tin, quy hoạch, thành phần hồ sơ, thời gian xử lý
liên quan đến dự án đầu tư. Đồng thời có cơ chế phối hợp
giữa các cơ quan liên quan trong thực hiện thủ tục về đầu
tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh nhằm
tạo điều kiện tốt nhất cho các DN khi thực hiện đầu tư vào
các kcN.

hàng năm, tỉnh ban hành danh mục thu hút đầu tư theo
Quyết định phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm
2022 tỉnh Nam Định tại Quyết định số 2641/QĐ-uBND
ngày 07/12/2021. mục tiêu là nỗ lực thu hút các nhà đầu tư
có vốn lớn, công nghệ cao, có khả năng tạo ra số thu ngân
sách lớn vào đầu tư tại tỉnh để tăng nhanh tỷ lệ lấp đầy vào
các khu, cụm công nghiệp. khuyến khích xã hội hóa đầu tư
đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp theo quy
hoạch để tạo mặt bằng sạch thu hút các nhà đầu tư.

Trong thời gian tới, để tạo thuận lợi cho công tác thu
hút đầu tư, nhất là đón làn sóng đầu tư mới, Ban quản lý
các kcN tỉnh Nam Định với chức năng quản lý nhà nước

các kcN trên địa bàn, tham mưu cho uBND tỉnh mục
tiêu, định hướng chiến lược để phát triển và thu hút nhà
đầu tư trong kcN. Theo đó, tập trung vào những nội dung
cơ bản như: hoàn thiện dự thảo Đề án thành lập khu kinh
tế (kkT) Ninh cơ trình uBND tỉnh để hoàn thiện trình
Thủ tướng chính phủ quyết định Thành lập kkT theo quy
định; hoàn thiện Đồ án quy hoạch 02 kcN hồng Tiến và
kcN Trung Thành để trình thẩm định, phê duyệt làm cơ
sở thu hút đầu tư hạ tầng kcN, tạo nguồn đất có hạ tầng
cho giai đoạn tới đây. Đồng thời, đôn đốc kcN Bảo minh
mở rộng hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công xây
dựng kcN. Tiếp tục theo dõi, kiến nghị việc xử lý kcN mỹ
Trung, tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư kcN Dệt may rạng
Đông đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kcN; xúc tiến
các nhà đầu tư với kcN mỹ Thuận.

cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa TThc,
rút ngắn thời gian thực hiện; công khai minh bạch thông
tin, nghiên cứu triển khai áp dụng giải quyết TThc trực
tuyến mức độ 3, 4 nhằm tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu
tư, DN và nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức
có năng lực chuyên môn tốt, có đạo đức công vụ theo tinh
thần phục vụ nhà đầu tư, không sách nhiễu, gây phiền hà
làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Ban quản lý các kcN tỉnh Nam Định cũng chủ động
phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tăng
cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, trọng tâm là đẩy
mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện
thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư về đầu tư tại các kcN của
tỉnh. Trong đó, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án có vốn đầu
tư lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. n

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm KCN Bảo Minh vào tháng 1/2021
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POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

N am Dinh is at the center of the South red
river Delta region and in the influence of the
hanoi - hai Phong - Quang Ninh growth
Triangle and the gulf of Tonkin Economic
Belt. The modern and synchronous

transportation system has
enabled Nam Dinh to
connect with economic
centers and neighboring
provinces. The province also
has a young, abundant and
highly skilled workforce,
capable of meeting
recruitment demands by
investors. In the past years,
in order to realize industrial
development goals, the Nam
Dinh Industrial Zone
authority advised the
Provincial Party committee
and the Provincial People's
committee to work out a
plan for industrial zone
development to ensure
efficiency and compliance

with local planning and actual needs of investors.
With an open investment attraction policy and active

supports for investors, existing industrial zones of Nam
Dinh province have been basically "filled up". Specifically,
hoa Xa Industrial Park, established in 2003 on an
adjusted area of 285.37 ha has a complete infrastructure
system, including a wastewater treatment system with a
daily processing capacity of 4,5mekong Delta cubic
meters. Its occupancy rate is 100%. 

Bao minh Industrial Park, founded in 2007 on a
planned area of 154.5ha, has a basically completed
modern infrastructure system consisting of roads, water
supply, power grid and drainage systems. The occupancy
rate reaches 100%. 

rang Dong Textile and garment Industrial Park,
which was started in 2017, has been built with traffic
infrastructure, rainwater drainage, power system and
trees. With an accumulated investment value of
VND1,400 billion to date, the 231-ha industrial park has
attracted two investors, including japan's Toray group
with uS$203 million of investment capital. many other
investors already signed tentative contracts on factory
construction investment in the industrial park. 

In 2019, Nam Dinh Industrial Zones authority
worked with relevant agencies to advise the Provincial
People's committee and central authorities on the plan to
handle the my Trung Industrial Park. The ministry of

Nam DiNh iNDusTrial ZoNes

STRONGER MAGNETISM TO  D

currently, Nam Dinh province has 10
industrial parks approved by the Prime
minister to be included in the Vietnam
Industrial Park Development Plan,
covering a total area of 2,046 ha. Six
industrial parks are operational,
including hoa Xa, Bao minh, my Trung,
rang Dong Textile and garment, my
Thuan and Bao minh, with a combined
area of 1,288.58 ha. They have
synchronous technical infrastructure
systems capable of accommodating many
domestic and foreign giant investors.

nguyen BacH



www.vccinews.com  69

Transport issued Document 9471/BgTVT-QLDN dated
october 7, 2019 recommending the Prime minister to
allow Vfc to carry out asset recovery and auction in
accordance the law.

mr. Nguyen hoang anh, Director of Nam Dinh
Industrial Zones authority, said, local industrial parks
attracted 186 investment projects from 159 investors by
2021, including 52 projects of 48 foreign investors.
Licensed investors registered to invest VND7,987 billion
and uS$1.01 billion, of which VND4,200 billion and
uS$700 million were disbursed into their projects.
Tenants in industrial parks have significantly contributed
to local socioeconomic development and created jobs for
local people. In 2021, they made an industrial output
value of VND25,000 billion and an export value of
uS$900 million (accounting for 30% of the province’s
export value); created jobs for 4,700 workers; and paid
VND450 billion to the State Budget.

In the past time, anticipating the fresh wave of fDI
inflows, especially from big corporations that are
relocating their production base to Southeast asian
countries, including Vietnam, Nam Dinh province has
actively prepared favorable conditions to catch them. The
province has quickly completed site clearance and
infrastructure construction in new and expanded
industrial zones. currently, infrastructure developers of
rang Dong Textile and garment Industrial Park and my
Thuan Industrial Park are accelerating infrastructure
construction. The investor of expanded Bao minh
Industrial Park is focusing on carrying out procedures to
soon start infrastructure construction.

Nam Dinh province has applied investment incentives
and supports in industrial zones in accordance with
regulations of the government of Vietnam. Especially,
when investing in four districts of hai hau, giao Thuy,
Nghia hung and Xuan Truong and in industrial zones,
investors are entitled to investment incentives applied to
economically and socially disadvantaged localities in
accordance with the Law on Investment. In addition, the
province has effectively reformed and simplified
administrative procedures with publicity and
transparency of information, planning, documentation
and settlement time regarding investment projects. at the
same time, the locality has a coordination mechanism for
relevant agencies in implementing investment procedures
at the Provincial Public administration Service center in
order to create the best conditions for investors when

they prepare investments in industrial zones. 
Nam Dinh issued a list of investment projects

according to Decision 2641/QD-uBND dated December
7, 2021 on investment promotion program in 2022,
aiming to woo big investors with advanced technologies
capable of generating big budget revenue for the province
to rapidly increase the occupancy rate in industrial zones.
The province also encouraged the private sector to invest
in synchronous infrastructure in industrial zones to
create a clean ground for investors.

In the coming time, to facilitate investment attraction,
particularly before an expected wave of foreign inflows,
Nam Dinh Industrial Zones authority as an administer of
industrial zones, will advise the Provincial People's
committee on targets and strategic approach to develop
and attract investors into industrial zones. accordingly,
the agency will focus on: completing the draft project on
establishment of Ninh co Economic Zone and submitting
it to the Provincial People's committee for consideration
and to the Prime minister for final decision; completing
and submitting the planning project of hong Tien and
Trung Thanh industrial parks to submit to competent
authorities for appraisal and approval to attract
infrastructure investors for these parks to create a clean
land fund in the coming period. at the same time, it will
urge expanded Bao minh Industrial Park to complete
procedures for early construction; continue to monitor
and recommend the handling of my Trung Industrial
Park, urge the investor of rang Dong Textile and garment
Industrial Park to accelerate infrastructure construction
and entice investors into my Thuan Industrial Park. 

furthermore, the authority will continue to simplify
administrative procedures, reduce the service time,
enhance information publicity and transparency,
research, deploy and apply online settlement of
administrative procedures of Level 3 and Level 4 to ease
access for investors, enterprises and people. It will build
up a strong, professional and ethical workforce to better
serve investors while eliminating any act of bureaucratic
harassment.

Nam Dinh Industrial Zones authority will actively
cooperate with relevant bodies in the province to
strengthen investment management, with focus placed on
investment promotion and attraction, in industrial zones.
In particular, priority is given to large investment
projects with environmentally friendly, modern
technologies. n

O  DRAW INVESTORS



Ông có thể chia sẻ về những dấu ấn nổi bật của KCN Bảo
minh sau hơn 10 năm có mặt tại Nam Định?

kcN Bảo minh nằm trên địa bàn huyện Vụ Bản - khu vực
trọng điểm phát triển kcN của tỉnh với quy mô diện tích
155ha, được chính thức đi vào hoạt động từ năm 2010. Dấu ấn
nổi bật của kcN Bảo minh sau hơn 10 năm có mặt tại Nam
Định đến nay là kết quả: Đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100% với 13 nhà
đầu tư thứ cấp và 14 dự án, trong đó có 02 dự án trong nước,
tổng vốn thu hút đầu tư đến 2022 đạt khoảng 550 triệu uSD
vốn đầu tư fDI và xấp xỉ 2.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước,
thu hút khoảng 14,5 nghìn lao động địa phương với thu nhập
bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng và có đóng góp vào ngân
sách bình quân 100 tỷ đồng/năm. 

Về hiệu quả đầu tư, kcN Bảo minh là điển hình thành công
của các dự án kcN đã đi vào hoạt động của tỉnh Nam Định xét
trên đầy đủ các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, chất lượng và hiệu quả
thu hút vốn đầu tư, bảo vệ môi trường, hiệu quả sử dụng đất,
thu hút và nâng cao thu nhập cho người lao động, chuyển đổi
cơ cấu ngành nghề và đóng góp cho ngân sách địa phương, hiện
nay đang được xếp trong top đầu các kcN phía Bắc.

Ngày 20/12/2021, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn
thành ký Quyết định số 2142/QĐ-ttg về chủ trương đầu
tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bảo

minh mở rộng. Chủ trương này có ý nghĩa ra sao đối với sự
phát triển của Bảo minh tại Nam Định những năm tới và
Công ty đã có tâm thế, sự chuẩn bị ra sao để thực hiện việc
mở rộng KCN Bảo minh, thưa ông?

Ngày 20/12/2021, Phó Thủ tướng chính phủ Lê Văn Thành ký
Quyết định số 2142/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án
đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp
Bảo minh mở rộng. công ty được uBND tỉnh giao chủ đầu tư mở
rộng giai đoạn 2 với quy mô 46,68ha, hiện Dự án đang được Nhà
nước hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để giao mặt bằng
sạch cho kcN triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng
đón các nhà đầu tư thứ cấp ngay trong năm 2022. Việc này có ý
nghĩa rất quan trọng đối với quá trình phát triển của công ty
chúng tôi, khẳng định việc công ty lựa chọn đầu tư phát triển tại
địa bàn tỉnh Nam Định là hoàn toàn đúng đắn.

Ngay từ khi có chủ trương của chính phủ, chúng tôi đã có sự
chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực để ngay khi được bàn giao mặt
bằng sạch sẽ triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật kịp thu hút đầu
tư ngay trong năm 2022 và đạt tỷ lệ lấp đầy vào năm 2023. Bên
cạnh đó, từ đầu năm 2022, chúng tôi đã có những khách hàng đến
từ hàn Quốc, Nhật Bản, malaysia, Đài Loan… ký ghi nhớ đầu tư
tại kcN Bảo minh mở rộng, hiện đang chờ bàn giao mặt bằng.
Tại kcN Bảo minh mở rộng, chúng tôi hướng tới những nhà đầu
tư sản xuất các mặt hàng có hàm lượng công nghệ cao, phù hợp
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Khu công nghiệp Bảo Minh 
mở rộng đầu tư đón “làn sóng” mới

ENTERPRISE

Tiếp nối thành công của
khu công nghiệp (kcN)
Bảo minh giai đoạn 1,
công ty cổ phần Đầu tư
hạ tầng kcN Bảo minh
tiếp tục đầu tư kcN Bảo
minh mở rộng thêm
50ha, nâng tổng diện tích
kcN Bảo minh lên
215ha. Phóng viên
Vietnam Business forum
đã có cuộc trao đổi với
ông Nguyễn Văn Kiểm -
Tổng giám đốc công ty
về kết quả hoạt động và
định hướng phát triển
của kcN Bảo minh mở
rộng trong thời gian tới.
Nguyễn dũng thực hiện.



với định hướng phát triển xanh và bền vững của kcN, đồng thời
tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

KCN Bảo minh mở rộng sẽ đáp ứng các thông số kỹ
thuật, tiêu chuẩn công nghệ như thế nào để tạo sức hút với
nhà đầu tư, thưa ông?

Định hướng phát triển kcN Bảo minh (cả phần hiện hữu và
phần mở rộng) đảm bảo tiêu chí Xanh – Sạch – Đẹp  với các chỉ
tiêu về môi trường, phát triển bền vững, chăm lo đời sống xã hội…
tiệm cận với kcN sinh thái. chúng tôi đã và đang triển khai đồng
bộ các giải pháp như sau: Đã có nguồn nước sạch với công suất
40.000 m3/ngày đêm đáp ứng ngay nhu cầu của nhà đầu tư; đã có
nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất đáp ứng thêm
được 3.000 m3/ngày đêm; 100% lượng nước thải được thu gom
bằng hệ thống đường ống bơm áp lực, đảm bảo không thất thoát
nước thải ra môi trường. hiện các xã xung quanh kcN và của
huyện Vụ Bản còn khoảng 20.000 lao động đáp ứng được ngay các
ngành sản xuất như: cơ khí chính xác, điện tử, lắp ráp linh kiện,
máy móc, sản xuất linh kiện máy móc… Đây là điểm cộng rất lớn
cho chúng tôi khi mở rộng kcN Bảo minh.

kcN Bảo minh hiện hữu đã đạt chứng nhận ISo 9001 và
14001:2015 từ năm 2017. Tại kcN Bảo minh mở rộng, chúng
tôi cũng sẽ xây dựng để đạt chứng nhận những bộ chỉ tiêu này
và thêm chứng nhận những chỉ tiêu khác để đáp ứng các tiêu
chuẩn khắt khe nhất về môi trường, hệ thống quản lý chất
lượng…tạo môi trường tốt nhất cho các nhà đầu tư; tiếp tục
áp dụng chuyển đổi số thành công và áp dụng hệ thống ErP
trong quản trị, điều hành hoạt động kcN cho dự án mở rộng,
đồng bộ với tiện ích của kcN hiện hữu. 

chúng tôi cũng khuyến khích các nhà đầu tư tại kcN Bảo
minh mở rộng phải tái sử dụng được tối thiểu 30% nước thải
sau xử lý để tiết kiệm nguồn tài nguyên quý giá. công ty sẽ
đầu tư và nghiên cứu những giải pháp tiết kiệm năng lượng
như hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, tái
sử dụng nước sau xử lý để tưới cây, đầu tư hệ thống lọc thẩm
thấu ro để tái sử dụng nước thải sau xử lý. Phấn đấu đến năm
2030 sẽ tái sử dụng được tối thiểu 30% nước sau xử lý của toàn
kcN Bảo minh hiện có và Bảo minh mở rộng.

Để nắm bắt cơ hội từ “làn sóng” dịch chuyển đầu tư toàn
cầu mà Việt Nam nói chung và Nam Định nói riêng đang là
điểm đến được nhiều nhà đầu tư chú ý, trong những năm tới,

KCN Bảo minh sẽ tập trung vào mục tiêu phát
triển như thế nào nhằm thúc đẩy phát triển
KCN bền vững, thưa ông?

