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Đội ngũ bác sĩ giỏi, nhiệt huyết:
Với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi, tận tâm đến từ các bệnh viện hàng đầu TP.Hồ Chí Minh như: BV Đại học Y Dược, BV Hùng 
Vương, BV Từ Dũ, BV Nhi Đồng, BV Chợ Rẫy, BV Triều An, BV 115..., chúng tôi cam kết mang đến chất lượng điều trị tốt nhất 
cho từng bệnh nhân.
Chuyên khoa khám chữa bệnh:
Với 08 chuyên khoa gồm: Nội, ngoại, phụ sản, nhi, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, mắt, da liễu và đáp ứng đầy đủ nhu cầu 
khám chữa bệnh của người dân như: bệnh hô hấp, tim mạch, tiểu đường, cơ xương khớp, tiêu hóa, phụ sản, bó bột, tiểu phẫu...  
Trang thiết bị y tế hiện đại:
Với mục tiêu cung cấp các dịch vu y tế chất lượng cao, PKĐK Medic Phú Khang được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế 
hiện đại, cung cấp các dịch vụ y tế với chất lượng tốt nhất, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh với những kết quả cận lâm sàng chính 
xác và độ tin cậy cao. 
Phòng xét nghiệm: máy xét nghiệm tự động hiện đại, thực hiện các xét nghiệm miễn dịch, sinh hóa, huyết học, vi sinh cho kết quả 
chính xác nhất trong thời gian nhanh nhất. 
Phòng siêu âm, máy siêu âm hiện đại, thực hiện các siêu âm thai 3D, 4D, siêu âm bụng tổng quát...với hình ảnh chi tiết, rõ nét và 
chính xác nhất. Phòng X-Quang được trang bị máy chụp X-Quang kỹ thuật số. Phòng nội soi có máy nội soi dạ dày tá tràng....
Khám bảo hiểm y tế:
PKĐK Medic Phú Khang tiếp nhận khám chữa bệnh Bảo hiêm y tế đúng tuyến với tất cả các trường hợp đăng ký nơi khám chữa 
bệnh ban đầu là các trung tâm y tế, bệnh viện thuộc tỉnh Long An (trừ BV tỉnh Long An). Thời gian khám vào tất cả các ngày 
trong tuần, kể cả ngày lễ.
Xe cấp cứu riêng: Phục vụ 24/7, đưa rước bệnh nhân hoặc cần chuyển lên tuyến trên.
Khám chữa bệnh 24/7:
Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ người bệnh với lịch khám liên tục 24/24 các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và các 
ngày nghỉ lễ, tết.
- Khám chuyên khoa: 8 giờ - 20 giờ hàng ngày
- Bác sĩ trực: 20 giờ - 8 giờ sáng (hôm sau).

Phòng khám đa khoa Medic Phú Khang là một phòng khám có quy mô 
lớn, đầu tiên tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An với 8 chuyên khoa, cùng đội 
ngũ bác sĩ uy tín và nhiều kinh nghiệm đến từ các bệnh viện hàng đầu tại 
TP. Hồ Chí Minh, giúp người dân các vùng lân cận tiếp cận dịch vụ y tế 
tốt nhất mà chi phí lại thấp hơn trước đây rất nhiều.

Phòng khám đa khoa Medic Phú Khang:
VÌ MỤC TIÊU: 
“CHĂM SÓC TỐT NHẤT SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG”

Địa chỉ: Số 31 - 33 đường Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Bến Lức,
huyện Bến Lức, tỉnh Long An (cách ngã tư Long Kim 100m)             
Điện thoại khám chữa bệnh: 0918.465.957
Điện thoại cấp cứu 24/7: 0913.615.115
Web: medicphukhang.com * Email: lienhe@medicphukhang.com
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Nhà khách có đội ngũ nhân viên phục vụ,
đầu bếp rất bài bản, nhiệt huyết, tận tình,
chu đáo và luôn đáp ứng theo đúng yêu cầu
của khách hàng.

+ Khu lưu trú, được xây dựng ở phía sau nhà khách, đạt tiêu chuẩn 2 sao (do Tổng Cục Du lịch - Bộ Văn hóa - Thể thao và 
Du lịch đánh giá), xây dựng ở phía sau với 30 phòng, trong đó có 02 phòng VIP và 28 phòng (từ 2-3 giường);
+ Khu nhà hàng, tiệc cưới, tổ chức hội nghị, hội thảo với sức chứa dưới 1.000 người (Nằm bên trái nhà khách, trước khu lưu 
trú, được xây dựng từ năm 2006 và hiện đại nhất tỉnh Long An lúc bấy giờ);
+ Hiện nay, nhà khách đang tiếp tục xây dựng thêm một khu tổ chức sự kiện với sức chứa 1.600 người (Nằm bên phải nhà 
khách, trước khu lưu trú, dự kiến đầu năm 2018 khánh thành. Khi khu này đưa vào sử dụng, trang thiết bị sẽ rất hiện đại và 
lớn nhất tỉnh Long An)
Tọa lạc trong khuôn viên khá rộng rãi, thoáng mát với vườn hoa, cây cảnh được bài trí rất tao nhã, bắt mắt, có tổng diện tích 
17.679 m2 với 35 cán bộ, nhân viên và thu hút thêm từ 30-40 lao động thời vụ tại địa phương. Tới đây, nhà khách sẽ tuyển 
dụng thêm 20 lao động nữa để phục vụ cho khu tổ chức sự kiện. 

NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN TẠI LONG AN
Địa chỉ: Số 139, Nguyễn Thái Bình, Phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 0723.821.779           Fax: 0723.826.397
Giám đốc: Nguyễn Thị Bích Tuyền

LĨNH VỰC KINH DOANH: KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG VÀ CÁC DỊCH VỤ ĂN UỐNG PHỤC VỤ LƯU ĐỘNG. CỤ THỂ GỒM:

Phòng tắm - WC

Phòng 2 giường Khu nhà hàng, tiệc cưới

Phòng khách VIP Khu tổ chức sự kiện dự kiến khi xây dựng xong
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06-07: Long An: Sự lựa chọn của nhà đầu tư 

08-15: Diễn đàn: Long An - Quyết tâm đẩy mạnh cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, nâng chỉ số PCI 2017

HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN

16-19: Long An: Sự hấp dẫn và môi trường đầu tư kinh doanh 

bền vững

20-21: Long An: Thị trường đầy tiềm năng đối với các nhà mạng

22-24: Ngành Công Thương Long An: Tiếp tục góp phần quan 

trọng vào phát triển KT-XH của địa phương

25-27: Khu công nghiệp tỉnh Long An “Sức vóc” cần khơi dậy 

28-34: Du lịch Long An: Cần có “cú hích” xứng tầm

35-36: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm 

37-39: Ngành Y tế Long An: Tích cực, đẩy mạnh triển khai các 

nhiệm vụ trọng tâm

Tổng biên Tập
Nhà báo Trần Thị Hoài

Hội đồng cố vấn
Nhà văn Lê Lựu 

Nhà văn Nguyễn Trí Huân 
Nhà thơ Trần Đăng Khoa 

Nhà văn Nguyên Khắc Trường

THư ký Toà soạn
Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Hoàng

  Trưởng ban biên Tập
Luật sư Nguyễn Văn Quang

TrìnH bày
Lê Chinh

Tòa soạn và Trị sự
Nhà I, Ngõ 319 Đường Tam Trinh,

Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện Thoại: 04. 6683 7958

Email: tcvhdn.vn@gmail.com

Liên Hệ cơ quan THường Trực qc-pH
Tạp CHí VăN Hóa DoaNH NHâN - 

CôNg Ty TNHH TruyềN THôNg Bảo CáT
p110, Tòa Nhà 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại: 04. 3538 1599
Fax: 04. 3538 1599

WebsiTe
www.vhdn.vn

giấy pHép xuấT bản
Số 107/gp - BVHTT, ngày 05/08/2005

Số 1383/gp-BVTTTT, ngày 16/09/2010
Số 427/gp-BTTTT, ngày 28/08/2015

In tại: Công ty TNHH TM và In Quang Minh

giá: 57.000 NVĐ



Hiện thực và kỳ vọng 2015

Mục lục
40-43: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An: Quản lý và khai thông “dòng vốn” hiệu quả, an toàn

44-45: Ngành Thuế tỉnh Long An: Luôn đồng hành và gắn kết cùng người nộp thuế

46-47: Trung tâm Kinh doanh VNPT - Long An: Luôn gắn phát triển kinh doanh với an sinh xã hội

48-50: Công ty Điện lực Long An: Luôn bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định

51-52: Người “tiên phong” sau thu hoạch “Thanh Long” 

53-56: Thị xã Kiến Tường: Diện mạo đô thị loại III đang hiện hữu

57-59: Huyện Châu Thành: “Vương quốc Thanh Long” đang hồi sinh

60-64: Bài toán “nâng cao năng lực cạnh tranh” ở một số địa phương trong tỉnh Long An

65-66: Doanh nhân Vũ Tuấn Anh và những vần thơ có “lửa”

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

67-68: Thơ

HỘP THư bạN đọC

69-70: Hỏi đáp Pháp luật



TIN TỨC - SỰ KIỆN

6 việt nam

phóng viên: Thưa chủ tịch, Long an có những tiềm năng, 
lợi thế nổi trội hơn so với các tỉnh thuộc đồng bằng sông 
cửu Long và cả nước như thế nào?