Để nắm bắt cơ hội này, chúng tôi tập trung vào
các mục tiêu nhằm thúc đẩy và phấn đấu đưa kcN
Bảo minh (cả hiện có và mở rộng) thành kcN
phát triển bền vững. cụ thể như sau:

- Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và
Xã hội, các trường dạy nghề, cao đẳng trong tỉnh
và các nhà đầu tư đề ra giải pháp xây dựng nguồn
nhân lực để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong kcN.

- Phát triển các công trình năng lượng sạch.
Sẽ đầu tư và nghiên cứu những giải pháp tiết
kiệm năng lượng như hệ thống đèn chiếu sáng
sử dụng năng lượng mặt trời, hệ thống bơm
tưới chạy bằng năng lượng mặt trời…

- chú trọng những giải pháp giảm phát
thải trong sản xuất kinh doanh. chúng tôi
tái sử dụng nước sau xử lý để tưới cây, đầu

tư hệ thống lọc thẩm thấu ro để tái sử dụng nước thải
sau xử lý. Phấn đấu đến năm 2030 sẽ tái sử dụng được tối
thiểu 30% nước sau xử lý của toàn bộ kcN Bảo minh
hiện có và Bảo minh mở rộng.

- Tham gia các chương trình nâng cao nhận thức của cộng
đồng về năng lượng sạch, biến đổi khí hậu.

- Tăng cường phối hợp với các tổ chức công đoàn tại các nhà
máy, các tổ chức chính trị, xã hội tại địa phương cùng chung tay
đóng góp các chương trình, các quỹ chăm lo cho người nghèo,
các cháu mồ côi, các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

- chúng tôi cũng khuyến khích các nhà đầu tư tại kcN Bảo
minh mở rộng phải tái sử dụng được tối thiểu 30% nước thải sau
xử lý để tiết kiệm nguồn tài nguyên quý giá.

Ông có ý kiến, đề xuất gì với tỉnh Nam Định để tạo thuận
lợi hơn nữa cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn?

Trong suốt hành trình tại tỉnh Nam Định, chúng tôi đã nhận
được sự hỗ trợ và giúp đỡ vô cùng quý báu của lãnh đạo các cơ
quan, lãnh đạo bộ, ban ngành và chính quyền địa phương tại tỉnh. 

Thời gian tới, chúng tôi mong rằng tỉnh có những chiến lược
cũng như đề án hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh
trong vấn đề chuyển đổi số, nâng cao tính cạnh tranh của doanh
nghiệp trong tỉnh và các tỉnh khác. Tiếp tục đồng hành cùng với
các chủ đầu tư hạ tầng kcN trong công tác xúc tiến và thu hút đầu
tư; mời gọi các nhà sản xuất lớn đến “làm tổ” tại tỉnh Nam Định.

trân trọng cảm ơn ông!
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Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Phạm Gia Túc (bên phải) về thăm và làm việc
tại KCN Bảo Minh vào tháng 5/2021



Could you please tell us about remarkable
milestones of Bao minh industrial Park after more
than 10 years of operation in Nam dinh province? 

Bao minh Industrial Park is located on 155 ha in Vu
Ban district - a key area of the province's industrial park
development. It started official operation in 2010, a
milestone that marked a more than 10-year operation of
Bao minh Industrial Park. To date, 13 tenants with 14

projects, including two fDI
investors, have fully leased
the rentable area of the park.
Investing uS$550 million
(fDI fund) and
approximately VND2,000
billion (domestic fund), they
are hiring 14,500 local
workers with an average
montlhy individual income
of VND6.5 million and
paying about VND100
billion of tax a year.

on investment
efficiency, Bao minh
Industrial Park is an
exemplary success of
industrial park projects in
Nam Dinh province, based
on all criteria such as
infrastructure, investment
quality and efficiency,

environmental protection, land efficiency, worker
income, sectoral restructuring and tax payment. It is
currently ranked a top-class industrial zone in the north
of Vietnam.

on december 20, 2021, deputy Prime minister
Le Van thanh signed decision 2142/Qd-ttg on
investment for infrastructure construction of
expanded Bao minh industrial Park. How does this
policy mean to Bao minh's development in Nam dinh
in the coming years and how has the company
prepared for the expansion?

on December 20, 2021, Deputy Prime minister Le
Van Thanh signed Decision 2142/QD-TTg on investment
policy on infrastructure construction and operation of
Bao minh Industrial Park. The company was assigned by
the Provincial People's committee to conduct the second-
phase expansion with 46.68 ha. currently, the site
clearance is being completed by governmental agencies to
clear the ground for the infrastructure developer to build
necessary facilities to welcome new secondary investors
right in 2022. This is very important to our company's
development and this confirms our right choice of
investment and development in Nam Dinh province.

after we got the investment policy from the
government, we prepared personnel and material
resources to embark on infrastructure construction as
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Bao Minh Industrial Park Expands I
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following the success of first-phase Bao
minh Industrial Park, Bao minh
Industrial Park Infrastructure
Investment joint Stock company
decided to expand its area by 50 ha to
215 ha. Vietnam Business forum's
reporter has an exclusive interview with
mr. Nguyen Van Kiem, general
Director of the company, on operation
and development prospects of expanded
Bao minh Industrial Park in the coming
time. Nguyen dung reports.



soon as we were handed over the clean ground so as to
attract new investors in 2022 and reach full occupancy in
2023. Besides, from the beginning of 2022, we welcomed
customers from South korea, japan, malaysia, Taiwan
and other countries seeking to locate their projects in
expanded Bao minh Industrial Park. They are now
waiting for the handover of the ground for factory
construction. In the expanded area, we target investors
who manufacture high-tech products in line with green
and sustainable development approach adopted by the
industrial park and create jobs for local people.

How will the expanded Bao minh industrial Park
meet technical specifications and technology
standards to attract investors?

given its development orientation (both initial and
expanded areas), Bao minh Industrial Park ensures green
- clean - Beautiful criteria with environmental,
sustainable and social criteria to move towards an
ecological industrial park. We have carried out following
consistent solutions: having a water supply facility with a
daily capacity of 40,000 cubic meters to immediately meet
tenants' needs; having a centralized wastewater treatment
plant with an additional capacity of 3,000 cubic meters a
day; and all wastewater collected by a pressure pump
pipeline system. currently, surrounding communes and
Vu Ban district have about 20,000 workers ready to work
for manufacturing industries such as precision
engineering, electronics, machines, and machine
components. This is a huge plus for us when expanding
Bao minh Industrial Park.

Existing Bao minh Industrial Park is already certified
ISo 9001 and 14001:2015 certifications since 2017. The
expanded area will achieve these certifications and other
criteria to meet the strictest environment and quality
management standards to provide the best environment
for investors; continue to successfully apply digital
transformation and ErP system to the expansion project.

We also encourage tenants in expanded Bao minh
Industrial Park to reuse at least 30% of wastewater after
being treatment to save valuable resources. We will invest
and research energy-saving solutions such as installing
solar lighting systems, reusing treated wastewater for
trees, and investing in a reverse osmosis filtration system
to reuse wastewater after being treated. By 2030, we will
reuse at least 30% of treated water in initial and expanded
Bao minh Industrial Park.

in order to seize the opportunity from the "wave"
of global investment flows that Vietnam, including
Nam dinh, is a targeted destination, what
development goals will Bao minh industrial Park
focus on to foster its sustainable development in the
coming years?

To seize this opportunity, we will focus on the goals
that make Bao minh Industrial Park (both initial and
expanded areas) into a sustainable industrial park as
follows:

- coordinating with the Department of Labor, Invalids
and Social affairs, local vocational training schools and
investors to propose solutions to human resources
development to meet production requirements in the
industrial park.

- Developing clean energy facilities. We will invest and
research energy-saving solutions such as solar lighting
systems, solar-powered irrigation pumping systems.

- focusing on solutions to reduce emissions in
production and business. We reuse treated water for
plants, invest in reverse osmosis filtration systems to
reuse treated wastewater. By 2030, we will reuse at least
30% of treated water in both initial and expanded Bao
minh Industrial Park.

- Participating in community awareness raising
programs about clean energy and climate change.

- Strengthening coordination with trade unions at
factories, local political and social organizations to join
forces in social development programs for the poor,
orphans and poor children.

- We also encourage tenants in the expanded Bao
minh Industrial Park to reuse at least 30% of treated
wastewater to save valuable resources.

do you have any ideas and suggestions for Nam
dinh province to create more favorable conditions
for investors and businesses?

During our journey in Nam Dinh province, we have
received invaluable support and assistance from all-level
leaders.

In the coming time, we hope that the province will
have strategies and projects to support small and
medium-sized enterprises to apply digital transformation
and improve their competitiveness; continue to side with
industrial park infrastructure investors to boost
investment flows; and woo big manufacturers to locate
their projects in Nam Dinh province. 

thank you very much!
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V ới quy mô khoảng
25,03ha được chia
thành 3 giai đoạn,
đến nay Dự án
khu đô thị Dệt

may Nam Định đã hoàn thành
60% tổng diện tích với nhiều
hạng mục xã hội và tiện ích
được đầu tư đầy tâm huyết, như:
hệ thống vườn hoa với nhiều
cây bóng mát, hoa cảnh có giá
trị lâu đời; sân vận động
kotonkin; Trường tiểu học đã
hoàn thành xây dựng và bàn
giao cho thành phố để tuyển
sinh ngay trong năm 2022.
Ngoài ra, nhiều hạng mục văn
hoá, xã hội và tiện ích khác
trong khu đô thị cũng được
người dân đón nhận và đánh giá
cao. công ty cũng đang hoàn tất
các thủ tục cuối cùng để khởi
công xây dựng khu Thương mại

Dịch vụ centre Point tại đường
Trần Phú, hứa hẹn sẽ là một
công trình mang ý tưởng, phong
cách mới, nổi bật tại địa
phương. 

Việc bảo tồn, tôn tạo các giá
trị văn hóa, lịch sử cũng được
công ty đặc biệt chú trọng. khu
Nhà truyền thống ngành Dệt
may Việt Nam, nơi lưu giữ trang
trọng những ký ức của những
lần Bác hồ về thăm cũng như
quá trình hình thành, phát triển
của ngành; Vườn hoa 25-3, nơi
có cây bàng lịch sử - ghi dấu sự
đấu tranh của công nhân Nhà
máy Dệt trong cao trào cách
mạng 1930-1931,... đều được
quan tâm, đầu tư tôn tạo, nâng
cấp để phục vụ người dân.

Bên cạnh hoạt động đầu tư,
kinh doanh, đóng góp tích cực
vào ngân sách địa phương, công
ty cũng thường xuyên tham gia

khu đô thị Dệt may Nam Định -
Dự án trọng điểm của công ty
cổ phần Phát triển Đô thị Dệt
may Nam Định thuộc Tập đoàn
Dệt may Việt Nam đang từng
bước hình thành trong lòng
Thành Nam, góp phần giải
quyết điểm nóng gây ô nhiễm
nghiêm trọng đã hàng chục năm
qua, đẩy mạnh việc chỉnh trang
đô thị, cải tạo nâng cấp hạ tầng
thành phố Dệt, mang đến cho
người dân nơi đây một môi
trường sống hiện đại, xanh -
sạch - đẹp, với nhiều tiện ích,
văn hoá, thể thao...

Khu Đô Thị DệT may Nam ĐịNh

Hiện đại mà vẫn mang đậm 
giá trị truyền thống, văn hóa
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vào các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh nhà. hàng năm,
công ty đều tài trợ tổ chức phiên chợ Tết và một số giải
thể thao - văn hóa khác của tỉnh, ủng hộ Quỹ vì biển đảo
Việt Nam…  giai đoạn đại dịch covid-19 bùng phát,
công ty đã chủ động ủng hộ công tác phòng chống dịch
bằng tiền và trang thiết bị vật tư y tế trị giá gần 03 tỷ

đồng, tặng hàng vạn khẩu trang cho người dân, chung tay
đẩy lùi đại dịch. 

Đặc biệt, nhiều năm nay công ty luôn đồng hành cùng
hội khuyến học tỉnh Nam Định trong việc tài trợ hàng tỷ
đồng vào quỹ học bổng, hỗ trợ cho các em học sinh có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần giúp các em vượt
khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống, vì một tương
lai tươi sáng cho thế hệ măng non của tỉnh nhà.

Trong quá trình thực hiện Dự án khu đô thị Dệt may
Nam Định, công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ
của Tỉnh uỷ, hĐND, uBND tỉnh, bên cạnh sự khẩn
trương, cụ thể của các sở, ngành nhằm tạo điều kiện đẩy
nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa Dự án vào triển khai, giảm
bớt chi phí và thời gian cho các thủ tục hành chính.
Trong thời gian tới, công ty sẽ bám sát chỉ đạo của các
cấp lãnh đạo, tập trung nguồn lực, khẩn trương phối hợp
với Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định hoàn tất di
dời sản xuất trên diện tích còn lại của Dự án để triển khai
đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được phê duyệt,
sớm hoàn chỉnh Dự án, bàn giao cho thành phố quản lý.

công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dệt may Nam Định
trân trọng cảm ơn và tin tưởng tiếp tục nhận được sự ủng
hộ thiết thực và quan tâm hơn nữa của các cấp lãnh đạo, sở
ngành, từ đó có cơ hội đóng góp nhiều hơn vào sự phát
triển kinh tế xã hội và chỉnh trang đô thị của tỉnh, phát
triển thương hiệu ngày càng bền vững, cũng như có điều
kiện tiếp tục đồng hành trong các hoạt động xã hội cộng
đồng, từ thiện… của tỉnh nhà.n
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Nam DiNh garmeNT aND TeXTile urbaN area 

MODERNITY IN DEEP 
TRADITIONAL, CULTURAL VALUES

Nam Dinh garment and Textile urban area, a key project invested by Nam Dinh
Textile and garment urban Development joint Stock company, a member of

Vietnam National Textile and garment group (Vinatex), is built in the heart of Nam
Dinh city, a project described not only to clear a seriously polluted area that existed
for decades but also significantly upgrade the urban infrastructure system of the city,
the well-known hub of textile industry, conserve and embellish cultural and historical
values to bring a modern, green, clean and beautiful living environment with many

cultural and sporting facilities for local dwellers.
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covering 25.03 ha, Nam Dinh
garment and Textile urban
area, divided into three phases
of development, has completed
60% of the total project area with

many fully invested social and public utilities
such as flower gardens with many shade trees
and ornamental trees, kotonkin Stadium, and
a primary school which has been completed
and handed over to Nam Dinh city for
enrollment right in 2022. In addition, many
other social, cultural and public utilities in the
urban area have also been well received and
appreciated by residents. The company is also
completing final procedures to start
construction of center Point Trade and
Service area on Tran Phu Street, a project
believed to be a distinctively styled highlight
in the locality.

Preserving and embellishing cultural and historical
values is also of great importance to the company. The
memorial of Vietnam Textile and garment Industry, which
solemnly preserves memories of uncle ho's visits and
industry development history, and flower garden 25-3
where there is a tropical almon, a historical mark of the
struggle for freedom of Textile factory workers during the
revolutionary climax of 1930-1931, are well invested,
embellished and upgraded to serve the people.

While excellently doing successful business and paying
handsome tax to the local budget, the company also
regularly joins social security events launched by the
province. Every year, the company sponsors a New Year
market and various sports and cultural competitions in the
province and supports the fund for Vietnam's sea and
islands. During the outbreak of the coVID-19 pandemic,
the company actively funded prevention efforts, including
money, medical equipment and supplies worth nearly
VND3 billion, thousands of facemasks, and even joined
hands with the frontline force
to fight the pandemic.

In particular, the company
has always accompanied the
Nam Dinh Study Promotion
association to donate a
handsome amount of money
to the scholarship fund to
support poor students with
strong study performance to
continue their education and
success in life, an action for a
bright future for young
generations of the province.

When carrying out the
Nam Dinh garment and
Textile urban area Project, the
company has been always
cared for and supported by the
Provincial Party committee,
the Provincial People’s
council, the Provincial

People’s committee in addition to quick, valuable support
from relevant departments and agencies to speed up the
investment progress to bring the project into operation soon
and reduce cost and time for administrative procedures. In the
coming time, the company will follow directions of all tiers of
government, mobilize resources, effectively work with Nam
Dinh Textile and garment corporation to complete factory
relocation on the remaining project area for construction
investment according to the approved master plan to complete
and hand over the project to the city for administration.