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần: Long an là tỉnh thuộc vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long vừa là một trong tám tỉnh Vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam- được xác định là vùng kinh tế động lực có 
vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế Việt 
Nam. Là tỉnh có cửa Sông Soài rạp hướng ra biển Đông có Cảng 
Quốc tế Long an đang hoạt động có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng 
từ 30.000- 50.000 tấn; có đường biên giới tiếp giáp với vương quốc 
Campuchia dài 133 km với cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến 
Tường), cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ) và 3 cửa 
khẩu phụ sẽ nâng cấp lên cửa khẩu quốc gia. Kinh tế Long an quan 
hệ chặt chẽ với các tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
và có vai trò quan trọng trong việc liên kết Vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và nước láng giềng 
Campuchia. 
Không những vị trí đặc thù và có ý nghĩa chiến lược, điều kiện tự 
nhiên của Long an cũng thuận lợi cho phát triển hài hòa cả công 
nghiệp và nông nghiệp. Long an có quỹ đất phát triển nhất là ngành 
công nghiệp khá dồi dào, toàn tỉnh hiện có 28 khu công nghiệp và 
32 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 13.500 ha (trong đó, có 16 
khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên 68% và 
14 cụm công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy khoảng gần 90%). Hệ thống 
kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện hơn: Có 04 quốc lộ và 1 đường 
cao tốc đi qua; dự kiến trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ được 
Trung ương đầu tư thêm 02 tuyến đường xe lửa, tuyến đường vành đai 
3, vành đai 4 của Tp HCM qua địa bàn, trục giao thông kết nối Tiền 
giang - Long an - Tp HCM...; các đường tỉnh lộ cũng đang được tập 
trung đầu tư. Số khu, cụm công nghiệp quy hoạch bổ sung dự kiến sẽ 
tăng lên nhiều hơn.
Về giao thông thủy, tỉnh có hai trục chính là sông Vàm Cỏ Đông và 
Vàm Cỏ Tây hợp lưu ra cửa sông Soài rạp. Hệ thống điện, nước được 
quy hoạch và đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất cũng như sinh 
hoạt. Nguồn nhân lực của tỉnh khá dồi dào với gần 1 triệu lao động 
(trong đó có gần 900.000 người đang làm việc trong các ngành kinh 
tế) chiếm gần 70% dân số tỉnh, với 42,43% số lao động đã qua đào tạo 
(tới đây tăng lên trên 45%) cơ bản đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Nhiều tiềm năng về thương mại, dịch vụ chưa được khai 
thác như: Các địa chỉ bảo tồn thiên nhiên, di tích văn hoá, di tích lịch 
sử, nét độc đáo của Đồng Tháp Mười mùa nước nổi,…
phóng viên: vậy, việc cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (pci), đã mang lại kết quả tích cực 
cho tỉnh như thế nào, thưa ông?
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần: Một trong những định hướng 
lớn của Long an hiện nay là đang triển khai chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội để đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển công nghiệp, 
là tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước nhằm phát huy có 
hiệu quả tiềm năng lợi thế của mình. Vì vậy việc cải thiện môi trường 
đầu tư, nâng cao lợi thế cạnh tranh địa phương đã được tỉnh quan tâm 

LONG AN:
SỰ LỰA CHỌN
CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Ông Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh Long An

Là cửa ngõ quan trọng của Vùng đồng bằng sông Cửu Long 
với trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước – Thành phố Hồ Chí 
Minh và nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; 
có hệ thống cơ sở hạ tầng khá đồng bộ, nhất là đối với hạ 
tầng giao thông; có cảng và cửa khẩu quốc tế; đặc biệt 
diện tích đất tự nhiên chiếm gần 2/3 diện tích Vùng Đồng 
Tháp Mười và ảnh hưởng lớn của nền văn hóa Óc eo, người 
dân sống chất phát, phóng khoáng… nên Long An đang 
là một địa chỉ hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư trong nước 
và quốc tế đến đây ngày càng nhiều. Để giới thiệu và cung 
cấp thông tin đầy đủ hơn cho độc giả cũng như các nhà đầu 
tư, Tạp chí Văn hóa doanh nhân đã có cuộc trao đổi với ông 
Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh Long An chung quanh 
vấn đề này.
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thực hiện ngay từ những năm đầu (2007). 
Do vậy, kết quả thu hút đầu tư, nhất là FDI 
của tỉnh luôn đạt mức cao so với các tỉnh 
Vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần 
làm cho nền kinh tế của tỉnh vươn lên top 
dẫn đầu vùng về gDp, thu ngân sách; tỉ lệ 
hộ nghèo thấp.
Hiện nay, chính sách thu hút đầu tư có sự 
phát triển theo hướng tập trung thu hút 
các dự án có công nghệ từ trung bình tiên 
tiến trở lên và đảm bảo các yêu cầu về môi 
trường; sàng lọc các dự án tính khả thi, hiệu 
quả kinh tế - xã hội thấp để tạo môi trường 
kinh doanh thân thiện, hiệu quả.
Quyết tâm của tỉnh là tạo chuyển biến căn 
bản, đồng bộ trong công tác CCHC, cải 
thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số 
năng lực cạnh trang cấp tỉnh (pCI) của Long 
an trong nhóm rất tốt. Nhiều nhiệm vụ, giải 
pháp quyết liệt, đồng bộ đã được triển khai. 
Trọng tâm là tăng cường công tác chỉ đạo, 
điều hành, nâng cao nhận thức, xác định 
rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ 
quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện 
các nhiệm vụ CCHC, chịu trách nhiệm đối 
với việc cải thiện, nâng cao các chỉ số thành 
phần có liên quan đến các lĩnh vực do cơ 
quan, đơn vị mình quản lý. 
giải pháp mang tính quyết liệt nữa là chú 
trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức có phẩm chất chính trị, trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách 
nhiệm và phong cách chuyên nghiệp, tận 

tụy phục vụ nhân dân. Đồng thời, tỉnh đang 
nổ lực để quyết tâm này đi vào thực tế đời 
sống, làm cho cộng đồng hiểu và hưởng ứng 
thực hiện các nhiệm vụ về CCHC, nâng cao 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (pCI) trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng 
hiện nay. Tỉnh xác định CCHC là nhiệm vụ 
trọng tâm, có tính đột phá trong quá trình 
thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội. 
Kết quả điển hình, Long an là một trong 9 
tỉnh, thành phố trên cả nước tiên phong thực 
hiện mô hình Trung tâm phục vụ hành chính 
công, đây được xem là bước đột phá trong 
cải cách hành chính của chính quyền tỉnh 
Long an. Trong thời gian tới, Long an tiếp 
tục mở rộng hoạt động của trung tâm phục 
vụ hành chính công tới cấp huyện và xây 
dựng chính quyền điện tử hướng đến mục 
tiêu xây dựng nền hành chính nhà nước dân 
chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, 

hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu 
quả.
phóng viên: Trong thời gian qua, bằng 
nhiều giải pháp cải cách đồng bộ cùng 
các cơ chế, chính sách thông thoáng, hấp 
dẫn trong thu hút các nguồn đầu tư, đặc 
biệt là nguồn FDi, liệu đây có phải là 
những lợi thế cạnh tranh của Long an, 
thưa ông?
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần:  Với 
những lợi thế và nỗ lực cải thiện môi trường 
đầu tư trong thời gian qua, Long an được 
đánh giá là điểm sáng trong thu hút đầu tư, 
bởi sở hữu vị trí địa kinh tế rất thuận lợi cho 
các nhà đầu tư tiếp cận thị trường trong khu 
vực, nhất là Tp. HCM và còn là một địa 
phương năng động với môi trường đầu tư 
thông thoáng, hấp dẫn là lợi thế cạnh tranh 
của tỉnh trong việc thu hút đầu tư, đặc biệt 
là thu hút đầu tư FDI. Nhiều doanh nghiệp 
đến với Long an đầu tư, phát triển và lôi 
kéo thêm bạn bè, khách hàng đến đầu tư tại 
Long an.
Kết quả cụ thể: giai đoạn 2001- 2005, Long 
an thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là 97 
dự án, tăng 1,8 lần với vốn đầu tư 400 triệu 
uSD, tăng 2,1 lần so với giai đoạn trước; 
giai đoạn 2006- 2010  là giai đoạn tăng vượt 
bậc về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 
với 355 dự án đầu tư, tăng 3,7 lần với vốn 
đầu tư 3.240 triệu uSD, tăng 8,1 lần so với 
giai đoạn 2001- 2005. 
Đến thời điểm cuối năm 2016, trên địa bàn 
tỉnh đã có 801 dự án đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký trên 5,2 
tỷ uSD đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ 
đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Long an. 
Không chỉ doanh nghiệp FDI, nguồn đầu 
tư trong nước không hề nhỏ, toàn tỉnh hiện 
nay có trên 8.200 doanh nghiệp đang hoạt 
động với tổng vốn đăng ký trên 192.000 tỷ 
đồng và có hơn 1.300 dự án được cấp giấy 
chứng nhận đầu tư với tổng vốn hơn 144.000 
tỷ đồng.
Chúng tôi chào đón, đồng hành và trân trọng 
mọi doanh nghiệp, nhà đầu tư đến và đầu tư 
phát triển tại địa bàn tỉnh Long an.
xin chân thành cảm ơn ông!

Lễ ký kết ghi nhớ đầu tư dự án trục giao thông Tiền Giang - Long An - TP. Hồ Chí Minh có sự chứng kiến
 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Long An 2016

Tháng 10-2016 đến nay, Trung tâm phục vụ 
hành chính công của tỉnh đưa vào hoạt động và

 được 98% người dân đánh giá hài lòng.

Hà Thành
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Theo ông nguyễn văn Tiều - giám đốc 
sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Long an, 
pCI năm 2016 của tỉnh Long an đứng vị 
trí thứ 15 trong bảng xếp hạng, thuộc nhóm 
tốt với 60,65 điểm; giảm 06 bậc và giảm 
21 điểm so với năm 2015. Có 07/10 chỉ 
số thành phần giảm điểm, đây là lần đầu 
tiên Long an có nhiều chỉ số thành phần 
giảm điểm. Có 03 chỉ số thành phần có 
điểm số tăng nhưng không cao. Kể từ khi 

VCCI công bố kết quả pCI của Long an từ 
năm 2007 đến nay (10 năm), Long an có 
7 chỉ số thành phần có điểm số thấp (dưới 
7 điểm), chưa được cải thiện: Tiếp cận đất 
đai, tính minh bạch và tiếp cận thông tin, 
chi phí không chính thức, tính năng động, 
hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động và 
thiết chế pháp lý. 
Đặc biệt, chỉ số đào tạo lao động của tỉnh 
luôn ở mức thấp, sự chuyển biến còn quá 
chậm sau 10 năm (năm 2007 là 5,75 điểm 
và 2016 là 5,44 điểm). Ngoài ra, chỉ số 
cạnh tranh bình đẳng được VCCI đưa vào 
từ 2013 đến nay (04 năm), chỉ số này của 
tỉnh cũng đang còn thấp theo đánh giá của 
các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. 
Long an đã đề ra các giải pháp nhằm cải 
thiện, nâng cao điểm số và thứ hạng, mục 
tiêu phấn đấu trong năm 2017 Long an 
thuộc nhóm 10 của bảng xếp hạng và nâng 
cao hơn nữa trong các năm tiếp theo. 
Theo đó, Sở KHĐT chú trọng tuyên truyền 
cho toàn cơ quan, đơn vị, từ lãnh đạo đến 
từng CB-CC-VC nhận thức rõ tầm quan 
trọng của việc cải thiện, nâng cao Chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (pCI) và công 
tác cải cách thủ tục hành chính, thông tin 
về các chỉ số thành phần của pCI và chỉ số 
cải cách hành chính. Đồng thời, toàn ngành 

cũng nhận thức đầy đủ việc cải thiện, nâng 
cao pCI, cải cách hành chính là nhiệm vụ 
thường xuyên của cả hệ thống chính trị và 
toàn xã hội. Tập trung xây dựng kế hoạch 
và triển khai các nhiệm vụ được uBND 
tỉnh giao nhằm triển khai Nghị quyết số 
35/NQ-Cp ngày 16/5/2016 và Nghị quyết 
số 19-2017/NQ-Cp ngày 06-02-2017 của 
Chính phủ.
Ngành KHĐT tiếp tục rà soát, cắt giảm các 
thủ tuc hành chính nhằm đơn giản hóa thủ 
tục và rút ngắn thời gian thực hiện. phối 
hợp tốt hơn giữa Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh và đơn vị liên quan. Nâng 
cao đạo đức công vụ, tăng cường kiểm tra 
công vụ, xây dựng chính quyền kiến tạo, 
liêm chính, hành động, hướng đến nền 
hành chính phục vụ nhân dân. Nâng cao 
trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người 
đứng đầu và cán bộ chuyên trách. Người 
đứng đầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 
nhìn nhận các vấn đề tồn tại ở lĩnh vực, 
ngành, địa phương mình quản lý trong việc 
thực hiện các nhiệm vụ được giao, xác định 
nguyên nhân của các vấn đề, tồn tại để làm 
tốt hơn.
Song song, ngành KHĐT tiếp tục giữ vững 
và phát huy hơn nữa đối với các chỉ số đạt 
kết quả tốt. Đối với các chỉ số còn hạn chế 

Diễn đàn:
LoNg AN - QUyếT Tâm Đẩy mạNH Cải THiệN môi TrƯờNg 

ĐẦU TƯ kiNH doANH, NâNg CHỉ Số PCi 2017

Xác định rõ 1 số chỉ số thành phần theo đánh giá PCI 2016 của tỉnh Long An đang còn thấp, chưa được cải thiện như: Tiếp 
cận đất đai, tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chi phí không chính thức, tính năng động, hỗ trợ doanh nghiệp, đào 
tạo lao động và thiết chế pháp lý, do đó toàn tỉnh đang nỗ lực tập trung chỉ đạo quyết liệt và cùng các cấp, các ngành, địa 
phương tiếp tục tăng cường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), xây dựng và hướng tới chính quyền điện tử,  
công dân điện tử nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư, đồng thời cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và phấn đấu PCI 2017 của Long An đứng trong 
Top 10 cả nước.

Ông Nguyễn Văn Tiều - Giám đốc Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Long An 
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thì cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn 
trương đề ra các giải pháp hiệu quả hơn để 
khắc phục triệt để trong thời gian tới. Chủ 
động phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, linh 
hoạt hơn trong giải quyết các vấn đề liên 
quan doanh nghiệp; thực hiện tốt vai trò 
tham mưu uBND tỉnh ở lĩnh vực, ngành, 
địa phương mình quản lý. 
Thực hiện công khai, minh bạch tất cả 
các thủ tục hành chính, quy hoạch chuyên 
ngành KHĐT bằng nhiều hình thức như: 
Trang thông tin điện tử của tỉnh, Trang 
thông tin điện tử của cơ quan, hoặc thông 
qua các mặt trận đoàn thể, báo đài…Ngành 
KHĐT đẩy mạnh tăng cường đối thoại với 
doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, 
nhằm tạo lòng tin cho doanh nghiệp đối 
với chính quyền. Thực hiện nghiêm chế độ 
báo cáo; nội dung báo cáo phải nêu rõ tình 
hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm 
vụ, nêu rõ mặt làm được và chưa được, xác 
định nguyên nhân chủ quan, khách quan và 
đề xuất giải pháp, kiến nghị uBND tỉnh chỉ 
đạo, xử lý kịp thời.

Ông nguyễn Hòa nhã - phó giám đốc 
sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long 
an cho biết: Muốn nâng chỉ số pCI 2017 
của tỉnh, trước hết chúng ta phải ra soát lại 
với lý do vì sao một số chỉ số thành phần 
năm 2016 đã công bố đang còn thấp hơn so 
với năm 2015.
Theo đó, chúng ta cần nâng cao hiệu quả 

hoạt động của cổng và các trang thông 
tin điện tử  (TTĐT) của cơ quan nhà nước 
(CQNN) nhằm tăng chỉ số minh bạch và 
tiếp cận thông tin của doanh nghiệp, người 
dân. Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 
phải rà soát, cung cấp đầy đủ các thông tin 
trên Cổng/Trang TTĐT theo quy định tại 
Nghị định số 43/2011/NĐ-Cp ngày 13-6-
2011 của Chính phủ. Xây dựng hoàn thiện 
chuyên Trang tiếng anh tại các cơ quan 
nhà nước của tỉnh (đặc biệt là các cơ quan 
có giao dịch, liên quan đến đối tượng người 
nước ngoài) và cập nhật đầy đủ, kịp thời nội 
dung, thông tin
Song song, Sở Thông tin - Truyền thông 
(Sở TT&TT) sẽ tăng cường kiểm tra, rà 
soát để nhắc nhở các cơ quan có Trang 
TTĐT hoạt động chưa hiệu quả (đặc biệt 
là việc trả lời hỏi đáp cho người dân, doanh 
nghiệp; đăng tải các văn bản; cập nhật 
thông tin thủ tục hành chính chưa kịp thời).
Bên cạnh đó, chúng ta đẩy mạnh triển khai 
các giải pháp nâng cao hiệu quả cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của 
CQNN, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp 
cận thông tin, tạo sự tin tưởng và tích cực 
tham gia sử dụng các dịch vụ này. Các đơn 
vị tăng cường thông tin, tuyên truyền về 
Cổng/Trang TTĐT và các DVCTT, đặc 
biệt là dịch vụ dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, mức độ 4 để người dân, doanh nghiệp 
có thêm thông tin về các hệ thống, dịch vụ 
do CQNN cung cấp, tăng sự tin tưởng của 
người dân, doanh nghiệp; mở rộng hình 
thức tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các 
DVCTT cho các đối tượng có thể hỗ trợ 
cho người dân, doanh nghiệm, cụ thể như: 
cán bộ bưu điện,…
Đồng thời, các cơ quan chủ động tổ chức 
hướng dẫn sử dụng các DVCTT (đặc biệt 
là dịch vụ DVCTT mức độ 3, mức độ 4) 
cho người dân, doanh nghiệp khi đến thực 
hiện thủ tục hành chính tại các CQNN. 
Triển khai ứng dụng CNTT phục vụ tốt 
cho hoạt động tiếp nhận, luân chuyển, giải 
quyết hồ sơ hành chính tại các Trung tâm 
phục vụ hành chính công của tỉnh; công bố 
công khai tình trạng giải quyết hồ sơ thủ 
tục hành chính trên môi trường mạng. Sở 

TT&TT phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 
nhằm đảm bảo cho Cổng/Trang TTĐT và 
phần mềm dịch vụ công trực tuyến hoạt 
động ổn định, thông suốt, kịp thời khắc 
phục các sự cố phát sinh. Đồng thời, thiết 
lập kênh thông tin (điện thoại, email) để 
các đơn vị có thể nhanh chóng phản ánh về 
sự cố của hệ thống khi có phát sinh.