Nam Dinh Textile and garment urban Development joint
Stock company, with its sincere thanks to all stakeholders and
relevant agencies, is confident that it will continue to receive
practical support and further care from local authorities to
have a greater opportunity for bigger contributions to local
socioeconomic development and urbanization, make its brand
name more sustainable on the market and better support
social, community and charity events in the locality.n
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Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu
của thị trường về các dòng sản phẩm cơ khí ngày
càng đa dạng. Phát huy thế mạnh về nguồn lao động,
kinh nghiệm và tài hoa sáng tạo của làng nghề, nhiều
doanh nghiệp làng nghề Đồng côi đã chú trọng đầu

tư máy móc, thiết bị, công nghệ sản xuất tiên tiến, chủ động
nghiên cứu đa dạng cơ cấu sản phẩm và đã khẳng định được
thương hiệu trên thị trường. Tiêu biểu trong đó có công ty cP
cơ khí cầu đường hà Ninh - một trong những doanh nghiệp cơ
khí hàng đầu trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Ông Lê hải Đăng, giám đốc công ty cho biết: “Với mong
muốn phát huy tinh hoa làng nghề, bên cạnh những sản phẩm
truyền thống, công ty cP cơ khí cầu đường hà Ninh đã tập trung
nghiên cứu và đi sâu vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp phụ trợ
phục vụ cho ngành giao thông vận tải (đường bộ, đường sắt) và
ngành khai thác khoáng sản như: bu lông, tấm chèn, gông lò, tà vẹt,
cọc khoan nhồi và các sản phẩm phụ kiện cơ khí”.

Để khẳng định vị thế và đứng vững trên thị trường, vượt qua
những khó khăn, thử thách, những năm qua, công ty cP cơ khí
cầu đường hà Ninh tập trung mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất,
máy móc hiện đại và nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao theo yêu cầu của thị trường. chú trọng đào tạo đội ngũ
lao động giỏi tay nghề, khuyến khích người lao động phải tích cực
học hỏi áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, cải tiến mẫu mã
cho phù hợp với điều kiện và nhu cầu của khách hàng. Đồng thời,
quan tâm cải thiện môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp,
tạo động lực để người lao động yên tâm, gắn bó lâu dài, góp phần
xây dựng nên thương hiệu và uy tín cho doanh nghiệp.

Từ đó, cái tên công ty cP cơ khí cầu đường hà Ninh bắt đầu
tiếp cận và trở nên quen thuộc với các khách hàng trong ngành giao
thông vận tải, công nghiệp, xây dựng dân dụng, khai thác khoáng
sản... hàng năm, công ty đã sản xuất ra hàng chục nghìn tấn
nguyên liệu và hàng trăm nghìn bộ phụ kiện được đối tác đánh giá
cao về mẫu mã và chất lượng, đặc biệt là độ chính xác cao đối với
từng ngành nghề. hiện nay các sản phẩm của công ty đã đạt tỷ lệ
nội địa hóa trên 80%, luôn là sự lựa chọn tin cậy của khách hàng tại
nhiều tỉnh thành trong cả nước tham gia vào nhiều công trình, dự
án như: Sản xuất cóc nối thép cọc khoan nhồi phục vụ cho các

tuyến đường cao tốc hà Nội - Lào cai, hà Nội -hải Phòng, Sài gòn
- Trung Lương,...; và các bulong cường độ cao cho các tuyến đường
sắt trên cao. Đặc biệt, cung cấp hàng trăm nghìn bộ phụ kiện đường
sắt phục vụ công tác duy tu, bảo trì cho Tổng công ty đường sắt
Việt Nam, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam; cung cấp phụ
kiện đường sắt cho Ban quản lý dự án Đường sắt - Bộ giao thông
Vận tải để nâng cấp cho tuyến đường sắt quốc gia.

Thời gian qua, do tác động của dịch bệnh covid-19, các chi
phí nguyên vật liệu đầu vào tăng giá làm cho các doanh nghiệp
trong lĩnh vực cơ khí cũng gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh
đó, công ty cP cơ khí cầu đường hà Ninh thực hiện đồng bộ
nhiều giải pháp giữ vững nhịp độ sản xuất và hướng tới phát
triển bền vững. Trong đó, công ty tập trung đổi mới công nghệ;
tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh áp dụng
khoa học công nghệ trong các khâu sản xuất, thúc đẩy sáng tạo
trong công việc,... nhằm hợp lý hóa sản xuất, giảm lãng phí, nâng
cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh
tranh của doanh nghiệp. Từ đó giúp công ty cP cơ khí cầu
đường hà Ninh tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những
doanh nghiệp cơ khí hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất công
nghiệp phụ trợ phục vụ cho ngành giao thông vận tải và ngành
khai thác khoáng sản - ông Lê hải Đăng nhấn mạnh.n

CôNg Ty Cp Cơ Khí Cầu ĐườNg hà NiNh

Đổi mới công nghệ, phát huy tinh hoa làng nghề

Làng Đồng côi - thị trấn Nam giang
(Nam Trực) là vùng đất xưa chuyên sản
xuất các mặt hàng cơ khí phục vụ cho sản
xuất nông nghiệp như: cuốc, cày và một số
phụ tùng xe đạp. Với truyền thống nhiều
đời hình thành và phát triển, làng nghề
Đồng côi đã góp phần quan trọng vào sự
nghiệp công nghiệp hóa nông nghiệp nông
thôn, giải quyết việc làm, chuyển dịch
cơ cấu kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Lê Hải Đăng, Giám đốc Công ty
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T rong bối cảnh dịch covid-19 diễn biến phức
tạp đã khiến nhiều doanh nghiệp điêu đứng,
nhiều người lao động mất việc làm, Nghị
quyết số 68/NQ-cP ngày 01/7/2021, Nghị
quyết số 126/NQ-cP ngày 08/10/2021 của

chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày
07/7/2021, Quyết định số 33/2021/QD-TTg ngày
06/11/2021 của Thủ tướng chính phủ và các văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng giám đốc NhcSXh
về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động
(NLĐ) và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch covid-19 đã
được ban hành. Trong đó, Nghị quyết 68/NQ-cP và
Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đóng vai trò như “phao

cứu sinh” để giúp doanh nghiệp và NLĐ
vượt qua giai đoạn khó khăn. chính sách
cho vay NSDLĐ được triển khai thực hiện
kịp thời đã hỗ trợ doanh nghiệp lúc khó
khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp giữ
chân NLĐ gắn bó với doanh nghiệp, thể
hiện tinh thần “chính phủ đồng hành với
doanh nghiệp”, góp phần phục hồi sản
xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác
động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản
xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống và an
toàn cho NLĐ.

Ngay sau khi chính phủ ban hành
Nghị quyết số 68/NQ-cP ngày 01/7/2021
và Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết
định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021,
các sở, ban, ngành đã phối hợp chặt chẽ
với NhcSXh trong việc nhanh chóng,
tích cực triển khai chính sách cho vay hỗ
trợ NSDLĐ và NLĐ. NhcSXh phổ biến

rộng rãi chính sách cho vay trên các phương tiện truyền
thông, thông tin đại chúng để người sử dụng lao động có
nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận chính sách
nhanh chóng, thuận lợi; kịp thời phản ánh đầy đủ chính
xác kết quả triển khai thực hiện chính sách cho vay
NSDLĐ để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản
xuất trên địa bàn để các cấp, các ngành giám sát đảm bảo
thực hiện chính sách công khai, minh bạch.

Đồng thời, để hỗ trợ cho NLĐ và NSDLĐ  gặp khó
khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, góp phần phục
hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu
cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho NLĐ,
NhcSXh tỉnh Nam Định đã, đang chuẩn bị sẵn sàng, đầy
đủ các điều kiện về nguồn nhân lực, vật lực để triển khai
tốt chính sách. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
phổ biến rộng rãi chính sách cho vay trên các phương
tiện truyền thông, thông tin đại chúng để mọi cá nhân, tổ
chức, doanh nghiệp có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn
được tiếp cận nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả nhất;
đồng thời để các cấp, các ngành giám sát đảm bảo thực
hiện chính sách công khai, minh bạch.

NhcSXh tỉnh đã làm việc với Sở Lao động-Thương
binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh để nắm bắt danh
sách, thông tin các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.
các đơn vị đã phối hợp cung cấp danh sách chi tiết
NSDLĐ trên địa bàn có tham gia bảo hiểm với đầy đủ các
thông tin tên doanh nghiệp, địa chỉ, ngành nghề kinh
doanh, tên người đứng đầu, số điện thoại, email. Trên cơ
sở danh sách đó, NhcSXh tỉnh, các huyện đã chủ động
thực hiện rà soát, tiếp cận đối với các doanh nghiệp thông

NgâN hàNg ChíNh sáCh Xã hội TỉNh Nam ĐịNh

Đồng hành hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Thời gian qua, cùng với cấp uỷ, chính
quyền, đoàn thể địa phương, Ngân hàng
chính sách xã hội (NhcSXh) tỉnh Nam
Định đã vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm
để đưa chính sách đi vào cuộc sống nhanh
nhất. NhcSXh tỉnh Nam Định đã chủ
động liên hệ trực tiếp với người sử dụng
lao động (NSDLĐ) để phổ biến chính
sách, nắm bắt nhu cầu vốn, hướng dẫn
NSDLĐ đủ điều kiện và có nhu cầu vay
nhanh chóng hoàn thiện thủ tục vay vốn. 

F
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CôNg Ty TNhh DượC phẩm 
hoa seN

Nỗ lực vì sức khỏe 
cộng đồng

c ông ty TNhh Dược phẩm hoa Sen được thành
lập tháng 11/2002, với ngành nghề kinh doanh
chính ban đầu là phân phối dược phẩm. Từ tháng
6/2003, công ty lập dự án “Xây dựng nhà máy
sản xuất thuốc từ dược liệu”, có công suất thiết

kế 250 tấn dược liệu/năm với tổng vốn đầu tư ban đầu là 9 tỷ
đồng. Dự án được triển khai thực hiện trên diện tích 7.000m2
tại khu công nghiệp mỹ Xá - TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.
Sau hơn hai năm tiến hành thực hiện dự án, công ty đã hoàn
thành việc xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị, bao
gồm các dây chuyền sản xuất đi từ công đoạn đầu tiên là chiết
xuất dược liệu đến công đoạn bào chế sản phẩm và công đoạn
đóng gói hoàn thiện sản phẩm. cuối năm 2006, công ty được
Bộ Y tế thẩm định cơ sở vật chất kỹ thuật và cấp giấy chứng
nhận “Đủ điều kiện sản xuất thuốc từ dược liệu”, với các dạng
bào chế gồm: Viên nén, viên bao đường, viên bao film, viên

Trải qua 20 năm đổi mới và không ngừng
sáng tạo, công ty TNhh Dược phẩm hoa
Sen đã từng bước chinh phục được niềm tin
của khách hàng, trở thành thương hiệu uy
tín trên thị trường dược phẩm hiện nay.

qua hình thức gửi email hoặc gọi điện trực tiếp
cho 2.547 doanh nghiệp. NhcSXh nơi cho vay
phân công cán bộ tiếp nhận hồ sơ; đã tiếp nhận
07 bộ hồ sơ, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thủ
tục vay vốn, tổng hợp nhu cầu vốn theo hồ sơ
đủ điều kiện vay vốn theo quy định trình Trung
ương phân bổ vốn. Trung ương đã thực hiện 07
đợt thông báo vốn cho NhcSXh tỉnh và giải
ngân cho 07 NSDLĐ đủ điều kiện vay vốn, với
118 lao động, 348 lượt lao động, số tiền
1.356,81 triệu đồng. Trong đó, cho vay trả
lương ngừng việc: 06 doanh nghiệp, 86 lao
động, 252 lượt lao động, số tiền 980,49 triệu
đồng; cho vay trả lương phục hồi đối với 05
lĩnh vực: 01 doanh nghiệp, 32 lao động, 96 lượt
lao động, số tiền 376,32 triệu đồng.

Thời gian tới, chi nhánh NhcSXh tỉnh
Nam Định tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh, tích cực tham mưu
cấp ủy, chính quyền, Ban đại diện hĐQT
NhcSXh tỉnh trong triển khai, thực hiện các
chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn;
chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn
nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn của hộ
nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng
thời phối hợp tốt với các sở, ngành, hội đoàn
thể nhận ủy thác và các địa phương trong quá
trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo mục
tiêu hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên
địa bàn phát triển theo hướng ổn định, giữ
vững và nâng cao chất lượng tín dụng. Phấn
đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới
thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác
có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn
các chương trình tín dụng chính sách và tiếp
cận các dịch vụ do NhcSXh cung cấp. hỗ trợ
cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng
chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền
vững, góp phần cùng các ngành, các cấp thực
hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền
vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông
thôn mới trên địa bàn tỉnh. n
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nang cứng, viên hoàn cứng, thuốc cốm và thuốc nước.
Đến năm 2013, do nhu cầu nâng cấp chất lượng và mở
rộng quy mô nhà xưởng, công ty đã xây dựng lại toàn bộ
hệ thống nhà xưởng với tổng diện tích sử dụng trên
5.000m2 nhà bê tông kiên cố. 

hiện nay, công ty được đầu tư dây chuyền công nghệ
với các máy móc hiện đại như dây chuyền chiết xuất khép
kín, máy sấy phun sương để chuẩn hóa nguyên liệu đầu
vào cho sản xuất, dây chuyền chiết xuất dược liệu, dây
chuyền bào chế viên nén, viên bao đường, viên bao film,
viên nang cứng, dây chuyền bào chế viên hoàn cứng, dây
chuyền bào chế sản phẩm dạng cốm và dạng nước… Với
sự đầu tư đồng bộ, các sản phẩm của Dược phẩm hoa Sen
đã đáp ứng được yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất
lượng và vệ sinh vô trùng, hướng tới mục tiêu đạt tiêu
chuẩn “Thực hành sản xuất thuốc tốt – gmP” đối với việc
sản xuất thuốc từ dược liệu. Năm 2019, công ty đã xây
dựng và hoàn thành đưa vào hoạt động dây chuyền sản
xuất, phòng kiểm nghiệm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
theo tiêu chuẩn "Thực hành sản xuất tốt - gmP" đã được
cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế thẩm định và cấp giấy
chứng nhận đủ điều kiện gmP.

Ông Bùi Văn Lĩnh, giám đốc công ty cho biết: “công
ty TNhh Dược phẩm hoa Sen đã tập trung đầu tư nghiên
cứu lý luận Đông y cùng các phương thuốc y học cổ
truyền trên cơ sở các tài liệu về y học cổ truyền dân tộc,
cùng với kết quả nghiên cứu trên phương diện dược lý và
bệnh học, công ty đã tiến hành khảo sát nghiên cứu thị
trường dược phẩm nội địa. Qua đó, công ty đã nhận thức
được rằng trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu
rộng thì việc phát huy ưu thế vốn có, phát triển những
sản phẩm đặc thù, xây dựng thương hiệu cho những sản
phẩm nội địa vừa có tác dụng phát huy sức mạnh nội lực
vừa giảm được áp lực cạnh tranh. Từ đó, công ty TNhh
Dược phẩm hoa Sen quyết định lựa chọn cho mình

hướng đi là: Nghiên cứu kế thừa và phát
triển những giá trị của nền y học cổ
truyền dân tộc, kết hợp với sự hỗ trợ của
máy móc thiết bị và công nghệ bào chế
hiện đại để sản xuất các sản phẩm từ dược
liệu trên quy mô công nghiệp”.

Với triết lý kinh doanh "Ý tưởng tiên
phong – Sản phẩm đặc thù – chất lượng
khẳng định”, công ty thực hiện phương
châm hành động đi sâu nghiên cứu khảo
sát, phân tích các nhu cầu thiết yếu của
khách hàng, xác định rõ đối tượng phục vụ,
tìm ra những mảng thị trường mới, lấy đó
làm cơ sở để xây dựng chiến lược về sản
phẩm của công ty. công ty TNhh Dược
phẩm hoa Sen đã nghiên cứu và sản xuất
được những sản phẩm vừa đáp ứng được
nhu cầu của khách hàng và vừa mang nét
đặc thù của công ty. Trong đó có các sản
phẩm tiêu biểu như: Di Niệu Đơn – hose,
Bạch Địa căn - hose, Tiêu Ban Thủy,
Dehiccough, Ích Nhĩ Đan, Viên uống
dưỡng tóc green hair... Với những thành
công bước đầu đó, các sản phẩm của công
ty khi đưa ra thị trường đã nhanh chóng
được khách hàng chấp nhận và tin dùng,
được giới chuyên môn đánh giá cao về ý

tưởng và tác dụng của sản phẩm. Thông qua những sản
phẩm đặc thù của mình, công ty TNhh Dược phẩm hoa
Sen sớm khẳng định được tính chuyên nghiệp trong
nghiên cứu sản xuất, tạo được ấn tượng tốt đẹp về hình
ảnh và uy tín của nhà sản xuất trên thị trường.

hiện nay, Dược phẩm hoa Sen đã quy tụ được đội ngũ
dược sĩ có năng lực chuyên môn vững vàng, chuyên nghiệp
và nhạy bén, có sự đầu tư đúng đắn cho việc nghiên cứu
phát triển sản phẩm, có bộ phận thiết kế mẫu mã bao bì
chuyên nghiệp cùng với tôn chỉ mục đích rõ ràng, phương
châm hành động thực tiễn và quan điểm kiên định của
lãnh đạo công ty trong quá trình triển khai thực hiện
chiến lược kinh doanh đã đề ra. công ty TNhh Dược
phẩm hoa Sen có nhiều tiềm năng trong việc nghiên cứu
và sản xuất ra những sản phẩm phù hợp, sát thực với nhu
cầu của xã hội. 

Với quan niệm người lao động là tài sản quý của doanh
nghiệp, công ty rất chú trọng đến công tác đào tạo, tổ chức
học tập – tập huấn để bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng làm
việc cho các kỹ thuật viên và công nhân. hiện tại, công ty có
một đội ngũ những kỹ thuật viên giỏi và những công nhân
lành nghề, am hiểu công việc, gắn bó với công ty. công ty
chú trọng tới việc chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập, đảm
bảo đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động, tạo môi
trường làm việc thân thiện, xây dựng nếp sống văn hóa, chú
trọng việc nâng cao ý thức và nhân cách con người để làm
nền tảng cho việc xây dựng văn hóa kinh doanh. Đối với
khách hàng, công ty luôn trân trọng và lắng nghe mọi phản
hồi từ khách hàng, coi đó là tấm gương phản chiếu hình ảnh
của công ty. công ty TNhh Dược phẩm hoa Sen luôn
mong muốn và nỗ lực phấn đấu để làm hài lòng khách hàng,
hợp tác với các đối tác trên cơ sở tình đồng nghiệp và tình
bạn để cùng phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất
và kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng.n



Vượt khó, ổn định sản xuất
công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam

Định hiện đang quản lý, khai thác 12 nhà máy nước, 02 chi nhánh
cấp nước với tổng công suất thiết kế là 88.800m3/ ngày đêm phục vụ
nước sạch cho trên 577.911 người tại 74 xã thuộc 8 huyện trong tỉnh. 

Năm 2021, công ty đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
như: dịch bệnh covid-19 ảnh hưởng đến tình hình quản lý sản
xuất, giá cả vật tư đầu vào tăng; ảnh hưởng xấu của thời tiết như
tình trạng xâm mặn, hạn hán… hội đồng quản trị công ty đã phân
tích, đánh giá cụ thể tình hình, từ đó đưa ra định hướng chiến lược

cụ thể, kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, công nhân viên
(cBcNV), người lao động chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn,
phát huy những thành quả đạt được để phấn đấu hoàn thành tốt
mọi chỉ tiêu kế hoạch được giao. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của hội
đồng quản trị cùng sự nỗ lực của Ban giám đốc và tập thể cán bộ
công nhân viên trong năm qua, kết quả sản xuất kinh doanh của
công ty có sự tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.

Ông Vũ Văn Dạn, giám đốc công ty cổ phần Nước sạch và Vệ
sinh nông thôn tỉnh Nam Định cho biết: “Được thành lập tháng
12/2007, với sự quan tâm, hỗ trợ của uBND tỉnh, các sở, ngành cùng
sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của
cBcNV, công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận quản lý
khai thác các dự án cấp nước sạch nông thôn đồng bằng sông hồng
sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) trên địa bàn
tỉnh Nam Định. Qua đó, đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch, góp
phần bảo vệ sức khỏe cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của
nhân dân theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững”.

hiện nay, nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng ngày càng
lớn dẫn đến sản lượng nước sạch trong năm qua có nhiều tăng
trưởng đột biến, hầu hết các nhà máy đã sử dụng tối đa công suất
thiết kế nên đã phát huy được hiệu quả kinh tế. Nhiều công trình cải
tạo, nâng công suất của các nhà máy hoàn thành sớm hơn tiến độ đề
ra nên đưa vào sử dụng trước thời điểm nắng nóng kéo dài, kịp thời
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CôNg Ty Cổ phầN NướC sạCh và vệ siNh NôNg ThôN 
TỉNh Nam ĐịNh

Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống

ENTERPRISE 

Trong những năm qua, công ty cổ phần
Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh
Nam Định luôn hoàn thành vượt mức
kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo
cấp nước an toàn, đáp ứng đầy đủ nhu
cầu của khách hàng tại khu vực nông
thôn tỉnh Nam Định, góp phần nâng cao
chất lượng cuộc sống của người dân.

Nhà máy nước Giao Thủy



đáp ứng nhu cầu sử dụng tăng đột biến của khách hàng. chất lượng
nước đầu vào ổn định, các công nghệ sản xuất phù hợp với đặc thù
kinh tế, kỹ thuật từng vùng, miền, quy trình quản lý sản xuất nước
sạch an toàn được kiểm soát chặt chẽ. Do vậy, chất lượng nước sạch
của công ty đạt đầy đủ chỉ tiêu theo quy định của Bộ Y tế.

công tác quản trị doanh nghiệp luôn được công ty quan tâm coi
trọng gắn với việc xây dựng tổ chức điều hành thực hiện kế hoạch
sản xuất, kinh doanh hàng năm. Ban lãnh đạo luôn sâu sát với thực
tiễn sản xuất, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, từ đó có những điều chỉnh,
bổ sung chính sách, công nghệ, kỹ thuật phù hợp với đặc điểm tình
hình và phát huy tối đa hiệu quả sản xuất của từng đơn vị.

Đặc biệt thời gian qua công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh
đạo, chỉ đạo của uBND tỉnh, các sở ngành liên quan, các cấp chính
quyền trong công tác triển khai xây dựng mới, cải tạo nâng cấp nhà
máy nước mở rộng, nối mạng hệ thống cấp nước sạch, đảm bảo tiến
độ thực hiện dự án. Nhờ sự vào cuộc của hệ thống chính trị các cấp
đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về sử
dụng nước sạch, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người
dân tham gia đóng góp vốn đối ứng thực hiện công trình. Nội bộ
công ty đoàn kết, thống nhất, công tác tài chính nhân sự, chi tiêu nội
bộ được công khai minh bạch, có sự đồng thuận nhất trí cao trong
Ban lãnh đạo công ty và ủng hộ của tập thể cBcNV.

Phát triển hệ thống cấp nước sạch 
Thực hiện nhiệm vụ cấp nước sạch phục vụ dân sinh - xã hội

trên địa bàn nông thôn, công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh
nông thôn tỉnh Nam Định đã có nhiều nỗ lực trong phát triển hệ
thống cấp nước sạch tập trung, tích cực góp phần vào công cuộc
xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua công ty đã quyết toán các dự án đầu tư xây
dựng cơ bản 58,3 tỷ đồng gồm: Nâng cấp trạm cấp nước Quỹ
Nhất và đường ống truyền tải chính đến xã Nâm Điền, huyện
Nghĩa hưng, xây dựng mạng đường ống cấp nước tại thị trấn
rạng Đông (dự án vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện). Nâng
cấp, cải tạo trạm xử lý nhà máy nước Đại Thắng và mạng lưới cấp
nước xã Đại Thắng; nâng cấp, cải tạo mạng cấp nước nhà máy
nước Xuân Trường, cải tạo nâng cấp nhà máy nước Xuân Tân và
xây dựng ống truyền tải xã Xuân Phú; nâng cấp cải tạo đường
ống khu vực thị trấn mỹ Lộc; kiểm định thay thế đồng hồ đã hết
thời hiệu kiểm định theo quy định…

công ty cũng thực hiện di chuyển hàng chục nghìn mét đường
ống các loại phục vụ các dự án đầu tư nâng cấp đường giao thông,
xây dựng nông thôn mới tại các nhà máy nước (Liên Bảo, mỹ Lộc,
giao Thủy, Yên Quang, Xuân Trường, Đại Thắng…) với kinh phí
trên 2,1 tỷ đồng. kiểm định và thay thế trên 13.300 đồng hồ của nhà
máy mỹ Lộc, Xuân Tân, Yên Quang, Nghĩa hưng.

Trong quá trình triển khai thực hiện đều tuân thủ đầy đủ các
quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước, đảm bảo
tiến độ, chất lượng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả… góp phần giảm tỷ
lệ thất thoát, giảm tiêu hao vật tư phục vụ sản xuất nước sạch, đảm
bảo tính dân chủ, công khai minh bạch, vì vậy được lãnh đạo, nhân
dân các địa phương hài lòng, tin tưởng ủng hộ.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022
công ty xác định nhiệm vụ trọng yếu chiến lược năm 2022 và

các năm tiếp theo là đầu tư mở rộng các hệ thống cấp nước để
phát triển khách hàng, giảm thiểu chi phí sản xuất và tỷ lệ thất
thoát nước, nhằm tăng doanh thu, phát huy triệt để hiệu quả khai
thác các nhà máy. Để đạt được điều đó, công ty tiếp tục giao

khoán công tác sản xuất - dịch vụ nước sạch cho các nhà máy
trên cơ sở rà soát điều chỉnh cơ chế khoán linh hoạt theo hướng
tăng thêm trách nhiệm, quyền chủ động của thủ trưởng đơn vị và
người lao động, gắn chất lượng và hiệu suất công tác với việc trả
lương, khen thưởng và kỷ luật. Thực hiện chuyển giao việc thu
tiền điện nước cho các đại lý, đi đôi với kiện toàn đội ngũ
cBcNV tại các nhà máy nước phù hợp theo hướng tinh giản,
nhằm đảm bảo mức thu nhập cho người lao động.

Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích thực hành tiết
kiệm chi phí điện năng và các yếu tố chi phí đầu vào khác trong
sản xuất. Tăng cường năng lực cho công tác kiểm tra chất lượng
nước và chống thất thu thất thoát, công tác giám sát, kiểm tra
chéo giữa các đơn vị về chấp hành các quy chế, quy định, quy
trình sản xuất, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Đẩy mạnh công tác thi đua, thực hiện quy chế dân chủ; bổ
sung và điều chỉnh quy chế, phát huy hết khả năng làm việc của
cBcNV và người lao động. gắn trách nhiệm với quyền lợi và các
chế độ của người lao động để tạo động lực. Phát huy sáng kiến,
cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, tìm ra những hạt nhân tiêu biểu
để bồi dưỡng đào tạo, bố trí hợp lý vào dây chuyền quản lý.

không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ, vai trò trách nhiệm
người quản lý và người lao động trong việc hoàn thành nhiệm vụ
được giao, với mục đích cuối cùng là phục vụ tốt nhu cầu nước
sạch của khách hàng về cả chất lượng và số lượng; cải thiện thu
nhập và đời sống người lao động.n
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c ông ty TNhh may Việt Thuận là thành viên của
Tập đoàn đa quốc gia rSI, hoạt động chính trong
lĩnh vực sản xuất hàng may mặc cao cấp xuất
khẩu. hiện nay công ty có khoảng hơn 2000 lao
động, chủ yếu là lực lượng lao động trẻ. Thời

gian qua, công ty không chỉ quan tâm chăm lo việc làm, thu
nhập, nâng cao tay nghề mà còn kịp thời nắm bắt tâm tư,
nguyện vọng và hoàn cảnh của người lao động để có hướng
tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra
trong quá trình làm việc. Nhờ vậy, người lao động yên tâm
làm việc, tin tưởng vào đường hướng phát triển ngày càng lớn
mạnh của công ty. 

Bà Stacy cheng - giám đốc Tài chính công ty TNhh may
Việt Thuận cho biết: “Năm 2021, Việt Nam phải đối mặt với làn
sóng dịch covid-19 lần thứ 4, tuy nhiên công ty may mắn
không bị ảnh hưởng nhiều do chủ yếu sản xuất hàng thể thao
(bộ đồ tập Yoga..), đây là dòng sản phẩm có nhu cầu vẫn rất lớn
trong mùa dịch. Quan trọng là công ty vẫn giữ ổn định nguồn
lao động với đội ngũ cán bộ nhiệt huyết, gắn bó lâu năm, chính
vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh của công ty vẫn rất tốt…”

Năm 2021, tại thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của biến
động thị trường, dịch bệnh thì đơn vị vẫn đảm bảo việc làm,
thu nhập, đời sống cho người lao động và đảm bảo an toàn
trước tác động của dịch bệnh. Bên cạnh đó, môi trường làm
việc luôn được công ty đặc biệt chú trọng, người lao động
được làm việc trong môi trường có điều hòa không khí, ánh
sáng đảm bảo, máy móc hiện đại. Tay nghề người lao động
thường xuyên được nâng cao từ công tác bồi dưỡng tại chỗ,
nhờ đó lực lượng lao động ở công ty may Việt Thuận luôn
đảm bảo được chất lượng và yêu cầu sản phẩm. Lực lượng lao
động lành nghề, gắn bó lâu năm với công ty thực sự được coi
là “khối tài sản” lớn nhất của đơn vị.

Trao đổi với phóng viên, bà Stacy cheng cho biết thêm:
“mục tiêu trong năm 2022 của công ty không chỉ là việc giữ
vững được các chỉ tiêu của năm trước, tăng trưởng về doanh
thu và lợi nhuận, đảm bảo đời sống cho người lao động, mà
công tác quan trọng nhất đó chính là đi sâu hơn vào nhận thức,
định hình tư duy cho người lao động thông qua việc tổ chức
các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng sống như: kỹ năng giao
tiếp, kỹ năng quản lý chi tiêu, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ
năng quản lý thời gian… để công nhân không chỉ đạt hiệu quả
trong công việc mà còn tự tin trong cuộc sống thường ngày”.

có thể nói, sự quan tâm tới người lao động và sự chủ động
của ban lãnh đạo công ty đã góp phần giúp công ty TNhh
may Việt Thuận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh trong năm qua. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục
phát huy kết quả đạt được, quan tâm hơn nữa tới người lao
động, từ đó tạo nên sự đoàn kết nội bộ, xây dựng mối quan hệ
tốt đẹp giữa người lao động và công ty để ngày càng phát
triển đi lên.n
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CôNg Ty TNhh may việT ThuậN

Tận tâm vì người lao động

ENTERPRISE 

không ngừng cải thiện môi
trường làm việc và chính sách
đãi ngộ là chủ trương của công
ty TNhh may Việt Thuận

nhằm ổn định nguồn lao động
lâu dài, gắn bó với công ty.

Bà Stacy Cheng, Giám đốc Tài chính 
Công ty TNHH May Việt Thuận



V iet Thuan apparel co., Ltd, a
member of rSI multinational
corporation, mainly manufactures
upmarket garments for export.
currently, the company has more

than 2,000 employees, mainly young. over the
past time, the company has not only cared
about the jobs, income, and skills of employees,
but also promptly grasped their thoughts,
aspirations and circumstances to have timely
solutions to difficulties that may occur at work.
as a result, they feel secure to work and believe
in growing development of the company.

Stacy cheng, finance Director of Viet
Thuan apparel co., Ltd, said, "In 2021,
Vietnam faced the 4th wave of coVID-19, but
the company was fortunate enough to stay
unaffected as it mainly manufactured sports
items (like Yoga suits), which were in high
demand during the epidemic season.
Importantly, the company still maintained a
stable workforce of enthusiastic, loyal employees and
obtained very good business results.”

During the epidemic peak in 2021, the company still
ensured jobs, incomes and livelihoods for employees and
kept them safe against the epidemic. In addition, the
working environment is always paid special attention by
the company, employees are allowed to work in an air-
conditioned, light-assured and modern environment.
Employees’ skills are regularly improved by inhouse
training and this enables the company to guarantee
product quality and requirements. The skilled, devoted
workforce is really considered the biggest "property" of
the company.