Theo ông phan nhân Duy - giám đốc sở 
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long an, 
trong thời gian tới, Sở TNMT tiếp tục triển 
khai thực hiện một số nhiệm vụ nhằm nâng 
cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nói 
chung và đặc biệt là chỉ số tiếp cận đất đai.
Cụ thể là: Sở TNMT đẩy mạnh việc công 
khai các thông tin về quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất của tỉnh; phối hợp với chủ đầu 
tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh để công khai, giới thiệu quỹ đất 
sạch đã hoàn thành công tác bồi thường 
giải phóng mặt trên Trang thông tin điện 
tử của Sở TNMT. Từ đó, người dân, doanh 
nghiệp dễ dàng tiếp cận tìm hiểu thông tin 
thực hiện dự án. Đồng thời, Sở TNMT làm 
việc với uBND các huyện quy hoạch bố 
trí quỹ đất, đưa vào kế hoạch sử dụng đất 
hàng năm để nhà đầu tư thực hiện các dự án 
nếu thực hiện đầu tư ngoài khu, cụm công 
nghiệp.
Sở TNMT tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến 
độ, sớm hoàn tất công tác cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với tổ 
chức, hộ gia đình cá nhân để người sử dụng 

Ông Nguyễn Hòa Nhã - Phó Giám đốc
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An

Ông Phan Nhân Duy - Giám đốc Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh Long An
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đất được thực hiện đầy đủ các quyền theo 
quy định pháp luật đất đai. Hướng dẫn, hỗ 
trợ kịp thời uBND các huyện trong việc 
giải quyết vướng mắc về bồi thường giải 
phóng mặt bằng, đồng thời, nghiên cứu 
đề xuất uBND tỉnh có những chủ trương 
mang tính đột phá nhằm đẩy nhanh tiến 
độ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 
các dự án lớn triển khai thực hiện trên địa 
tỉnh.
Sở Tài nguyên và Môi trường bảo đảm 
tham mưu uBND tỉnh thực hiện thu hồi 
đất khi đảm bảo tính pháp lý quy định tại 
Điều 61, 62, 64, 65 Luật Đất đai, việc bồi 
thường hỗ trợ tái định cư thực hiện theo 
quy định hiện hành đảm bảo mọi quyền lợi 
của chủ đầu tư và người sử dụng đất. Nhất 
là, bảng giá đất của tỉnh thường xuyên 
được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với 
giá thị trường nhưng vẫn đảm bảo không 
vượt khung giá của Chính phủ quy định.
Bên cạnh đó, Sở TNMT thường xuyên 
thực hiện rà soát TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết của đơn vị, đề xuất uBND tỉnh 
rút ngắn thời gian giải quyết, giảm số 
lượng, thành phần hồ sơ không cần thiết để 
tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, 
đặc biệt là thủ tục hành chính cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện 
tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 
đạo đức cho cán bộ công chức, viên chức 
ngành tài nguyên và môi trường để không 
xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà 
cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện 
các nhiệm vụ ngành. Hàng quý, Sở TNMT 
tổ chức cuộc họp trực tuyến với người dân, 
doanh nghiệp để giải quyết vướng mắc 
liên quan đến việc giải quyết hồ sơ, thủ tục 
hành chính về tài nguyên và môi trường.

Ông nguyễn văn Hùng - giám đốc sở 
xây dựng tỉnh Long an cho biết: Theo 
kết quả thống kê chỉ số pCI của tỉnh Long 
an năm 2016 đạt 60,65 điểm đứng thứ 15 
trong bảng xếp hạng của 63 tỉnh thành 
trong cả nước. Mặc dù nằm trong nhóm 
các tỉnh có thứ hạng khá, nhưng vị trí xếp 
hạng pCI  Long an năm qua đã tụt giảm so 
với năm 2015. Trước tình hình này, đòi hỏi 

các sở, ngành, địa phương cần tăng cường 
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng 
cao chỉ số pCI 2017 của tỉnh trong thời 
gian tới, trong đó, có lĩnh vực xây dựng.
Bởi vậy, theo ông Nguyễn Văn Hùng, thời 
gian qua, ngành xây dựng đã xác định tầm 
quan trọng của công tác cải cách hành 
chính gắn với việc nâng cao chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh, hằng năm, Sở Xây 
dựng đều ban hành Kế hoạch triển khai Bộ 
chỉ số thủ tục hành chính và Kế hoạch thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (pCI). Sở 
đã chú trọng thực hiện nhiều giải pháp để 
phát huy những mặt đã làm được cũng như 
khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tăng 
cường thực hiện các giải pháp đảm bảo 
tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tạo 
tính cạnh tranh bình đẳng và hỗ trợ doanh 
nghiệp.
Thực hiện tốt việc công khai thủ tục hành 
chính trên trang web Dịch vụ công của 
tỉnh, công khai văn bản pháp quy và các 
hoạt động của ngành trên trang web của 
Sở Xây dựng Long an nên việc chuyển tải 
thông tin đến doanh nghiệp rất thuận lợi; 
đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
nắm bắt thông tin nhanh chóng. Kết quả, 
đã thu hút số lượt truy cập vào trang web 
của Sở Xây dựng (XD) đạt gần 1,3 triệu 
lượt người xem, vượt xa so với một số 
trang web của các sở chủ lực khác. 
Sở XD cũng chú trọng các công việc liên 
quan đến tổ chức, công dân, tạo điều kiện 

Thực tế cho thấy: Thủ tục chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất kết hợp với 
cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất (đối với tổ chức), ngành 
đã đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết 
từ 17 ngày làm việc (theo quy định thủ 
tục chuyển nhượng là 10 ngày làm việc 
và thủ tục cấp đổi: 07 ngày làm việc) 
xuống còn 15 ngày làm việc.

Đối với thủ tục đăng ký biến động đối 
với các trường hợp như: Thay đổi thông 
tin người sử dụng đất (địa chỉ trụ sở 
chính, số đăng ký kinh doanh, thay 
đổi tên) hoặc thay đổi số hiệu, địa chỉ 
thửa đất kết hợp với thủ tục đăng ký 
giao dịch bảo đảm, ngành đã đề xuất 
giảm thời gian giải quyết từ 13 ngày 
làm việc (theo quy định thủ tục đăng 
ký biến động là 10 ngày làm việc và 
thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm: 03 
ngày làm việc) xuống còn 03 ngày làm 
việc. Đồng thời, thủ tục đính chính giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất đối với tổ chức, ngành đã đề 
xuất giảm thời gian giải quyết từ 10 
ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm 
việc. 

Qua khảo sát và đánh giá trong số các 
doanh nghiệp của tỉnh, ngoài tỉnh và 
FDI đang sản xuất, kinh doanh hiệu 
quả và giải quyết, tạo việc cho lao động 
địa phương, đóng góp tích cực vào 
ngân sách của tỉnh Long An. Đơn cử 
như: Công ty TNHH Đa Năng (DN Thái 
Lan), Công ty TNHH Hải Sơn (DN địa 
phương), Công ty TNHH Năm Sao (DN 
TP.HCM), Công ty TNHH Kiwa Industry 
(DN Đài Loan),... đều khẳng định: Việc 
tiếp cận đất đai của tỉnh Long An đã 
được cải thiện rõ rệt, cụ thể như: sự 
cởi mở, nhiệt tình hướng dẫn của công 
chức, viên chức Sở TNMT và hồ sơ được 
trả bảo đảm đúng hoặc sớm hơn thời 
gian hẹn trả kết quả. 

Nguyễn Văn Hùng
Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An
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thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thông 
tin; thực hiện các TTHC; tham gia cung 
ứng các dịch vụ, tăng cường tính cạnh trang 
bình đẳng trước pháp luật của các chủ thể 
tham gia xây dựng thông qua: xét và công 
bố thông tin năng lực các tham gia hoạt 
động xây dựng trên địa bàn tỉnh; công bố 
chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Long 
an; công bố hợp quy sản phẩm vật liệu xây 
dựng trên Website của Sở XD tạo sự cạnh 
tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp 
tham gia hoạt động xây dựng; xét cấp 
chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
cho cá nhân; đang xét và cấp chứng chỉ 
năng lực cho doanh nghiệp theo quy định 
mới; kiểm tra việc chấp hành pháp luật xây 
dựng theo phân cấp được duyệt. 
Đối với xử phạt vi phạm trật tự về xây dựng, 
Sở XD đã duy trì số điện thoại đường dây 
nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin phản 
ánh liên quan đến quản lý ngành; tổ chức 
công tác tư vấn pháp luật xây dựng qua số 
điện thoại đường dây nóng; tiếp nhận, xử 
lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 
chức trong thực hiện các thủ tục hành chính 
theo thẩm quyền quy định; quan tâm việc 
rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
theo hướng giảm phiền hà cho tổ chức, 
công dân. 
Sở XD đã chú trọng phát huy vai trò của 
các tổ chức hội nghề nghiệp như: Hội Kiến 
trúc sư, Hội Nhà thầu Xây dựng, đảm bảo 
hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của hội 
đã đề ra. Đặc biệt, Hội Kiến trúc sư (KTS) 
là tổ chức hội đặc thù đã thực hiện tốt các 
hoạt động của hội,  đã có các hoạt động 
thiết thực, tích cực tham gia vào nhiều công 
việc của ngành: góp ý cho các đồ án quy 
hoạch xây dựng của ngành, góp ý cho các 
công trình kiến trúc quan trọng, là tổ chức 
tiên phong mở ra định hướng tư vấn thiết kế 
xây dựng và công trình xanh trong phạm vi 
tỉnh; phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng 
mắc của các địa phương trong quá trình thi 
công xây dựng công trình,… Trong hoạt 
động chuyên môn, Hội KTS thực hiện tốt 
công tác tư vấn phản biện, sáng tác, thiết 
kế, các hội viên hoạt động hành nghề ổn 
định, đồng thời luôn tích cực tham gia các 