“The company's goals in 2022 are extending the
previous year's performance, growing revenue and profit,

and ensuring living standards of employees. The most
important task is deepening their awareness and shaping
their thinking with life skills training classes such as
communication skills, expenditure management skills,
problem-solving skills and time management skills to
enable them to work effectively and feel confident in daily
life,” she said.

The employee care and the active approach of the
company's leadership has helped Viet Thuan apparel co.,
Ltd to successfully complete its business and production
tasks in the past year. In the coming time, the company
will further promote its achievements and pay more
attention to employees to strengthen internal solidarity
and build up the finer employee - company
relationship.n
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VIeT THUAN APPAreL Co., LTD

DEVOTED TO 
EMPLOYEES
constantly improving the working environment and remuneration policy is a top
priority of Viet Thuan apparel co., Ltd to stabilize the long-term workforce and
strengthen employee loyalty to the company.



khởi nghiệp từ một cơ sở sản xuất nhỏ, vốn ít,
mặt bằng hạn hẹp, sau nhiều năm mò mẫm,
tìm tòi hướng đi, công ty TNhh Nam hải đã
không ngừng lớn mạnh, mang lại thu nhập ổn
định cho hàng nghìn người lao động tại địa

phương. Sản phẩm của công ty được sản xuất từ các vật liệu
mang tính truyền thống như: tre, nứa… tạo ra các sản phẩm
như bát, đĩa, đèn… Từ công nghệ xử lý hiện đại và qua bàn
tay đan lát thủ công khéo léo của người thợ đã cho ra sản
phẩm đáp ứng được đòi hỏi của thị trường, đảm bảo các yếu
tố đẹp, bền, thân thiện và giá cả hợp lý. Sản phẩm của công
ty không chỉ nổi danh trong nước mà còn vươn xa, lan tỏa
đến nhiều thị trường khó tính trên thế giới.

Theo ông Bùi Văn hải - giám đốc công ty TNhh Nam
hải cho biết: “Trước nhiều thách thức của hàng thủ công mỹ
nghệ so với hàng công nghiệp, nhiều năm qua, bên cạnh việc
kế thừa, phát huy truyền thống ngành nghề của những thế hệ
đi trước, công ty đã không ngừng cải tiến quy trình công
nghệ chế tạo, áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật
tiên tiến trên thế giới. Qua đó, tạo ra các sản phẩm có chất
lượng, mẫu mã hàng hóa đa dạng, mang lại niềm tin cho
nhiều đối tượng khách hàng. hoạt động sản xuất kinh doanh
của công ty không ngừng lớn mạnh, doanh thu năm sau
luôn cao hơn năm trước. Trong quá trình hoạt động, công ty
luôn thực hiện tốt chế độ chính sách lương, thưởng, chăm lo
chu đáo đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao
động. Vì vậy, người lao động an tâm công tác, tâm huyết dốc
sức cùng xây dựng công ty lớn mạnh”.

hiện nay công ty TNhh Nam hải đang áp dụng công
nghệ sản xuất tiên tiến trong việc ngâm ủ nguyên liệu. công ty
đã sử dụng phương pháp ngâm ủ tre nứa trong các bể chứa có
sử dụng hóa chất phụ gia để rút ngắn thời gian xử lý nguyên
liệu xuống còn từ 7-10 ngày. công ty còn đầu tư hàng tỷ đồng
xây dựng hệ thống nhà xưởng rộng trên 2.000m2 được trang
bị các loại máy móc hiện đại như: máy sấy, máy phun sơn,
máy chà giấy ráp… Nhà xưởng được bố trí hệ thống quạt hút
công suất lớn để hút bụi, riêng khu vực chà giấy ráp gồm 15
máy được thiết kế 15 quạt hút, hầu hết lượng bụi trong quá
trình sản xuất được gom vào đường ống dẫn xuống bể chứa có
thể tích trên 100m3. khu vực buồng sơn được bố trí hệ thống
“tường nước” để hút bụi sơn, lắng đọng và xử lý bằng hóa chất
chuyên dụng trước khi thải. Phương pháp này ngoài việc giảm
thiểu ô nhiễm môi trường còn giúp công ty chủ động nguồn
nguyên liệu cho sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản
phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các thị trường “khó
tính” như: Eu, mỹ. hiện nay công ty đã tạo việc làm cho 150
lao động trực tiếp và gần 2.000 lao động gia công tại gia đình. 

một trong những yếu tố tạo nên thành công của Nam hải
là mẫu mã sản phẩm luôn được chú trọng, đội ngũ thiết kế của
công ty hàng năm đều đưa ra thị trường nhiều mẫu mã mới.
các sản phẩm này luôn có sự kết hợp hài hòa và bắt kịp xu
hướng màu sắc thịnh hành trong năm. cùng với đó, các sản
phẩm thường ưu tiên sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc thiên
nhiên, thân thiện với môi trường nên được người tiêu dùng
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Nâng cao thương hiệu 
hàng thủ công mỹ nghệ Việt

ENTERPRISE 

Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản
phẩm để tăng năng lực cạnh tranh, giữ
vững thị trường xuất khẩu đang là xu
hướng tất yếu đối với các làng nghề
truyền thống, các doanh nghiệp thủ công
mỹ nghệ. Trong bối cảnh đó, công ty
TNhh Nam hải đã chủ động đổi mới
thiết bị công nghệ, quan tâm đầu tư cho
khâu thiết kế, tạo ra các sản phẩm chất
lượng tốt, mẫu mã đẹp đồng thời chú
trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm
gắn với việc duy trì, mở rộng thị trường.

Ông Bùi Văn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Nam Hải
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rất ưa chuộng. Thực tế từ công ty Nam hải cho thấy, sự
sáng tạo và đầu tư cho khâu thiết kế đã giúp doanh nghiệp
phát triển mạnh trong bối cảnh không ít doanh nghiệp thủ
công mỹ nghệ, nhất là doanh nghiệp tại các làng nghề lao
đao bởi thiếu đơn hàng, giá ngày một giảm.

Năm 2021 mặc dù là năm khó khăn đối với các doanh
nghiệp do ảnh hưởng của dịch covid-19, nhưng do làm tốt
công tác phòng chống dịch, bên cạnh đó đối tượng khách
hàng của Nam hải là những tập đoàn lớn có tiềm lực tài
chính mạnh nên hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty
vẫn duy trì ổn định, đảm bảo việc làm cho người lao động.
Năm 2021, công ty đạt mức tăng trưởng 30% với doanh
thu hơn 120 tỷ đồng. Đây được coi là kết quả ghi nhận
những nỗ lực không biết mệt mỏi của ban lãnh đạo, cán bộ,
công nhân viên công ty khi luôn chủ động linh hoạt trong
sản xuất, thích nghi kịp thời trước ảnh hưởng của dịch
bệnh. Thời gian tới với những định hướng chiến lược rõ
ràng, cùng với sự chuẩn bị kỹ về con người và tài chính,
công ty đang tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 với quy mô nhà
xưởng 5.000m2 và dự kiến đến quý III/2023 sẽ hoàn thành.
Với việc mở rộng đầu tư, Nam hải tin tưởng từ nay đến
2025, công ty sẽ đạt mức tăng trưởng 200%, tạo công ăn
việc làm cho gần 500 lao động làm việc trực tiếp tại xưởng
và hàng ngàn lao động thời vụ tại địa phương.

Ông Bùi Văn hải cho biết thêm: “hiện nay công ty đang
đạt được những kết quả khá ấn tượng cùng một tệp khách
hàng thân thiết, tuy nhiên Ban lãnh đạo công ty luôn xác
định, phải đánh giá thị trường một cách chính xác nhất,
đồng thời tập trung phát triển bằng chính nội lực của công
ty, tránh nóng vội trong đầu tư, đi chậm nhưng chắc chắn để
đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Từ chiến lược đầu tư bài bản, đặc biệt năm 2022 dịch
covid-19 trên thế giới cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản
xuất, xuất khẩu của công ty đang có nhiều thuận lợi nên
chắc chắn doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng trưởng so với cùng
kỳ. Điều đó giúp Nam hải vững tin về đầu ra bền vững cho
những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, góp phần đưa hàng thủ
công mỹ nghệ Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên
thị trường quốc tế.n S tarting from a small production facility, Nam

hai co., Ltd has constantly grown to bring
stable income to thousands of local workers.
The company's products are manufactured
from traditional materials such as bamboo,

including bowls, plates and lamps. from modern
processing technology and skillful hands of artisans, its
products meet market requirements for beauty,
durability, friendliness and reasonable price. The
products are not only famous in the country but also
reach many selective markets around the world.

Bui Van hai, Director of Nam hai co., Ltd, said,
"Before many inherent challenges of handicrafts
compared to manufactured industrials, over the years,
while inheriting and promoting handicraft tradition
built by previous generations, the company has
continuously improved its processing technology and
applied advanced scientific and technical achievements
in the world to create quality products and diversify
product designs to gain trust of customers. The
company’s production has constantly grown up, with the
revenue rising year after year. Since its inception, the
company has always effectively applied the good salary
and bonus policy, taken good care of the material and
spiritual life of employees. Therefore, its employees feel

Nam hai Co., lTD

Enhancing
Vietnamese
Handicraft
Brand
Improving quality and diversifying
products to increase competitiveness and
keep export markets is an inevitable trend
for cottage industry and handicraft
producers. In that context, Nam hai co.,
Ltd has actively upgraded technological
equipment, invested in designing high-
quality products and beautiful designs,
focused on building product brands and
expanded consumer markets.
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secure to work, wholeheartedly devote themselves to
build up the company.”

currently, Nam hai co., Ltd is applying advanced
production technology to material soaking. The company
has adopted the tank-based bamboo soaking method
using chemical additives to reduce material processing to
7-10 days. The company has invested a handsome amount
of money to build a workshop system covering over 2,000
square meters equipped with modern machines such as
dryers, paint sprayers and sanding machines. The factory
is equipped with a large exhaust fan system to remove
dust. The sanding area has 15 machines furnished with
15 exhaust fans to remove most of the dust in production,
which is collected in the pipeline leading down to the
storage tank of over 100 cubic meters. The painting booth
area is installed with a "water wall" system to absorb,
deposit and treat paint dust with specialized chemicals
before discharging. This method, in addition to
minimizing environmental impacts, also helps the
company actively source raw materials for production,
improve product quality and satisfy increasing demands
in selective markets such as the Eu and the uS.
currently, the company has created jobs for 150 full-time
employees and nearly 2,000 outsourced family workers.

one of factors to success of Nam hai co., Ltd is
product design. Its designers introduce many new models
to the market every year. These products always have a
harmonious combination and catch up with color trends
of the year. furthermore, its products are made natural
and environmentally friendly materials and so they are
very popular with consumers. In fact, for Nam hai co.,
Ltd, creativity and designing investment have helped it
thrive while many handicraft producers, especially those

in cottage industry villages, are struggling due to
insufficient orders and falling prices.

although 2021 was a difficult year for businesses due to
coVID-19 epidemic impacts, with its good prevention and
control of epidemic and a strong base of big customers, the
company’s production and business stayed stable and
ensured jobs for its employees. In 2021, the firm achieved a
30% growth in revenue, reaching more than VND120
billion. This result proved tireless efforts of all the
leadership and the staff of the company when they were
always active and flexible in production, timely adaptative
to epidemic developments. In the coming time, with clear
strategic directions, along with careful preparation in
personnel and finance, Nam hai co., Ltd will continue to
invest in the second phase with a 5,000-square meter
factory, expected to be completed in the third quarter of
2023. With its investment expansion, the company is
confident that it will achieve a growth rate of 200% and
create jobs for nearly 500 full-time employees and
thousands of local seasonal workers from now to 2025.

Director hai added, “currently, the company is
making relatively impressive results with a loyal customer
base. The management always must assess the market
accurately, focus on developing the company with its own
resources, avoid haste in investment, go slowly but surely
to achieve sustainable business.

from a methodical investment strategy, especially in
2022, the coVID-19 epidemic is basically under control
in the world and the company’s production and export
are seeing a lot of advantages for increasing revenue and
profitability. That makes Nam hai firmly believe in
sustainable output for handicraft products, another step
for Vietnamese handicrafts to increasingly assert their
position in the international market.n
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Nam Định là địa phương có thế mạnh về phát triển
nghề nuôi ngao từ hàng chục năm nay, hình thành nên
ngành kinh tế lớn của địa phương. Bên cạnh thị trường
tiêu dùng trong nước, ông có nhận định gì về tiềm năng
xuất khẩu các sản phẩm ngao của tỉnh Nam Định?

Với 72km bờ biển và 3 cửa
sông lớn là: Ba Lạt, Ninh cơ và
cửa Đáy, hàng năm bờ biển
Nam Định thường xuyên được
bồi tụ hàng triệu mét khối phù
sa đã hình thành nên các vùng
bãi bồi ven biển rộng lớn. Đây
chính là lợi thế rất lớn để các
địa phương phát triển kinh tế
thủy sản nói chung và nghề
nuôi ngao nói riêng. Nhận thấy
rõ tiềm năng của nghề nuôi
ngao, tỉnh Nam Định thực hiện
đồng bộ những giải pháp tạo
chuỗi liên kết khép kín từ quá
trình ương nuôi ngao giống đến
sản xuất, chế biến ngao thương
phẩm nhằm hỗ trợ nhau trong
quá trình sản xuất và giải quyết
đầu ra sản phẩm, hướng tới xây
dựng thương hiệu ngao Nam
Định đứng vững tại thị trường
trong nước và xuất khẩu.

Những năm gần đây, các sản
phẩm ngao của Nam Định không chỉ được ưa chuộng tiêu
dùng trong nước mà còn thuộc nhóm thủy sản xuất khẩu
chủ lực của địa phương, tạo việc làm và thu nhập cho hàng
nghìn lao động; nhiều hộ đã làm giàu từ con ngao. hiện toàn
tỉnh Nam Định có hơn 3.000ha nuôi ngao, tập trung ở 2
huyện Nghĩa hưng và giao Thủy; hàng năm cung cấp từ 
35-50 nghìn tấn ngao thương phẩm và hàng chục tỷ con
ngao giống ra thị trường. Sản phẩm ngao Nam Định nói
riêng và Việt Nam nói chung được đánh giá cao về hương vị,
dinh dưỡng, có ruột trắng, thịt dày, là sản phẩm được yêu
thích tại nhiều thị trường lớn trên thế giới.

Những năm qua, Công ty tNHH thủy sản Lenger
Việt Nam đã đồng hành với tỉnh Nam Định ra sao trong
việc đưa các sản phẩm ngao đến với khách hàng trong
nước và quốc tế, thưa ông?

Trong quá trình tìm kiếm vùng nguyên liệu, chúng tôi lựa
chọn tỉnh Nam Định để đặt trụ sở nhà máy chế biến thủy sản
bởi nơi đây có nhiều vùng nuôi ngao rộng lớn, điều kiện tự
nhiên thuận lợi có thể đáp ứng đầy đủ nguồn nguyên liệu đầu
vào cho nhà máy chế biến của chúng tôi. Để đáp ứng thị
trường xuất khẩu khắt khe, năm 2012, chúng tôi xây dựng nhà
máy chế biến ngao với các dây chuyền công nghệ làm sạch
ngao và chế biến ngao tươi sống, đông lạnh và đồ hộp hiện
đại, trang bị nhiều máy móc và thiết bị tiên tiến nhập khẩu từ
hà Lan có công suất thiết kế lên tới 300 tấn ngao/ngày với
nhiều sản phẩm đa dạng từ ngao tươi sống, đến đông lạnh và
đồ hộp, đảm bảo chất lượng các loại sản phẩm chế biến từ
ngao đạt tiêu chuẩn quốc tế. hàng năm, nhà máy của chúng
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CôNg Ty TNhh Thủy sảN leNger việT Nam

Nâng tầm ngao Việt

Là thành viên của Tập đoàn Lenger
Seafoods - hà Lan, sau hơn chục năm
được cấp phép đầu tư tại Việt Nam,
công ty TNhh Thủy sản Lenger Việt
Nam đã thành công trong việc chế biến,
kinh doanh thương mại trong nước
cũng như xuất khẩu các sản phẩm ngao,
nhuyễn thể hai mảnh vỏ tươi sống, đông
lạnh và đồ hộp. Những bước phát triển
này mở ra tín hiệu tích cực cho ngành
nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản
Nam Định. Vietnam Business forum đã
có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hồ
Nguyên, Tổng giám đốc công ty
TNhh Thủy sản Lenger Việt Nam.
Nguyễn Bách thực hiện.
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Nam dinh province is inherently strong in clam
farming, making it a big economic sector. Besides
domestic consumption, what do you think about
export potential of local clam products?