phong trào, giao lưu, đặc biệt tích cực tham 
gia các hoạt động từ thiện, xã hội,… 
Để góp phần cùng với toàn tỉnh nâng cao 
chỉ số năng lực cạnh tranh, Sở XD tiếp 
tục tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp để 
nâng cao tính minh bạch và tiếp cận thông 
tin, cạnh tranh bình đẳng trong hoạt động 
xây dựng. Tập trung tham mưu về thiết 
chế pháp lý để hoàn thiện thể chế, cơ chế 
chính sách, tổ chức thực hiện các văn bản 
quy phạm pháp luật do Trung ương ban 
hành phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh. 
Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung 
các văn bản quy phạm pháp luật chưa phù 
hợp, hủy bỏ các văn bản không còn hiệu 
lực, chú trọng văn bản, thể chế để thu hút 
đầu tư, xây dựng khu, cụm công nghiệp, 
giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các thành phần 
kinh tế phát triển, các nội dung phân cấp ủy 
quyền cho các ngành, địa phương
Sở XD tiếp tục chú trọng các công việc hỗ 
trợ phát triển doanh nghiệp như: Cấp chứng 
chỉ năng lực, cấp chứng chỉ hành nghề, 
công bố thông tin năng lực doanh nghiệp; 
cập nhật, thông tin văn bản pháp luật của 
ngành, công khai quy hoạch xây dựng và 
các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa 
bàn, góp phần thu hút đầu tư của tỉnh (phối 
hợp Hội Kiến trúc sư thực hiện sau khi có 
chủ trương của uBND tỉnh),… Tiếp tục 
nghiên cứu thực hiện có hiệu quả phương 
án rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
để giảm phiền hà cho tổ chức, công dân. 
Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ 
thông tin trong giải quyết thủ tục hành 
chính giảm bớt thời gian thực hiện. Tăng 
cường tuyên truyền để doanh nghiệp tham 
gia dịch vụ công trực tuyến của ngành.
Sở XD cũng chú trọng chấn chỉnh thực thi 
công vụ, không quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí,…thực hiện tốt quy chế văn hóa 
công sở, quy tắc ứng xử tại cơ quan, đơn vị 
trực thuộc; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, 
đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật của cán bộ 
công chức, viên chức.  Thực hiện tốt chế độ 
cải cách công vụ, công chức. Tăng cường 
vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các 
phòng, ban, đơn vị;  của CBCC, VC trong 
thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Theo ông võ Thành Trí - phó giám đốc 
sở Lao động - Thương binh và xã hội 
tỉnh Long an, nhằm cải thiện chỉ số pCI 
2017 của tỉnh, trong đó có chỉ số đào tạo lao 
động có nghề và giải quyết việc làm, ngành 
sẽ tập trung phát triển thị trường lao động, 
tạo cơ hội để người lao động có việc làm, 
đó là thúc đẩy chuyển dịch việc làm khu 
vực nông thôn theo hướng phi nông nghiệp; 
thực hiện chính sách việc làm thông qua 
các dự án, sử dụng vốn ngân sách nhà nước 
gắn với các chương trình phát triển kinh tế - 
xã hội của từng địa phương theo hướng bền 
vững, nâng cao chất lượng việc làm.
Thực hiện hiệu quả các chính sách, chương 
trình, dự án, giải pháp hỗ trợ tạo việc làm, 
xuất khẩu lao động; nhất là lao động thuộc 
hộ nghèo, người khuyết tật, thanh niên 
nông thôn; tạo thuận lợi cho việc tuyển 
dụng, sử dụng lao động của doanh nghiệp 
và cơ hội tiếp cận thị trường của người lao 
động. Nâng cao chất lượng hoạt động của 
hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm, đa 
dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, 
nâng cao hiệu quả tổ chức sàn giao dịch 
việc làm tại địa phương; kết nối hệ thống 
thông tin thị trường lao động địa phương 
với hệ thống thông tin thị trường lao động 
quốc gia. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về quản lý người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam. Đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các 

Ông Võ Thành Trí - Phó Giám đốc Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội tỉnh Long An
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nhà đầu tư trong sử dụng lao động người 
nước ngoài, đồng thời bảo vệ được việc làm 
cho lao động Việt Nam.
Đồng thời, ngành chủ động, đẩy mạnh 
xây dựng quan hệ lao động ổn định, tiến 
bộ bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao 
động, doanh nghiệp và xã hội phù hợp với 
tình hình của tỉnh, góp phần cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng 
lực cạnh tranh của tỉnh. Thực hiện điều 
chỉnh lương tối thiểu vùng theo lộ trình của 
Chính phủ; tăng cường công tác hướng dẫn, 
hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng các quy 
định của pháp luật về lao động, tiền lương; 
tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bên 
trong quan hệ lao động, thúc đẩy quan hệ 
lao động phát triển lành mạnh. 
Chủ động theo dõi, phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan liên quan xử lý kịp thời các 
tranh chấp lao động, nhằm giảm thiểu các 
vụ đình công, lãn công của người lao động. 
Triển khai thực hiện Luật an toàn, vệ sinh 
lao động; tiếp tục thực hiện chương trình 
quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. phát 
triển các hoạt động huấn luyện, tư vấn, hỗ 
trợ kỹ thuật nhằm phòng ngừa tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp; khuyến khích 
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người 
lao động tham gia cải thiện điều kiện và 
môi trường lao động giảm thiểu tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp. Tăng cường thanh 
tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động, 
phát hiện và xử lý kịp thời sai phạm.
Cùng với đó, ngành chú trọng nâng cao 
chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp 
đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động 
cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành 
nghề và trình độ đào tạo, thích ứng với yêu 
cầu hội nhập của tỉnh. Tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04-8-2013 
của Ban chấp hành Trung ương khóa XI và 
Nghị quyết số 44/NQ-Cp ngày 09-6-2014 
của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Triển khai 
thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp và 
các văn bản quy phạm pháp luật hướng 

dẫn thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp; 
Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 
2011-2020. 
rà soát, xây dựng quy hoạch mạng lưới 
giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020, tầm 
nhìn 2030, gắn với quy hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và nhu cầu thị trường lao 
động của tỉnh. Nâng cao hiệu quả đào tạo, 
dạy nghề gắn với giải quyết việc làm; đào 
tạo cung ứng lao động có tay nghề trình 
độ cao cho các khu vực kinh tế, khu công 
nghiệp tập trung và các dự án đầu tư có ý 
nghĩa quan trọng đối với phát triển của tỉnh. 
phát triển đội ngũ giáo viên đạt chuẩn; phát 
triển chương trình dạy nghề dựa trên chuẩn 
năng lực thực hiện, trên cơ sở phân tích 
nghề với sự tham gia của doanh nghiệp.
Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp với doanh nghiệp, huy động 
các doanh nghiệp tham gia dạy nghề; mở 
rộng thực hiện cơ chế dạy nghề theo hợp 
đồng đào tạo hoặc đặt hàng giữa doanh 
nghiệp với cơ sở đào tạo. phát triển hợp lý, 
đảm bảo công bằng, cạnh tranh lành mạnh 
giữa giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài 
công lập. Huy động sự tham gia của xã hội 
để tăng nguồn lực đầu tư và hỗ trợ các hoạt 
động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đổi 
mới cơ chế hoạt động và cơ chế tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ 
chức bộ máy, số người làm việc và tài chính 
đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh 
vực giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh đào 
tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn đào 
tạo nghề với kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững và đáp ứng nhiệm vụ 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tăng cường 
công tác tuyên truyền, hướng nghiệp nhằm 
thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề, 
lập nghiệp. Thực hiện công tác phân luồng 
sau trung học cơ sở và trung học phổ thông 
gắn với giáo dục nghề nghiệp.

đối với ông Lê Minh đức - giám đốc sở 
công Thương tỉnh Long an, tỉnh cần tập 
trung thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ 
số năng lực cạnh tranh, làm tốt công tác cải 
cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi 

nhất cho người dân, DN thực hiện các dự án 
đầu tư; tạo lập môi trường đầu tư lành mạnh, 
thông thoáng, bình đẳng cho các thành 
phần kinh tế sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục 
rà soát các dự án trên địa bàn tỉnh, có giải 
pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, 
đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nhất là về giải 
phóng mặt bằng, định kỳ làm việc với các 
DN để động viên, hỗ trợ tháo gỡ những khó 
khăn trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy 
sản xuất, kinh doanh phát triển.
Đồng thời, tình tiếp tục tập trung đầu tư 
hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là 
về giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc 
để phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp, 
đảm bảo khi các dự án đầu tư vào tỉnh sẽ có 
đầy đủ điều kiện để vận hành hiệu quả. Chủ 
động kêu gọi đầu tư lấp đầy các khu, cụm 
công nghiệp, đặc biệt chú trọng kêu gọi các 
tập đoàn kinh tế mạnh vào đầu tư trên địa 
bàn. Ngoài ra, mời gọi đầu tư phát triển kết 
cấu hạ tầng thương mại, nhất là đầu tư hệ 
thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, 
Khu kinh tế cửa khẩu Long an và kêu gọi 
đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh. 
Hỗ trợ cung cấp thông tin, cập nhật, phổ 
biến đến nhà đầu tư qua văn bản pháp luật, 
phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, 
internet,...) hoặc trực tiếp.

Theo TTnD-Ts-bs. võ Thị Dễ - phó 
giám đốc sở y tế tỉnh Long an, nhằm đẩy 
mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính, Sở 

Ông Lê Minh Đức - Giám đốc
 Sở Công Thương tỉnh Long An



13việt nam

y tế đã chủ động thường xuyên thực hiện rà 
soát thủ tục hành chính, loại bỏ những quy 
định không phù hợp, đơn giản hóa thủ tục, 
đảm bảo thực hiện thủ tục phù hợp với văn 
bản quy phạm pháp luật, tránh cho người 
dân phải đi lại nhiều lần. Chính vì vậy, thời 
gian vừa qua, Sở y tế đã rà soát cắt giảm 
thời gian giải quyết thủ tục hành chính, gửi 
Sở Tư pháp trình uBND tỉnh ra quyết định 
giảm thời gian 37 thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của sở. Các thủ tục 
hành chính và văn bản quy phạm pháp luật, 
các quy định về hồ sơ, thời gian giải quyết 
thủ tục, quy định thu phí được sở thông báo 
trước cửa phòng bộ phận tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả để người dân biết thực hiện. 
Ngoài ra, ngành còn thông báo bộ thủ tục 
hành chính và các văn bản quy phạm pháp 
luật trên website của Sở y tế.
Đối với việc thực hiện giải quyết hồ sơ cho 
người dân, Sở y tế đã  bố trí 02 cán bộ có 
trình độ đại học, có kinh nghiệm, thái độ 
phục vụ giao tiếp tốt tại bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn 
người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục 
hành chính. Trong năm 2016, Sở y tế đã 
giải quyết trả kết quả trước hạn cho người 
dân là 60%, không có hồ sơ bị trễ hạn. 
Ngoài ra, sở còn trang bị cơ sở vật chất, 
trang thiết bị, phương tiện làm việc tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả, bố trí phòng 
riêng cho bộ phận một cửa, có các trang bị 
tối thiểu như điện thoại, máy vi tính, máy 
in, bố trí nơi ngồi chờ, máy điều hoà, bảng 
niêm yết công khai các thủ tục, công khai 
phí, lệ phí. Nhất là, sở đã áp dụng phần 
mềm cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh, 
phần mềm cấp chứng chỉ hành nghề dược, 
mỹ phẩm, quản lý tốt việc thực hiện thủ 
tục hành chính cho người dân. Sở y tế còn 
thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thực 
hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một 
cửa, kịp thời giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc của người dân, lắng nghe ý kiến 
của người dân, xử lý triệt để các hành vi 
nhũng nhiễu gây khó khăn cho người đến 
thực hiện thủ tục hành chính. 
Sở y tế đã chủ động xây dựng kế hoạch 
và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính 
trị tác phong, ngôn phong và đạo đức cho 
CBCC,VC. Có giải pháp cụ thể triển khai 
tốt văn hoá ứng xử, thực hiện Thông tư số 
07/2014/TT-ByT của Bộ y tế về Quy tắc 
ứng xử của công chức, viên chức, người 
lao động làm việc tại các cơ sở y tế, Sở y 
tế tiếp tục triển khai cho tất cả CBCC,VC 
thực hiện Quy tắc ứng xử  nâng cao y đức 
học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh nhằm phục vụ tốt cho 
người dân đến thực hiên thủ tục hành chính, 
đến các cơ sở khám chữa bệnh và cung cấp 
dịch vụ y tế. Có bố trí các bàn hướng dẫn, 
bảng chỉ dẫn cho bệnh nhân đến cơ sở 
khám chữa bệnh. Có kế hoạch kiểm tra cải 
cách hành chính các đơn vị hành chính trực 
thuộc sở. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị 
trí công tác của CBCC,VC theo quy định 
của Chính phủ, nhất là CBCC,VC tiếp xúc 
trực tiếp hoặc có liên quan đến việc giải 
quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá 
nhân.
Thực hiện cạnh tranh bình đẳng, sở luôn 
luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp không phân biệt quy mô, thành 
phần kinh tế tiếp cận thông tin, cạnh tranh 
bình đẳng trong thực hiện thủ tục hành 
chính, tham gia cung ứng các dịch vụ. Thực 
hiện tổ chức đấu thầu trong các công trình 

xây dựng, mua sắm trang thiết bị y tế, đấu 
thầu thuốc cho công tác khám chữa bệnh. 
Ngoài ra, hằng năm, Sở y tế đã có kế hoạch 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 
trình các cơ quan chức năng phê duyệt, 
thường xuyên kiểm tra, rà soát để kịp thời 
kiến nghị hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các 
văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với 
các quy định pháp luật hiện hành và điều 
kiện thực tiễn của địa phương, triển khai 
phổ biến văn bản quy phạm pháp luật rộng 
rãi cho người dân, tổ chức.

đối với ông Trương văn Triều - Trưởng 
ban ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long 
an, nhằm tích cực thực hiện các giải pháp 
nâng cao chỉ số pCI năm 2017, đặc biệt là 
góp phần cải thiện các chỉ số giảm điểm 
của chỉ số pCI năm 2016 (Tổng điểm pCI 
của tỉnh Long an là 60,65 hạng 15/63 tỉnh 
thành, giảm điểm 7/10 chỉ số thành phần), 
BQL đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: 
BQL tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ, đơn giản hóa TTHC. Tập trung 
thực hiện, vận hành có hiệu quả dịch vụ 
hành chính công trực tuyến mức độ 3 và 
thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa 
liên thông” khi tiếp nhận hồ sơ tại Trung 
tâm phục vụ hành chính công của tỉnh kể 
từ ngày 03-4-2017. Bên cạnh đó, Thường 
xuyên kiểm tra, giám sát việc thi hành 
công vụ của công chức, ghi nhận ý kiến của 
doanh nghiệp, kiên quyết xử lý các vi phạm 
về lợi dụng chức vụ, nhũng nhiễu, gây khó 

Ông Trương Văn Triều - Trưởng ban Ban Quản lý 
Khu Kinh tế tỉnh Long An

TTND-TS-BS. Võ Thị Dễ
Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An



TIN TỨC - SỰ KIỆN

14 việt nam

khăn cho doanh nghiệp.
giúp doanh nghiệp yên tâm, ổn định lâu dài 
hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh Long 
an, BQL tập trung thực hiện các nhiệm vụ 
chính như: Thực hiện tổng hợp rà soát làm rõ 
các cơ sở pháp lý giữa doanh nghiệp hạ tầng 
và doanh nghiệp đầu tư thứ cấp liên quan 
đến giá nước, khung giá cho thuê đất, phí sử 
dụng hạ tầng… đăng ký về BQL để quản lý 
cung cấp cho doanh nghiệp. ghi nhận, tổng 
hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh 
nghiệp trong quá trình hoạt động để chuẩn bị 
cho Hội nghị đối thoại doanh nghiệp trong 
các KCN tỉnh Long an năm 2017.
BQL luôn tập trung thực hiện Kế hoạch 
kiểm soát ô nhiễm môi trường trong các 
KCN để hướng dẫn các doanh nghiệp thực 
hiện có hiệu quả, bảo vệ môi trường góp 
phần phát triển bền vững. Tổ chức thực hiện 
tốt quy chế phối hợp trong công tác quản lý 
nhà nước đối với các KCN, KKT trên địa 
bàn tỉnh Long an. Đồng thời, BQL cũng chú 
trọng thực hiện các nhiệm vụ cải thiện, nâng 
cao chỉ số pCI theo chỉ thị và các văn bản chỉ 
đạo của uBND tỉnh; quán triệt và thực hiện 
các nội dung theo kết luận của đoàn kiểm 
tra pCI năm 2016 để rút kinh nghiệm, phát 
huy kết quả đạt được thực hiện tốt nhiệm vụ 
trong năm 2017.
Song song, để thực hiện tốt nhiệm vụ nâng 
cao chỉ số năng lực cạnh tranh pCI đòi hỏi 
phải có lợi thế so sánh, do đó, BQL đề nghị 
uBND tỉnh chỉ đạo, điều hành phát triển 
kinh tế - xã hội trên cơ sở phát huy tối đa 
tiềm năng và lợi thế của tỉnh để các ngành, 
địa phương trong tỉnh thực hiện; đồng thời 
đề nghị Trung ương cho tỉnh cơ chế đặc 
thù phù hợp với điều kiện thực tế của địa 
phương. 
Bên cạnh đó, BQL đề nghị uBND tỉnh tiếp 
tục kiến nghị quyết liệt với Trung ương 
những vấn đề vướng mắc đối với doanh 
nghiệp theo quy định của pháp luật hiện 
hành như các sở, ngành tỉnh đã báo cáo, đề 
xuất; chỉ đạo các sở, ngành trong việc thực 
hiện rà soát quy hoạch lại các KCN cũng 
như quy hoạch lại ngành nghề các KCN để 
tạo cơ sở cho việc tiếp nhận đầu tư vào các 
KCN.

Với vai trò là cơ quan đầu mối trong việc 
quản lý các KCN, ông Trương Văn Triều 
cũng đề nghị, các sở, ngành thực hiện tốt 
quy chế phối hợp khi thực hiện nhiệm vụ, 
chức năng tại các KCN.