With a 72-km coastline and three large estuaries of
Ba Lat, Ninh co and Day, Nam Dinh coast is
accumulated millions of cubic meters of alluvium every
year to form vast coastal alluvial areas. This is a great
advantage for localities to develop marine economy,
including clam farming. realizing the potential of clam
farming, Nam Dinh province synchronously carries
out solutions to build a closed production chain, from
rearing clam seeds to production and processing of
commercial clams, towards building a strong Nam
Dinh clam brand in domestic and export markets.

In recent years, Nam Dinh's clam products are not
only popular to domestic consumers but also become a
main export that creates jobs and income for
thousands of workers. many households have made
significant earnings from clam culturing. currently,
with more than 3,000 ha of clam farming, concentrated
in Nghia hung and giao Thuy districts, Nam Dinh
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tôi được các tổ chức thẩm định quốc tế như SgS, BV,
cu… cấp các chứng chỉ fSSc 22000, IfS foods, Sa8000,
aSc & aSc coc, halal…. không chỉ các sản phẩm xuất
khẩu, các sản phẩm từ ngao bán trong nước được cấp
chứng nhận chất lượng Vàng Thủy sản Việt Nam do hội
Nghề cá Việt Nam cấp, hàng Việt Nam chất lượng cao -
chuẩn hội nhập do hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất
lượng cao cấp, ocoP 4 sao do uBND tỉnh Nam Định cấp.

Đồng thời chúng tôi chủ động xây dựng tốt những
chuỗi liên kết với các nhà cung cấp, những người nuôi
ngao nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu tốt cho nhà máy. Đặc
biệt, trong năm 2019, chúng tôi đã xây dựng các chuỗi
liên kết aSc với những người nuôi ngao trong tỉnh Nam
Định. Đến ngày 13/05/2020, “Vùng nuôi Liên kết Lenger
farm” quy mô 500ha ở xã Nam Điền (Nghĩa hưng) đã
được cấp chứng nhận nuôi ngao bền vững theo tiêu
chuẩn quốc tế aSc đầu tiên tại Việt Nam và cũng là đơn
vị đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận aSc cho ngao
meretrix lyrata, một chứng nhận quốc tế về nuôi trồng
bền vững, an toàn thực phẩm và có trách nhiệm xã hội.

Nhờ đó, trong 2 năm 2020-2021, mặc dù chịu ảnh
hưởng nặng nề do ngao chết hàng loạt trên diện rộng và
đại dịch covid-19 bùng phát làm đứt gãy nguồn cung
nguyên liệu, các chuỗi tiêu thụ, nhưng do có những quan
hệ tốt với các khách hàng trong nước và xuất khẩu, với
những nhà cung cấp, những người nuôi ngao mà chúng
tôi vẫn đảm bảo tăng trưởng trong sản xuất và kinh
doanh có hiệu quả. Năm 2021, chế biến xuất khẩu được
trên 7,707 tấn ngao vào thị trường châu Âu, mỹ, hàn
Quốc, Nhật Bản,... doanh thu đạt trên 14 triệu uSD; 1.340
tấn ngao tiêu thụ ở thị trường nội địa thông qua hệ thống
cửa hàng rau sạch, thực phẩm sạch và hệ thống các siêu
thị citimart, k-mart, hiway, Intimex, Vinmart, Lotte…
với doanh thu đạt trên 48.5 tỷ đồng.

trong thời gian tới, với nguồn lực và thế mạnh của
doanh nghiệp, Công ty tNHH thủy sản Lenger Việt
Nam có chiến lược phát triển như thế nào để tiếp tục
đồng hành cùng tỉnh nâng tầm sản phẩm ngao?

Thừa hưởng những kinh nghiệm của Tập đoàn Lenger
Seafoods - hà Lan về nuôi trồng, khai thác, đánh bắt, chế
biến, kinh doanh thương mại trong nước và xuất khẩu các
loại ngao và nhuyễn thể hai mảnh vỏ, trong thời gian tới
công ty chúng tôi phấn đấu là một nhà cung cấp ngao
meretrix lyrata hàng đầu ở Việt Nam và thế giới, cùng với
sứ mệnh của mình góp phần hình thành một ngành công
nghiệp nuôi trồng, chế biến ngao và các loại nhuyễn thể
hai mảnh vỏ khác ở Việt Nam. 

Để thực hiện những mục tiêu này, công ty chúng tôi
đã có những định hướng đầu tư các dự án xây dựng trại
sản xuất ngao giống công nghệ cao và nuôi ngao trong bờ
để giảm giá thành sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, cung
cấp ra thị trường nguồn ngao giống chất lượng cao không
chỉ là cho tỉnh Nam Định nhằm phát triển ngành công
nghiệp nuôi ngao bền vững ở Việt Nam. Đồng thời tiếp
tục đầu tư trang thiết bị, mở rộng nhà xưởng để nâng cao
năng lực sản xuất cũng như tạo những sản phẩm an toàn,
chất lượng, đạt giá trị dinh dưỡng cao, chinh phục nhiều
thị trường khó tính trên thế giới.

trân trọng cảm ơn ông!

ENTERPRISE 

leNger seafooDs 
vieTNam Co., lTD

Upping
Vietnamese
Clam Class
as a member of Lenger Seafoods group
of the Netherlands, after more than 10
years of investment in Vietnam, Lenger
Seafoods Vietnam co., Ltd has been
successful in processing, trading and
exporting fresh, frozen and canned clam
and bivalve mollusk products. These
development steps have sent a positive
signal for aquatic farming, processing
and export in Nam Dinh province.
Vietnam Business forum has an
interview with mr. Nguyen Ho Nguyen,
general Director of Lenger Seafoods
Vietnam co., Ltd.Nguyen Bach reports.
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province annually supplies 35,000-50,000 tons of
commercial clams and tens of billions of clam seeds to the
market. clam products of Nam Dinh in particular and
Vietnam in general are highly appreciated for their taste,
nutrition and flesh and favored in many major markets
around the world.

How has Lenger seafoods Vietnam Co., Ltd
accompanied Nam dinh province to bring clam
products to domestic and international customers?

In searching for raw material areas, we chose Nam
Dinh province to locate our seafood processing factory
because it has many large clam farming areas to feed the
facility. To meet strict export requirements, in 2012, we
built a modern clam processing factory to clean clams and
process fresh, frozen and canned clams. furnished with
modern advanced machinery and equipment imported
from the Netherlands, the facility has a designed capacity
of processing up to 300 tons of clams a day with a variety
of products from fresh, frozen and canned clams of
international quality standards. Every year, our factory is
granted fSSc 22000, IfS foods, Sa8000, aSc & aSc coc
and halal quality certificates of by international
assessment agencies like SgS, BV and cu. Not only
exported products, domestically sold clam products are
certified the Vietnam gold fishery Quality certificate by
the Vietnam fisheries Society (Vinafis) and the Vietnam
high Quality Product by the Vietnam high-quality
Enterprises association, and 4-star ocoP Product by
Nam Dinh Provincial People's committee.

at the same time, we have actively built good
relationship with clam suppliers and farmers to ensure
enough input for the factory. Especially, in 2019, we built
aSc clam production chain with farmers in Nam Dinh
province. on may 13, 2020, the 500ha “Lenger farm”
production area in Nam Dien commune (Nghia hung)
was granted the certificate of aSc international clam
farming sustainability, the first of its kind in Vietnam,
becoming the first to obtain aSc certification for meretrix

lyrata clam, an international certification for sustainable
farming, food safety and social responsibility.

as a result, in 2020-2021, despite being heavily affected
by the mass death of clams and the outbreak of the
coVID-19 pandemic, which disrupted input supply and
consumption chains, we managed to achieve good
business results thanks to good relationships with
domestic and export customers, suppliers and farmers. In
2021, we processed and exported over 7,707 tons of clams
to Europe, the united States, South korea, japan and
other markets for over uS$14 million and sold 1,340 tons
of clams in the domestic market for over VND48.5 billion
through organic food stores and supermarkets such as
citimart, k-mart, hiway, Intimex, Vinmart and Lotte.

in the coming time, with its resources and
strengths, how will Lenger seafoods Vietnam Co., Ltd
adopt a development strategy to continue its
companionship with the province to uplift the class of
clam products?

Inheriting experiences of Lenger Seafoods group of the
Netherlands in farming, fishing, catching, processing,
domestically marketing and exporting clams and bivalve
mollusk products, in the coming time, our company will
strive to be a leading supplier of meretrix lyrata clams in
Vietnam and the world, with our mission to help formation
of an clam farming and processing industry in Vietnam.

To accomplish these goals, our company has invested
in projects to build high-tech clam hatcheries and inshore
clam farming to reduce production costs, diversify
products, supply high quality clam seeds to the market,
not only for Nam Dinh province, to develop a sustainable
clam farming industry in Vietnam. at the same time, we
will continue to invest in equipment and expand factories
to boost up production capacity and create safe and
quality products with high nutritional values to conquer
many fastidious markets in the world.

thank you very much!

www.vccinews.com  91



Bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội tỉnh

Vietcombank Nam Định có trụ sở tại 629 Trần hưng Đạo,
TP.Nam Định và 4 phòng giao dịch (PgD) trực thuộc, gồm:
PgD Trần hưng Đạo, PgD hải hậu, PgD Ý Yên, PgD giao
Thủy. Bên cạnh đó, Vietcombank Nam Định còn phát triển
một hệ thống autobank với hơn 22 máy aTm và trên 175 đơn
vị chấp nhận thẻ trên địa bàn. 

Với phương châm hành động “chuyển đổi, hiệu quả, Bền
vững” và quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm - Quyết
liệt - Sáng tạo”, trọng tâm hoạt động của chi nhánh năm 2022
là chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh. Tăng trưởng tín
dụng gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng hiệu quả, an toàn,
bền vững theo chiều sâu. cơ cấu nguồn vốn theo hướng gia
tăng hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, tối đa hóa lợi
nhuận và tăng nhanh thu nhập bình quân cho cán bộ nhân
viên. Ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo chi nhánh đã quyết liệt
chỉ đạo các phòng, tổ nghiệp vụ tập trung tối đa mọi nguồn
lực, đẩy nhanh quy mô hoạt động chi nhánh, nâng cao hơn
nữa thị phần hoạt động, khẳng định vai trò và vị thế hàng đầu.

Để có được vị thế hàng đầu trên địa bàn tỉnh, ngay từ năm
2018, Vietcombank Nam Định đã tích cực chủ động lên kế
hoạch chương trình kết nối, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh
nghiệp. chủ động tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo, phổ
biến rộng rãi về cơ chế, chính sách tín dụng, lãi suất, phí, cơ
cấu nợ… cũng như giải đáp các ý kiến, kiến nghị của doanh
nghiệp đối với ngân hàng. Bên cạnh đó, Vietcombank Nam
Định xác định trọng tâm xuyên suốt để phát triển khách hàng
là nâng cao chất lượng dịch vụ, chủ động tiếp cận các khách
hàng có uy tín, có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi,
hiệu quả, đáp ứng tối đa nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng...

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”,
Vietcombank Nam Định 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 Vietcombank, thảo luận cùng các khách hàng để có
được thoả thuận hỗ trợ thoả đáng, hữu ích cho khách hàng
vượt qua khó khăn do đại dịch covid-19, góp phần ổn định
kinh tế, đảm bảo đời sống người lao động, góp phần hoàn
thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng

bộ tỉnh lần thứ XIX. Ngoài ra, nhóm khách hàng fDI luôn
được Vietcombank Nam Định đặc biệt quan tâm và không
ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng tối đa nhu
cầu của nhóm khách hàng này. các khách hàng fDI thân
thiết của Vietcombank Nam Định như công ty TNhh Sợi
dệt nhuộm Yulun Việt Nam, công ty TNhh Việt Pan -
Pacific Nam Định… đều đánh giá cao, trân trọng những
hành động hỗ trợ thiết thực, hữu ích luôn đồng hành cùng
với doanh nghiệp của chi nhánh trong suốt thời gian qua.

Đẩy mạnh chuyển đổi số 
Vietcombank xác định chuyển đổi số là đột phá chiến

lược và đang triển khai một chương trình hành động tổng
thể để đạt mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 về chuyển đổi
số. Vietcombank Nam Định cũng không nằm ngoài dòng
chảy đó. Ngay từ khi đi vào hoạt động, Vietcombank Nam
Định đã xác định công nghệ và số hóa là những yếu tố then
chốt, quyết định việc duy trì năng lực cạnh tranh của
Vietcombank trên địa bàn. Vietcombank Nam Định đã tích
cực triển khai giới thiệu sản phẩm IB, mB (nay được nâng
cấp là Digibank) tới các khách hàng trên địa bàn. Đến nay,
sản phẩm dịch vụ số của Vietcombank ngày càng được nâng
cấp, sản phẩm đa dạng: Digibank dành cho khách hàng cá
nhân, Digibiz dành cho khách hàng SmE, VcB-ib@nking
dành cho khách hàng tổ chức,…

Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch covid-19 diễn ra phức
tạp, Vietcombank Nam Định đã triển khai thành công nhiều
dịch vụ ngân hàng trực tuyến như: mở tài khoản trực tuyến;
nhiều tính năng tiện ích của khách hàng cũng được đưa lên
kênh số như: Đăng ký Digibank trực tuyến, phát hành thẻ trực
tuyến, mở khóa thẻ, khóa thẻ, thanh toán các loại phí, thanh
toán dư nợ thẻ tín dụng… Đến hết Quý 1/2022, Vietcombank
Nam Định đã có 70.000 khách hàng cá nhân đang sử dụng
dịch vụ Digibank, chỉ riêng năm 2021 (cao điểm của đại dịch
covid-19 tại Việt Nam), Vietcombank Nam Định đã tăng
trưởng tới 27.300 khách hàng đăng ký mới dịch vụ Digibank.
Số lượng giao dịch và giá trị giao dịch trên kênh số của khách
hàng tại Vietcombank Nam Định cũng ngày càng tăng và có
sự chuyển dịch rõ ràng từ kênh giao dịch truyền thống tại
quầy sang giao dịch số tiện lợi, nhanh chóng...n
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Đồng hành cùng Nam Định 
phát triển kinh tế - xã hội

ENTERPRISE 

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển,
Vietcombank Nam Định đã đạt được những
thành tựu đáng tự hào, đồng hành phát triển
kinh tế - xã hội địa phương cũng như khẳng định
vai trò, vị thế trên địa bàn tỉnh Nam Định.



Được thành lập năm từ 2004, đến nay công
ty TNhh Vận tải và Thương mại Nam
Thắng vượt qua những thăng trầm, thách
thức của biến động thị trường, vững bước
trở thành một trong những thương hiệu uy

tín hoạt động trong lĩnh vận tải và xây dựng. công ty đã
mạnh dạn đầu tư nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh;
quan tâm đầu tư đổi mới công nghệ - trang thiết bị, tiên
phong ứng dụng công nghệ tiên tiến, có chiều sâu hướng
tới mục tiêu hoàn thiện và đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đồng thời, công ty
quan tâm xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đạo
đức tốt và có kiến thức, am hiểu về lĩnh vực xây dựng để
tư vấn cho khách hàng các giải pháp tối ưu, giúp khách
hàng tiết kiệm tiền bạc, thời gian.

Trong gần 20 năm qua, công ty ghi dấu ấn trong nhiều
công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nam Định
như: cấp bê tông cho việc thiết kế xây dựng tượng đài Bác
hồ trong khuôn viên Lực lượng vũ trang công an tỉnh Nam
Định, khu công nghiệp Bảo minh, công trình thiết kế xây
dựng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định, Bưu điện tỉnh
Nam Định, Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, khu trung
tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần,... với
chất lượng, tiến độ được kiểm soát chặt chẽ và được các cơ
quan chức năng kiểm tra, giám sát đánh giá cao.

Bên cạnh hoạt động đầu tư, kinh doanh, công ty TNhh
Vận tải và Thương mại Nam Thắng cũng thường xuyên tham
gia vào các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh nhà. Đặc biệt,
ngoài Dự án khu trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử -
văn hóa thời Trần, công ty cũng góp một phần vào việc phân
phối bê tông thương phẩm đến chùa hưng Long, chùa Trùng
khánh, nhà thờ thánh họ Trần làng Vô hoạn (xã Nam mỹ),… 

Trong suốt quá trình hoạt động, công ty TNhh Vận tải
và Thương mại Nam Thắng luôn đặt chữ “Tâm” và “Tín”
lên hàng đầu, lấy chất lượng và sự hài lòng của khách hàng
làm nền tảng cho sự phát triển. Điều đó đã giúp công ty
khẳng định vị thế trên thị trường cũng như xây dựng uy tín
tới đông đảo các đối tác, khách hàng trên địa bàn tỉnh Nam
Định và các tỉnh lân cận.n
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Chất lượng làm nên uy tín thương hiệu
Với dây chuyền thiết bị tiên tiến, hiện
đại, chính sách chất lượng sản phẩm đặt
lên hàng đầu, công ty TNhh Vận tải và
Thương mại Nam Thắng đã khẳng định
chỗ đứng trên thị trường, trở thành
thương hiệu lớn, uy tín được nhiều đối
tác chiến lược trên địa bàn tỉnh Nam
Định và các tỉnh lân cận lựa chọn.



V ới sứ mệnh dẫn dắt chương trình chuyển
đổi số trên địa bàn tỉnh Nam Định, những
năm gần đây hạ tầng viễn thông và công
nghệ thông tin (cNTT) tại tỉnh Nam Định
liên tục được đầu tư, nâng cấp theo sự phát

triển chung của hạ tầng viễn thông quốc gia, sẵn sàng
đồng hành cùng chính quyền địa phương chinh phục
những thử thách trong quá trình xây dựng kinh tế số, xã
hội số. Tập trung nguồn lực nghiên cứu phát triển sản
phẩm, giải pháp công nghệ, cNTT và các nền tảng số
hiện đại, thông minh, linh hoạt trong việc cung cấp dịch

vụ và trải nghiệm khách hàng; mở
rộng vùng phủ sóng 4g/5g đảm bảo
chất lượng đáp ứng nhu cầu khách
hàng; gia tăng các dịch vụ số/cNTT
mới cho khách hàng; triển khai và
đảm bảo hạ tầng mạng viễn thông
tối ưu, an toàn, thông minh làm nền
tảng phát triển internet phục vụ nền
kinh tế số; tạo hệ sinh thái cho phát
triển dịch vụ và công nghệ; phát
triển hạ tầng số để sẵn sàng đáp ứng
sự bùng nổ thông tin, xử lý dữ liệu
và đảm bảo an toàn thông tin. Theo
đó, tính đến nay, VNPT Nam Định
đã đầu tư hệ thống kết nối internet
băng rộng cố định có chiều dài
khoảng 30.000km; 1.200 trạm BTS
2g/3g/4g băng rộng di động, đạt
mục tiêu phủ sóng 2g/3g/4g đến
98% diện tích tự nhiên và dự kiến
đưa vào triển khai dịch vụ 5g theo
lộ trình từ năm 2022, đảm bảo cung
cấp dịch vụ truy nhập cáp quang cho
100% địa bàn dân cư, đáp ứng đầy
đủ nhu cầu về hạ tầng, mang lại tiện

ích dịch vụ viễn thông, dịch vụ số cho toàn bộ người dân
và góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn
mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, sẵn sàng cho việc
xây dựng chính phủ điện tử các cấp. VNPT Nam Định
cũng đã đầu tư hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng
trong các cơ quan nhà nước, kết nối đến 55 điểm với tính
bảo mật cao. 

cùng với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn
thông, VNPT tập trung xây dựng các nền tảng ứng dụng
cNTT, chủ động tham gia các chương trình chuyển đổi
số (cĐS) trọng yếu của tỉnh như kết nối trục liên thông
văn bản của tỉnh với cổng dịch vụ công quốc gia; xây
dựng hệ thống văn phòng điện tử tại 100% tổ chức Đảng
ủy, 16 sở, ban, ngành và 288 uBND huyện, xã, phường
trên địa bàn tỉnh; xây dựng và hỗ trợ nâng cấp cổng
thông tin điện tử của tỉnh và các đơn vị, doanh nghiệp;
hoàn thiện nền tảng truyền hình trực tuyến 4 cấp phục vụ
công tác chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, kịp thời mọi
lúc, mọi nơi, nhất là trong thời điểm dịch covid-19 diễn
biến phức tạp. hiện tại, VNPT Nam Định là đơn vị chủ
lực của tỉnh trong việc hoàn thành xây dựng bộ cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư; Đề án đơn giản hóa thủ tục hành
chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quản lý dân
cư, tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý
nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại. Việc ứng dụng
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VNPT khẳng định vai trò dẫn dắt 
chuyển đổi số tại Nam Định

ENTERPRISE 

Với vai trò là đối tác chiến lược của
tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021- 2025,
bằng nguồn lực và thế mạnh công nghệ,
VNPT đã tích cực hỗ trợ tỉnh xây dựng
một nền tảng hạ tầng số mạnh, hệ sinh
thái số phong phú đáp ứng nhu cầu
phát triển kinh tế - xã hội, triển khai
chính quyền điện tử... 

VNPT Nam Định ký hợp tác triển khai ứng dụng CNTT với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định
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các phần mềm, giải pháp của VNPT cho xây dựng chính
phủ điện tử, cĐS đã mang lại hiệu quả thiết thực, rõ nét.
chính vì thế, năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng
nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, cĐS của tỉnh đã
đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, như: chỉ số ứng dụng
cNTT (IcT Index) xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố; chỉ số
xếp hạng cĐS (DTI Index) xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố;
chỉ số hiện đại hóa hành chính trong Bộ chỉ số Par Index
xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố; cổng cung cấp dịch vụ
công trực tuyến xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố; cổng thông
tin điện tử tỉnh xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố. Ngoài ra,
với các giải pháp cNTT của VNPT Nam Định đã triển
khai như: cổng thông tin điện tử, hệ thống email công
vụ, nền tảng chia sẻ tích hợp dữ liệu hệ thống phần mềm
quản lý y tế cơ sở, du lịch thông minh, nông nghiệp thông
minh… đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước,
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện
các dịch vụ công trực tuyến. 

Ông Nguyễn Việt Tiến, giám đốc VNPT Nam Định
cho biết, VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ tỉnh khảo sát, tư vấn
đề án, quy hoạch tổng thể về cĐS và phát triển đô thị
thông minh; xây dựng hạ tầng số, các nền tảng dùng
chung, đảm bảo an toàn an ninh thông tin; hợp tác đào
tạo phát triển nguồn nhân lực cNTT, viễn thông... VNPT
Nam Định cũng sẽ hợp tác triển khai, tích hợp các giải
pháp cĐS cho chính quyền tỉnh Nam Định, nhằm đẩy
mạnh tiến trình cải tiến hoạt động của bộ máy hành
chính nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân,
doanh nghiệp.

Về kinh tế số, VNPT sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh cĐS để nâng cao năng lực tiếp cận thị
trường, khách hàng, tối ưu hóa sản xuất, nâng cao năng
lực cạnh tranh, năng suất lao động nhằm góp phần hiện

thực hóa tỷ trọng 20% grDP tỉnh. hệ sinh thái cĐS
doanh nghiệp oneSmE của VNPT sẽ giúp các doanh
nghiệp vừa và nhỏ của Nam Định tiếp cận các công nghệ
mới nhất trong hoạt động kinh doanh, ký kết hợp đồng,
marketing, quản lý nhân sự, thương mại điện tử… VNPT
sẽ triển khai các giải pháp cĐS để hỗ trợ Nam Định thúc
đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh như sản xuất
công nghiệp, kinh tế biển, thủy sản, du lịch, nông nghiệp.
Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng viễn thông di động, internet
tốc độ cao, hạ tầng IoT để tạo nền móng sẵn sàng cho
cĐS các ngành kinh tế của tỉnh.

Về xã hội số, VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ tỉnh Nam
Định cĐS các lĩnh vực nhằm mục tiêu nâng cao chất
lượng cuộc sống của người dân; cĐS tới cấp phường, xã
để mỗi người dân đều được thụ hưởng các lợi ích của
cĐS. Đối với lĩnh vực y tế: Triển khai hệ thống hồ sơ sức
khỏe và bệnh án điện tử trên toàn tỉnh nhằm phát huy
việc triển khai thỏa thuận hợp tác trong việc triển khai
phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại tất cả các trung
tâm y tế quận, huyện, xã, phường kết hợp với hệ thống cơ
sở dữ liệu dân cư vừa được chính thức khai trương ngày
22/06/2021. Triển khai các giải pháp bệnh án điện tử,
quản lý bệnh viện, trung tâm điều hành y tế thông minh,
khám chữa bệnh từ xa...

Đối với lĩnh vực giáo dục, với hệ sinh thái vnEdu, Tập
đoàn VNPT cam kết triển khai cĐS ngành giáo dục trong
công tác quản trị và điều hành, cụ thể như: hệ thống quản
lý thông tin nhà trường vnEdu, hệ thống đào tạo trực tuyến,
trung tâm điều hành giáo dục thông minh, hệ thống phổ cập
giáo dục; hệ thống sổ điểm và học bạ điện tử. Phối hợp và
triển khai các công nghệ mới như aI, ar/Vr trong công tác
giảng dạy, học và thi trực tuyến nhằm định hướng cho các
thế hệ học sinh trên địa bàn tỉnh.n

VNPT ký hợp tác chiến lược với UBND tỉnh Nam Định



Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển,
công ty TNhh một thành viên
Xổ số kiến thiết Nam Định
dưới sự chỉ đạo của Tỉnh
ủy, hĐND, uBND tỉnh

Nam Định và sự chỉ đạo hiệu quả
của Sở Tài chính Nam Định
trong từng thời kỳ đã ngày càng
phát triển và lớn mạnh. Tập thể
cán bộ công nhân viên làm
công tác phát hành, kinh
doanh xổ số trên địa bàn đã
góp công, góp sức, góp trí tuệ
cùng Ban lãnh đạo công ty
hoàn thành mọi nhiệm vụ được
giao, không những đóng góp vào
nguồn ngân sách trên địa bàn mà
nguồn vốn công ty được Nhà nước
giao cũng được bảo toàn và phát triển.  

Năm 2021, công ty triển khai nhiệm vụ
kinh doanh trong bối cảnh gặp rất nhiều khó
khăn, đặc biệt dịch covid-19 với nhiều diễn biến
phức tạp. Trong khó khăn đó, công ty đã tích cực động viên các
đại lý; bố trí các đại lý bán vé phù hợp thực tế từng địa phương;
cung cấp đủ các loại vé phát hành cũng như các thông tin cần
thiết về loại hình xổ số, kết quả mở thưởng, thực hiện thanh toán
trả thưởng nhanh gọn cho khách hàng và đại lý; đồng thời, chú
trọng sắp xếp cán bộ, nhân viên ở các phòng, đơn vị để thực hiện
nhiệm vụ kinh doanh phù hợp với năng lực, trình độ của từng
người. cùng với đó, ngay từ đầu năm, công ty phát động sâu
rộng phong trào thi đua trong cán bộ, nhân viên theo tháng, quý,
năm; thực hiện khoán phí vào lương, khoán kế hoạch doanh thu
và chỉ tiêu nộp ngân sách cho các đơn vị; ký kết thỏa ước lao
động tập thể và thực hiện quyền lợi người lao động theo đúng
luật; đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa khuyến khích bằng vật chất
và động viên bằng tinh thần, từ đó giúp người lao động yên tâm
công tác, tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

công tác tuyên truyền, quảng cáo được công ty đặc biệt chú
trọng, qua đó đã tạo được lòng tin cho người tham gia mua vé xổ
số, góp phần tăng thu cho ngân sách. Ngoài ra, công ty còn
thường xuyên phối hợp với lực lượng công an đẩy mạnh công tác
phòng, chống, ngăn chặn tệ nạn lô đề; triệt phá các tụ điểm số lô,

số đề trái pháp luật, từ đó từng bước xây dựng môi trường
kinh doanh lành mạnh, khoa học, hiệu quả.

không chỉ tích cực triển khai nhiệm vụ kinh
doanh, thời gian qua, công ty TNhh một
thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định còn
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung
ương, của tỉnh và ngành chuyên môn
về công tác phòng, chống dịch
covid-19, đặc biệt là khuyến cáo
“5k” của Bộ Y tế. Là doanh nghiệp
có số lượng đại lý lớn, tiếp xúc với
nhiều đối tượng khách hàng nên
công ty chủ động liên hệ, phối hợp
với ngành chuyên môn và các địa
phương tạo điều kiện thuận lợi cho
các đại lý được tiêm vắc-xin phòng
covid-19; đồng thời, trích kinh phí hỗ
trợ các đại lý dung dịch sát khuẩn tay

và khẩu trang phòng, chống dịch. Bên
cạnh đó, kể từ khi bùng phát dịch covid-

19, công ty siết chặt công tác phát hành, các
vé số đều được phát hành trực tiếp tại phòng xổ

số kiến thiết các huyện, thành phố; đối với các vé số
còn tồn được phun khử khuẩn trước khi cho vào lưu trữ.
Định hướng mục tiêu thời gian tới, ông Bùi Quang Vũ,

chủ tịch công ty TNhh một thành viên Xổ số kiến thiết
Nam Định cho biết: “Đội ngũ lãnh đạo và nhân viên công ty
luôn xác định nhiệm vụ, xây dựng công ty trở thành một
doanh nghiệp mạnh, có uy tín, phát triển bền vững và tăng
trưởng năm sau cao hơn năm trước. công ty tiếp tục quản lý
và khai thác các ngành nghề kinh doanh hiện nay theo phương
châm hoạt động là trung thực và hiệu quả, góp phần xây dựng
tỉnh Nam Định ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại”.

Phát huy những thế mạnh và thành tích đạt được trong 30
năm qua, tập thể cán bộ, công nhân viên công ty Xổ số kiến
thiết Nam Định quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế
hoạch đã được Tỉnh ủy, hĐND, uBND, và Sở Tài chính Nam
Định giao cho, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ kinh
tế, xã hội chung của tỉnh.n
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CôNg Ty TNhh mộT ThàNh viêN 
Xổ số KiếN ThiếT Nam ĐịNh

Vượt khó để 
kinh doanh hiệu quả

ENTERPRISE 

Ông Bùi Quang Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH
MTV Xổ số kiến thiết Nam Định

Với nhiệm vụ
chủ yếu là kinh doanh

các loại hình xổ số, vừa ích
nước vừa lợi nhà, từ khi thành
lập đến nay, công ty TNhh một
thành viên Xổ số kiến thiết Nam
Định đã nỗ lực vượt khó để kinh
doanh hiệu quả, từ đó đóng góp
tích cực vào ngân sách tỉnh, đồng
thời góp phần ngăn chặn tệ
nạn lô đề, cờ bạc bất hợp
pháp trên địa bàn.



Nỗ lực đảm bảo nước
sạch cho người dân

Với vai trò và trách
nhiệm là đơn vị chủ đạo cung
cấp nước, Nawaco luôn nỗ
lực đáp ứng hiệu quả nhu cầu
phát triển của tỉnh Nam
Định, đảm bảo cung cấp
nước sạch an toàn cho nhân
dân, kết hợp giữa sản xuất
kinh doanh, đầu tư phát triển
với nhiệm vụ giữ vững an
ninh, chính trị, quốc phòng,
hỗ trợ an sinh xã hội, từng
bước hiện đại hóa hệ thống
sản xuất, quản lý và kinh
doanh nước sạch, mở rộng
phạm vi bao phủ dịch vụ cấp
nước tới địa bàn các huyện.
Tất cả những nỗ lực này đều
nhằm cải thiện và nâng cao
điều kiện vệ sinh, sức khỏe
người dân vùng nông thôn,
đảm bảo duy trì tỷ lệ 100%
hộ dân trên địa bàn được cấp
nước sạch. Năm 2021, tổng
doanh thu của công ty là 241
tỷ đồng, đạt 102,1% so với
năm 2020; sản lượng nước thương phẩm đạt 23,44 triệu m3;
lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước
35 tỷ đồng; thu nhập bình quân cán bộ, công nhân viên đạt
8,6 triệu đồng/người/tháng.