Ông cao văn Tạo - cục trưởng cục 
Thuế tỉnh Long an cho biết: Để tiếp tục 
cải thiện chỉ số pCI 2017, tạo đà thu hút 
đầu tư thì vai trò của ngành Thuế tỉnh Long 
an được thể hiện trong việc nâng điểm cho 
bốn chỉ số thành phần chủ yếu như: Cục 
Thuế luôn nâng cao tính minh bạch và khả 
năng tiếp cận thông tin được thể hiện qua 
việc tăng cường tuyên truyền chính sách 
thuế đến NNT, đặc biệt là triển khai và tổ 
chức thực hiện thật tốt các Luật: Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các luật về 
thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật 
thuế TTĐB và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. Đăng tải kịp thời trên trang thông tin 
điện tử ngành thuế chính sách thuế mới, thủ 
tục hành chính và các mẫu biểu, thông tin 
cảnh báo và các thông tin hỗ trợ khác cho 
NNT kịp thời theo quy định.
Cục Thuế tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh 
công tác hỗ trợ NNT,  Duy trì và nâng 
cao chất lượng tổ chức đối thoại với DN, 
“Tháng lắng nghe ý kiến NNT” để kịp thời 
nắm bắt được những khó khăn vướng mắc 
trong SXKD, trong việc thực hiện nghĩa vụ 
thuế để giải quyết hoặc báo cáo cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết. phát huy và đẩy 
mạnh tổ chức “Tháng lắng nghe, hỗ trợ và 

đồng hành cùng NNT” tại tất cả 15 Chi cục 
Thuế. Đẩy mạnh công tác CCHC thuế để 
nâng cao chất lượng phục vụ NNT. Ngành 
cũng giảm chi phí thời gian thực hiện thủ 
tục hành chính về thuế đối với NNT: Đơn 
giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian mua 
hóa đơn (giảm được 10 ngày); rút ngắn thời 
gian Nộp thuế chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất và trước bạ (giảm được từ 25-30 
ngày). 
Toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt việc kê 
khai và nộp thuế điện tử, duy trì tỷ lệ doanh 
nghiệp kê khai, nộp thuế điện tử luôn đạt tỷ 
lệ trên 95% doanh nghiệp. Triển khai hoàn 
thuế điện tử đến tất cả các doanh nghiệp, 
phấn đấu đến 31/12/2017 có 95% doanh 
nghiệp ngành thuế đang quản lý hoàn thuế 
điện tử . Thực hiện tốt thực hiện tốt cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông TTHC thuế 
theo tiêu chuẩn ISo 9001:2008 đã được 
áp dụng trong toàn ngành Thuế tỉnh Long 
an.  Nâng cấp phát triển hệ thống ứng dụng 
công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật tiên 
tiến nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả 
trong công tác quản lý thuế theo hệ thống 
quản lý tập trung (TMS). Đồng thời, giảm 
thời gian thực hiện công tác thanh, kiểm 
tra tại doanh nghiệp bằng biện pháp phân 
tích dữ liệu tại cơ quan thuế để lựa chọn 
những vấn đề rủ ro, vấn đề trọng tâm, trọng 
điểm; phối kết hợp với các ngành hữu quan 
để không mất thời gian của doanh nghiệp .
Ngành Thuế chú trọng giảm chi phí không 
chính thức cho NNT: Tăng cường kỷ 
cương, kỷ luật và giám sát việc thi hành 
công vụ của công chức. Tiếp tục lấy phiếu 
ý kiến của NNT về việc thực thi công vụ 
của công chức thuế. gửi thư ngỏ xuống 
doanh nghiệp đề nghị không chi bất cứ 
khoản chi nào cho công chức thuế. Đổi mới 
công tác tổ chức cán bộ, lựa chọn cán bộ có 
trình độ chuyên môn, có tâm huyết công 
việc để có được đội ngũ cán bộ nắm vững 
các chính sách, chế độ quản lý, kịp thời giải 
quyết khó khăn, vướng mắc cho NNT. 
Thông qua công tác luân phiên, luân 
chuyển, quy hoạch cán bộ tăng cường công 
tác kiểm tra hoạt động của các bộ phận có 
chức năng tiếp nhận và giải quyết TTHC, 

Ông Cao Văn Tạo
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An
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bố trí công chức làm công tác có tiếp xúc 
NNT phải am hiểu pháp luật, nhiệt tình, có 
đạo đức và uy tín với NNT, đảm bảo đáp 
ứng tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hạn 
chế tình trạng cán bộ nhũng nhiễu NNT 
trong thực thi công vụ. Ngành Thuế sẽ công 
khai xử lý nghiêm đối với những trường 
hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây 
sách nhiễu, khó khăn cho doanh nghiệp. 
Ngành Thuế Long an đã xây dựng được 
môi trường thân thiện với NNT, nâng cao 
sự tin tưởng của doanh nghiệp đối với cơ 
quan nhà nước: Quán triệt và kiểm tra, 
giám sát việc thực thi công vụ của công 
chức, song song đó xây dựng môi trường 
và phong cách làm việc chuyên nghiệp, 
thân thiện với NNT. Bảo đảm mọi phản 
ánh, khiếu kiện đều được ghi nhận và trả 
lời đầy đủ, được NNT đồng thuận. 100% hồ 
sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải 
quyết đúng thời gian quy định.
Đặc biệt, Cục Thuế tỉnh định kỳ khảo sát 
lấy ý kiến NNT để tiếp nhận các thông tin 
về cải cách hành chính của ngành Thuế và 
xác định rõ các khoản chi phí không chính 
thức, chi phí không minh bạch; đồng thời 
giải quyết nhanh, đầy đủ các vấn đề khó 
khăn, vướng mắc của người dân, doanh 
nghiệp; rà soát, kiến nghị sửa đổi những 
nội dung chưa phù hợp. 

Ông Trần nam Hải - giám đốc 
MobiFone Long an khẳng định: Những 
năm gần đây, Long an nổi lên là tỉnh trọng 

điểm trong việc thu hút đầu tư và phát 
triển khu công nghiệp. Nhà đầu tư trong 
và ngoài nước đến với Long an không 
chỉ vì điều kiện thuận lợi mà còn ở môi 
trường đầu tư, sự nhiệt tình của lãnh đạo 
tỉnh trong công tác hỗ trợ và luôn sát cánh 
với doanh nghiệp trong những hoàn cảnh 
khó khăn nhất; đồng thời là sự quan tâm, 
hỗ trợ kịp thời từ các sở, ban, ngành và địa 
phương trong tỉnh. Chính điều đó, đã tạo 
môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng 
cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa 
bàn tỉnh nói chung và MobiFone Long an 
nói riêng.

Ông Trần quốc Trọng - giám đốc công 
ty TnHH MTv sản xuất rượu Thanh 
Long cho biết: Cuối năm 2016, nhờ sự 
quan tâm, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo tỉnh, 
Sở Công Thương Long an thông qua việc 
cho doanh nghiệp của tôi được tiếp cận với 
Dự án “Chuyển giao công nghệ chế biến 
sản phẩm phụ Thanh Long” của Công ty 
Nam Trung Đô là một doanh nghiệp nổi 
tiếng của Hàn Quốc trong lĩnh vực sản 
xuất chế biến rượu, nước hoa quả... Nên 
đến nay, đã tháo gỡ kịp thời khó khăn cho 
doanh nghiệp và bước đầu giải quyết thành 
công bài toán đầu ra sau thu hoạch “Thanh 
Long thứ phẩm” cho bà con nông dân của 
huyện Châu Thành. Chính những việc làm 
đầy thiết thực này của lãnh đạo tỉnh và Sở 
Công Thương đã đem lại sự hài lòng của 

doanh nghiệp, người dân và sự hấp dẫn đối 
với môi trường đầu tư kinh doanh của Long 
an trong con mắt các nhà đầu tư.      

Sau gần 6 năm đầu tư vào thị trường Việt 
Nam, nhất là xây dựng nhà máy sản xuất 
tại Khu công nghiệp Việt Hóa, Đức Hòa 3 
(Long an), ông Mikio Masawaki - Tổng 
giám đốc công ty TnHH sapporo việt 
nam đã đưa ra nhận định: “Việt Nam là thị 
trường hấp dẫn, nhiều tiềm năng phát triển 
trong dài hạn”. Với các yếu tố cụ thể như:
Kinh tế vĩ mô phát triển ổn định ở tốc độ 
cao so với các nước trên thế giới. Thu nhập 
của người dân tăng lên nhanh chóng, giúp 
Việt Nam nâng cao sức tiêu thụ, đặc biệt 
là đối các sản phẩm có chất lượng. Đồng 
thời, chính sách thu hút đầu tư của Chính 
phủ Việt Nam ngày càng được mở rộng và 
cải thiện. Theo đó, tỉnh Long an cũng đã 
và đang rất tích cực trong việc tăng cường 
khả năng thu hút đầu tư nước ngoài, trong 
đó có đầu tư từ Nhật Bản. 
Với tinh thần chung này, chúng tôi kỳ vọng 
môi trường đầu tư của Long an sẽ ngày 
càng được cải thiện. Còn đối với Sapporo 
Việt Nam, từ những ngày đầu thành lập cho 
đến nay, chúng tôi nhận được sự chỉ đạo và 
hỗ trợ rất tích cực từ các cơ quan của tỉnh 
Long an như: Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, Ban 
Quản lý Khu kinh tế cũng như các cơ quan 
hữu quan khác.

Ông Trần Nam Hải 
Giám đốc MobiFone Long An 

Ông Trần Quốc Trọng - Giám đốc Công ty TNHH 
MTV Sản xuất rượu Thanh Long 

Ông Mikio Masawaki - Tổng Giám đốc 
Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

Hà Thành
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Đẩy mạnh cải cách thủ tục  
hành chính 
Theo ông Nguyễn Văn Tiều - giám đốc 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long an, nếu 
làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính 
(CCTTHC) sẽ là động lực tích cực trong 
thu hút đầu tư và cũng là một trong những 
nhân tố tác động, ảnh hưởng lớn đến chất 
lượng môi trường đầu tư kinh doanh của 
tỉnh. Từ chủ trương đó, CCTTHC của tỉnh 
được đẩy mạnh trong các cấp, các ngành, 
địa phương và đã từng bước đáp ứng nhu 
cầu đòi hỏi của thực tế như: đơn giản hóa 
thủ tục, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm chi 
phí thời gian, thiết chế pháp lý,… của người 
dân và cơ quan thực hiện.
Bởi vậy, kết quả CCTTHC của tỉnh trong 
thời gian qua, đã thúc đẩy quá trình đổi mới 
kinh tế, đời sống xã hội; hội nhập quốc tế, 
củng cố và duy trì ổn định chính trị, phòng 
chống tiêu cực, tiết kiệm, chống lãng phí 
trong hoạt động tại các cơ quan thực hiện. 
Theo đó, các cấp, các ngành trong tỉnh đã 
chủ động trong công tác chỉ đạo, thông tin 
tuyên truyền và kiểm tra thực hiện nhằm 
triển khai có hiệu quả chủ trương của 
Đảng và Chính phủ về cải cách hành chính 
(CCHC); đồng thời tiến hành xây dựng, ban 

hành kế hoạch CCHC hằng năm. Ngành Kế 
hoạch - Đầu tư (KHĐT) đã tập trung thực 
hiện tốt các nhiệm vụ được uBND tỉnh giao 
nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 35/NQ-
Cp ngày 16/5/2016 và Nghị quyết số 19-
2017/NQ-Cp ngày 06/02/2017 của Chính 
phủ; triển khai các nội dung tỉnh đã ký kết 
với phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI), thực hiện các giải pháp cụ 
thể nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp ở 
các nội dung như: phát triển doanh nghiệp; 
đối thoại với doanh nghiệp; thực hiện công 

khai, minh bạch thông tin; đơn giản hóa và 
rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trong 
năm 2017. Theo ông Nguyễn Văn Tiều, tập 
trung vào những lĩnh vực cụ thể như:
Đối với lĩnh vực đầu tư và đăng ký kinh 
doanh: Thủ tục Quyết định chủ trương đầu 
tư (quy định 35 ngày, giảm còn 20 ngày); 
thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư (trường hợp không thuộc diện quyết định 
chủ trương đầu tư) (quy định 10 ngày, giảm 
còn 07 ngày); thủ tục Cấp giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư (trường hợp quyết định chủ 