“cấp nước an toàn - kinh doanh hiệu quả - Phát triển
bền vững” luôn là mục tiêu xuyên suốt trong hoạt động của
công ty. công ty đã xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch, từng
bước hiện đại hóa hệ thống cấp nước nhằm nâng cao chất
lượng dịch vụ. Để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sử dụng
nước sạch của khách hàng, nhất là lượng khách hàng lớn trên
địa bàn thành phố, Ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo
các đơn vị cấp nước tại thành phố Nam Định và các huyện
thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình cấp nước tại các
khu vực quản lý, kiểm tra, xác định các khu vực có nguy cơ
thiếu nước sinh hoạt để kịp thời lên phương án cấp nước,
không để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ.

Song song đó, công ty cũng chú trọng giám sát chất
lượng, kiểm tra quy trình xử lý nước nghiêm ngặt để đảm
bảo chất lượng nước an toàn cho sức khỏe của người sử
dụng, đảm bảo đạt quy chuẩn do Bộ Y tế quy định. Thường
xuyên phối hợp, tổ chức nghiên cứu các giải pháp công
nghệ, giải pháp quản lý trong hoạt động cung cấp nước sạch;
áp dụng các công nghệ mới trong xử lý nước sạch; ứng dụng
công nghệ thông tin nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước,
cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ không cần thiết,
giảm phiền hà cho khách hàng.

Nâng cao chất lượng
phục vụ

Nawaco luôn dành ưu
tiên hàng đầu cho nâng cao
chất lượng nguồn nước
cung ứng gắn với nâng cao
chất lượng dịch vụ khách
hàng, thực hiện cung cấp
nước an toàn, liên tục cho
người dân trên địa bàn. 

Nawaco không ngừng
nâng cao chất lượng dịch vụ
với nhiều nhóm giải pháp
được Ban lãnh đạo công ty
chỉ đạo, triển khai một cách
đồng bộ, quyết liệt, trên cơ
sở thực hiện chính sách giá
nước linh hoạt nhằm đảm
bảo quyền lợi cho các đối
tượng khách hàng; tăng
cường ứng dụng công nghệ
thông tin, tạo đột phá trong
cải cách thủ tục hành chính,
xây dựng văn hóa doanh
nghiệp. Theo đó, trong năm
2021, Nawaco đã thành lập
trung tâm chăm sóc khách
hàng (call center) nhằm

tiếp nhận và xử lý kịp thời mọi thông tin trong hoạt động
sản xuất và cung cấp nước sạch của công ty đồng thời áp
dụng những công nghệ mới trong công tác quản lý mạng
lưới cấp nước như phần mềm ScaDa cho các cụm đồng hồ
tổng cơ điện tử, phần mềm quản lý khách hàng tổng thể,
call center, phần mềm hóa đơn điện tử,…

Với xu hướng phát triển các khu đô thị, khu công
nghiệp, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa
bàn tỉnh Nam Định ngày càng tăng. Trong thời gian tới,
công ty cP cấp nước Nam Định sẽ tiếp tục tăng cường mở
rộng lĩnh vực đầu tư, sản xuất và tìm kiếm thị trường, đổi
mới công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm,
dịch vụ cung ứng cho khách hàng vì mục tiêu cấp nước ổn
định, liên tục, an toàn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế -
xã hội chung toàn tỉnh.n
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CôNg Ty Cp Cấp NướC Nam ĐịNh

Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ

Ngày 18/5/2022, Công ty CP Cấp nước Nam Định tổ
chức lễ khánh thành dự án cấp nước sạch cho khu vực
phía Bắc huyện Ý Yên với tổng mức đầu tư 155,6 tỷ đồng
(được triển khai từ tháng 3/2021). Dự án hoàn thành
vượt tiến độ 4 tháng, đạt quy chuẩn kỹ thuật, chất
lượng, đảm bảo đủ công suất đáp ứng nhu cầu sử dụng
nước của hơn 11 nghìn hộ dân tại 7 xã phía Bắc huyện Ý
Yên (Yên Trung, Yên Nghĩa, Yên Thành, Yên Thọ, Yên
Phương, Yên Phú, Yên Hưng).

Là đơn vị cung cấp nguồn nước sạch chủ
yếu cho người dân trên địa bàn tỉnh Nam
Định, công ty cP cấp nước Nam Định
(Nawaco) đã không ngừng đầu tư nâng
công suất nhà máy, mở rộng mạng lưới

cung cấp nước; ứng dụng khoa học kỹ thuật
nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch
đủ, liên tục và an toàn cho khách hàng.



Những năm qua, để xây
dựng thương hiệu du
lịch của tỉnh, uBND
tỉnh và các cấp chính
quyền đã quan tâm chỉ

đạo, đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm,
khu du lịch; bảo vệ, tu bổ các di tích
lịch sử - văn hóa, danh lam - thắng
cảnh; bảo tồn, phát huy giá trị các di
sản văn hóa phi vật thể; hỗ trợ kinh
phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho
việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân
lực du lịch để nâng cao chất lượng sản
phẩm du lịch. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(VhTTDL) tỉnh Nam Định đã tăng
cường công tác quảng bá, xúc tiến du
lịch như: Tham dự các hội chợ thương
mại, các sự kiện trong khu vực; tổ
chức hội nghị, hội thảo, khảo sát tour,
tuyến, điểm du lịch; tổ chức cuộc thi
“Ảnh đẹp du lịch Nam Định”; thiết kế
logo du lịch,… liên kết với các địa phương vùng đồng bằng
sông hồng chuyển tải thông tin, hình ảnh về sản phẩm du
lịch quê hương Nam Định. 

Theo số liệu tổng hợp của Sở VhTTDL tỉnh Nam Định,
toàn tỉnh hiện có 1.330 di tích đã được xếp hạng, kiểm kê;

trong đó có nhiều điểm đến du lịch
tâm linh, tiêu biểu như: Quần thể di
tích Phủ Dầy, khu di tích đền Trần -
chùa Tháp, các di tích chùa keo hành
Thiện, chùa cổ Lễ, cầu Ngói, cột cờ
Nam Định... Về với Nam Định, du
khách còn có dịp thưởng thức nhiều
món ăn ngon nổi tiếng đã trở thành
đặc sản của vùng đất này như: Phở bò,
bún đũa, kẹo Sìu châu, kẹo dồi, kẹo
lạc, bánh nhãn hải hậu, bánh gai bà
Thi, bánh xíu páo, nem nắm giao
Thủy, mắm cáy, bánh chưng bà
Thìn… chính những sản phẩm này
đã tạo sức hút góp phần định vị
thương hiệu du lịch Nam Định trên
thị trường du lịch cả nước. 

Để phát triển du lịch Nam Định
theo hướng bền vững, lâu dài, ngành
VhTTDL tỉnh Nam Định tiếp tục thực
hiện các giải pháp xây dựng thương
hiệu du lịch mang tính đặc trưng vùng.

Tập trung trọng điểm vào khai thác các giá trị thiên nhiên
Vườn quốc gia Xuân Thủy (đã được uNESco công nhận là
vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới liên tỉnh khu vực
đồng bằng châu thổ sông hồng). Xây dựng sản phẩm du lịch
tâm linh phù hợp vừa tôn vinh, bảo tồn di sản vừa tạo sức hấp

dẫn cho du khách quốc tế,
điểm đến là trung tâm tín
ngưỡng thờ mẫu: Quần
thể di tích lịch sử - văn hóa
quốc gia Phủ Dầy với lễ
hội Phủ Dầy và Di sản văn
hóa phi vật thể đại diện
nhân loại - Tín ngưỡng thờ
mẫu Tam phủ của người
Việt; khuyến khích sự
tham gia đông đảo của du
khách trong cả nước, điểm
đến là khu di tích lịch sử -
văn hóa quốc gia đặc biệt
đền Trần - chùa Tháp với
lễ hội khai ấn đền Trần
đầu Xuân. Tăng cường
quảng bá, giới thiệu về
“Nam Định - điểm đến an
toàn, thân thiện”, thu hút
ngày càng đông du khách
về đây. Bên cạnh các hoạt
động kích cầu du lịch nội
địa, Sở VhTTDL phối hợp
với các ngành chức năng
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Điểm đến an toàn, hấp dẫn du khách

TOURISM

Nam Định là nơi bảo lưu
nhiều di sản văn hóa như:
phong tục tập quán, tín
ngưỡng, tôn giáo, di tích,
làng nghề, lễ hội truyền
thống. Về với miền đất
thiêng Nam Định, du
khách có dịp tìm hiểu, hòa
mình vào không gian hòa
quyện, đan xen giữa văn
hóa biển và văn hóa
truyền thống vùng châu
thổ đồng bằng sông hồng.

Lễ hội đền Trần



tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp
hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh
doanh của các cơ sở lưu trú, lữ hành, khu, điểm du
lịch; qua đó chấn chỉnh, xử lý kịp thời những hành
vi vi phạm, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của
các chủ cơ sở kinh doanh du lịch.

một trong những giải pháp dài hơi mang tính
chiến lược trong phát triển kinh tế du lịch của tỉnh
là ngành du lịch đã xây dựng Dự thảo chương
trình hành động thực hiện chiến lược “Tổng thể
phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ
2021 - 2030, tầm nhìn 2050” với 9 giải pháp cụ thể.
Trong đó tập trung phát huy thế mạnh du lịch văn
hóa tâm linh thu hút khách du lịch trong nước,
quốc tế đến tham quan di tích, tham dự lễ hội tại
các điểm du lịch gồm Quần thể di tích văn hóa thời
Trần gắn với lễ hội đền Trần; Quần thể di tích Phủ
Dầy gắn với lễ hội Phủ Dầy kết hợp với một số di
tích, lễ hội tiêu biểu: chùa cổ Lễ, chùa keo hành
Thiện, chùa Lương, Nhà lưu niệm Tổng Bí thư
Trường chinh... và các nhà thờ Thiên chúa giáo
trên địa bàn tỉnh. 

có thể nói, với định hướng chiến lược tuyên
truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch rõ ràng, quyết
liệt cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp, các
ngành, các doanh nghiệp thì tỉnh Nam Định sẽ là
điểm đến an toàn, hấp dẫn du khách.n
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In the past years, to build the local tourism brand, the
Provincial People's committee and all levels of government
directed infrastructure investment in tourist spots; protected
and repaired historical and cultural relics, scenic spots and
landscapes; preserved and promoted values of intangible

cultural heritages; and financed tourism worker training.

Nam DiNh

Safe and Attractive
Destination for
Tourists

Hai Ly - a seafront church in Nam Dinh province featuring pristine beauty and unique architecture 

Nam Dinh preserves many cultural heritages
such as customs, beliefs, religion, relics, handicraft
villages and festivals. going to the sacred land of
Nam Dinh, visitors have the opportunity to learn
and immerse themselves in the space of
traditional marine culture and delta culture.
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The Department of culture, Sports and Tourism of 
Nam Dinh province has strengthened tourism promotion like
attending trade fairs and events in the region; organizing
conferences, seminars, tours, routes and attractions; hosting
“Nam Dinh tourism beauty photo” contest and tourism logo
design. It has also cooperated with red river Delta localities to
convey information and images of Nam Dinh tourism products.

according to the department, Nam Dinh province is
currently home to 1,330 certified relics, including many
spiritual tourist destinations like Phu Day relic complex,
Tran Temple - Thap Pagoda complex, keo hanh Thien
Pagoda complex, co Le Pagoda, cau Ngoi Bridge and Nam
Dinh flagpole. Visiting Nam Dinh, visitors also have the
opportunity to enjoy many famous delicious food specialties
of the province like beef noodle soup, big-sized vermicelli, Siu
chau candy, sausage-like candy, peanut candy, hai hau
longan cake, Ba Thi black cake, xiu pao cake, giao Thuy
spring rolls, fish sauce and Ba Thin sticky rice cake. These
products have long made the name of Nam Dinh tourism.

To develop sustainable tourism, the department continues
to implement branding solutions built on local identity. The
agency focuses on promoting the natural values of Xuan Thuy
National Park (recognized by uNESco as the core area of the
Inter-provincial World Biosphere reserve in the red river
Delta); builds suitable spiritual tourism products that both
honor and preserve traditional heritages and create appeal to
international tourists. Destinations will be the mother goddess
Worshipping center, Phu Day National historical and cultural
heritage complex with Phu Day festival and the Intangible
cultural heritage of humanity - mother goddess Worshipping

Beliefs. The department encourages the participation of
domestic tourists at the Tran Temple - Thap Pagoda Special
National historical - cultural relic complex, which is famous
for the opening ritual of Tran Temple at the start of the Lunar
New Year. It promotes and introduces “Nam Dinh - a safe and
friendly destination” to draw more and more tourists to the
province. In addition to domestic tourism stimulus, the
Department of culture, Sports and Tourism cooperates with
relevant bodies to probe into regulatory compliance in travel,
accommodation and destination business to promptly rectify

and settle acts of violation and raise the
awareness of law compliance of
tourism businesses.

one long-term strategic solution
to local tourism development is
working out a draft action program
for implementation of the master
Strategy for Vietnam Service
Development in 2021 - 2030, with a
vision to 2050 with nine specific
solutions: Promoting strengths of
spiritual and cultural tourism to
attract domestic and international
tourists to relics and attend festivals
at tourist attractions, including Tran
Dynasty cultural relic complex with
Tran Temple festival, Phu Day relic
complex with Phu Day festival, co
Le Pagoda, keo hanh Thien Pagoda,
Luong Pagoda, Truong chinh
memorials, and catholic churches.

With clear and drastic strategic
communications and active
participation of all levels of
government, sectors and businesses,
Nam Dinh province is confident to
become a safe and appealing tourist
destination.n
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Co Le pagoda

Phu Day pagoda

F



CÔNG TY TNHH

KIM KHÍ ANH TÚ

Địa chỉ: Lô số 2 CN-05, Cụm công nghiệp tập trung Đồng Côi, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0913 365 928

Công ty TNHH Kim khí Anh Tú được thành lập từ tháng 4/2006, trụ sở tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực. Đây là một 
trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực luyện, cán thép và kinh doanh kim khí hàng đầu tại tỉnh Nam Định. 

Trong những năm qua, để khẳng định vị thế và đứng vững trên thị trường, Công ty đầu tư xây dựng hệ thống nhà xưởng, 
trang bị máy móc hiện đại cùng với đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, có năng lực, cho ra các sản phẩm chất lượng được 
đối tác, khách hàng đánh giá cao.



BAO MINH TEXTILE JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Lô CN4, Khu Công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, Việt Nam
Điện thoại: (84 – 0228) 625 3333    /    Email: info@baominhtextile.com

Website: Baominhtextile.com; baominhtextile.com.vn; baominhtextile.vn

Công ty Cổ phần Dệt Bảo Minh là một trong những nhà sản xuất vải dệt thoi hàng đầu Việt Nam, hoạt động 
kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như: dệt, nhuộm (nhuộm yarn dye và piece dye) và các công nghệ hoàn tất 
vải sợi, cùng các công đoạn tạo mẫu handloom và phòng thí nghiệm… Các sản phẩm của Dệt Bảo Minh 
được sản xuất trên dây chuyền hiện đại tại Nhà máy nằm trong Khu công nghiệp Bảo Minh, thuộc huyện Vụ 
Bản, tỉnh Nam Định.

Về năng lực sản xuất, Nhà máy nhuộm đạt công suất 600 tấn/tháng đối với nhuộm sợi và 1 triệu mét/tháng 
đối với nhuộm nguyên tấm; Nhà máy dệt và nhà máy Hoàn tất cùng có công suất là 3 triệu mét vải/tháng. 
Chúng tôi sử dụng chủ yếu sợi CM compact, CVC compact và TC compact. Ngoài ra, chúng tôi cũng có khả 
năng dệt các loại vải làm từ cotton/linen, cotton/bamboo, vải cotton co dãn (cotton/spandex)…

Với sứ mệnh trở thành một nhà cung cấp vải dệt thoi hàng đầu, Dệt Bảo Minh mong muốn tiếp tục đồng 
hành và mang đến những lợi ích to lớn cho các khách hàng, đối tác kinh doanh theo phương châm “Bảo 
đảm chất lượng, Bền vững tương lai”.

Nhà máy Dệt

Phòng thí nghiệm Phòng Dệt mẫu

Nhà máy Nhuộm sợi Nhà máy hoàn tất

Phòng xử lý Ammoniac lỏng
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