LONG AN: 
SỰ HấP dẫN vÀ môi TrƯờNg

ĐẦU TƯ kiNH doANH bềN vữNg
Thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đang tích cực đẩy mạnh 
cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi nhất 
cho người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến làm ăn trên địa bàn; đồng 
thời chú trọng công tác xúc tiến, quảng bá đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp nên 
ngày càng thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh, FĐI đến với 
Long An nhiều hơn.

Ông Nguyễn Văn Tiều - Giám đốc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Long An trao đổi với phóng viên 

Lễ ký kết hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
với 32 địa phương, trong đó có tỉnh Long An.
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trương đầu tư của uBND cấp tỉnh) (quy định 
40 ngày, giảm còn 25 ngày); các TTHC đối 
với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp (quy 
định 03 ngày, giảm còn 02 ngày); đơn giản 
hóa TTHC: rà soát, đề nghị Trung ương 
bãi bỏ các thủ tục không cần thiết trong hồ 
sơ đầu tư, thành lập doanh nghiệp. 
Đối với lĩnh vực đất đai: Đơn giản hóa thủ 
tục, giảm thời gian và chi phí thực hiện 
Đăng ký Quyền sở hữu, sử dụng tài sản 
(quy định 05 thủ tục là 57,5 ngày; mục tiêu 
dưới 20 ngày); đơn giản hóa, điện tử hóa 
thủ tục và rút ngắn thời gian Đăng ký sở 
hữu tài sản sau hoàn công (quy định là 30 
ngày); người sử dụng đất hoặc thay đổi số 
hiệu, địa chỉ thửa đất (quy định 10 ngày, 
giảm còn trả kết quả trong 01 ngày); thủ 
tục Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất: theo quy định 
tại Nghị định 01/2017/NĐ-Cp ngày 06-01-
2017 của Chính phủ (quy định 30 ngày, 
giảm còn 18 ngày); thủ tục thẩm định, phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
(quy định 50 ngày, giảm còn 30 ngày). 
Đối với lĩnh vực thuế: rút  ngắn thời gian 
thực hiện thủ tục nộp thuế không quá 119 
giờ, cải thiện vị trí xếp hạng về thuế và bảo 
hiểm xã hội theo đánh giá của ngân hàng 
thế giới từ thứ hạng 167 phấn đấu đứng thứ 
hạng dưới 100; rút ngắn thời gian đăng ký 
sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in gửi 
đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ 05 
ngày xuống 01 ngày (bao gồm cả doanh 

nghiệp mới thành lập); rút ngắn thời gian 
nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất và trước bạ đối với lĩnh vực thuế từ 7 
ngày theo quy định xuống còn 5 ngày; 95% 
doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế điện tử 
đạt cấp độ 4.
Đối với lĩnh vực hải quan: Thời gian 
tiếp nhận danh mục miễn thuế quy định 
là 03 ngày, giảm còn 02 ngày; cấp giấy 
phép nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của 
đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập 
khẩu không nhằm mục đích thương mại 
(quy định là 07 ngày, giảm còn 05 ngày); 
phấn đấu kết quả đo thời gian giải phóng 
hàng xuất khẩu, nhập khẩu năm 2017 giảm 
20% so với kết quả đo bình quân năm 2016 
(hàng xuất khẩu là 02 giờ 14 phút; hàng 
nhập khẩu là 15 giờ 22 phút); đơn giản hóa, 
điện tử hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, chi 
phí thực hiện giao dịch thương mại qua 
biên giới thủ tục xuất khẩu là 70 giờ; thủ 
tục nhập khẩu là 90 giờ. Mục tiêu đến năm 
2020: Thời gian thông quan hàng hóa qua 
biên giới dưới 60 giờ đối với hàng hóa xuất 
khẩu, 80 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.
Đối với lĩnh vực xây dựng: thẩm định thiết 
kế dự án/thiết kế cơ sở là 20 ngày; thẩm 
định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi 
công là 25 ngày; cấp giấy phép xây dựng 
là 25 ngày.
Theo đó, Sở KHĐT chủ động, thường 
xuyên phối hợp với các các, các ngành, địa 
phương cùng rà soát, chuẩn hóa, công bố, 

công khai TTHC cũng được tăng cường; 
thực hiện công khai, minh bạch TTHC và 
kịp thời bằng nhiều hình thức như: Trang 
thông tin điện tử của tỉnh, của cơ quan, 
hoặc thông qua các mặt trận đoàn thể, báo 
chí, đài phát thanh, truyền hình…, bảo đảm 
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ 
chức tiếp cận thông tin và đẩy mạnh thực 
hiện tốt thủ tục hành chính.
Nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh cấp 
tỉnh (pCI) của Long an lên nhóm rất tốt, 
ông Nguyễn Văn Tiều khẳng định: Lãnh 
đạo tỉnh Long an đã tập trung chỉ đạo các 
ngành, các cấp thực hiện quyết liệt, cần xác 
định rõ để thực hiện công tác CCTTHC có 
hiệu quả, cần phải quan tâm đến công tác 
cán bộ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo 
đức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ, tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tụy 
phục vụ nhân dân; cần tập trung thực hiện 
công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng 
cao nhận thức của đội ngũ CBCCVC người 
dân, doanh nghiệp về vai trò của CCHC, 
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (pCI) 
trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng 
sâu rộng hiện nay. 

Xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ doanh 
nghiệp - Con số ấn tượng
phát huy lợi thế lớn về vị trí địa lý thuận lợi, 
quỹ đất khu - cụm công nghiệp và nguồn 
nhân lực qua đào tạo đang phát triển; cơ sở 
hạ tầng, đặc biệt là giao thông đường bộ 
và cảng Long an được đầu tư hoàn thiện, 
cải cách hành chính mạnh mẽ... theo ông 
Nguyễn Văn Tiều, trong những năm qua, 
tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Long 
an có những bước phát triển đáng kể, ổn 
định, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì đạt 
mức tương đối cao, giai đoạn 2011-2015 
đạt trên 11,25%. Năm 2016, tốc độ tăng 
trưởng của tỉnh đạt 9,05%; thu nhập bình 
quân đầu người đạt 2.280uSD/người/năm; 
kim ngạch xuất khẩu đạt 4,342 tỷ uSD tăng 
14,9% so với năm 2015; kim ngạch nhập 
khẩu đạt 3,234 tỷ uSD tăng 10,4% so với 
năm 2015… riêng về thu hút đầu tư, Long 
an tiếp tục trở thành điểm sáng trong thu 
hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đến 

Lãnh đạo tỉnh Long An cùng các nhà khoa học thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế, 
hạ tầng giao thông trên địa bàn.
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nay, toàn tỉnh đã thu hút được 832 dự án 
FDI với tổng vốn đăng ký đạt 5.391 triệu 
uSD; hiện có 531 dự án đi vào hoạt động, 
vốn thực hiện 3.319 triệu uSD.
Đạt được kết quả khả quan đó, chính là nhờ 
vào một phần đóng góp tích cực của hoạt 
động xúc tiến, quảng bá đầu tư và hỗ trợ 
doanh nghiệp mà cơ sở thực hiện là Chương 
trình Xúc tiến đầu tư hằng năm được uBND 
tỉnh Long an phê duyệt. Chương trình Xúc 
tiến đầu tư hàng năm của tỉnh xác định rõ 
quan điểm, định hướng, mục tiêu xúc tiến 
đầu tư và các hoạt động xúc tiến đầu tư cụ 
thể sẽ được triển khai thực hiện trong năm. 
Long an định hướng thu hút đầu tư phải 
phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 
2020; tập trung mời gọi đầu tư vào các lĩnh 
vực như: Công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp 
chế biến nông sản, nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, đầu tư phát triển thương mại 
- đô thị - dịch vụ; chú trọng thu hút dự án 
của các đối tác có tiềm lực tài chính lớn, 
công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện 
với môi trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Mỹ, Eu, Singapore..., cụ thể là:
Đối với Nhật Bản: Long an tập trung vào 
những lĩnh vực hợp tác “Chiến lược công 
nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ 
hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến 
năm 2020, tầm nhìn 2030”, trong đó ưu tiên 
các ngành công nghiệp: Điện tử, sản xuất 
linh kiện điện tử, sản xuất ô tô, phụ tùng ô 
tô, chế biến nông thủy sản, môi trường và 
tiết kiệm năng lượng…
Đối với Hàn Quốc: Long an tập trung ở 
các lĩnh vực sản xuất cơ khí, năng lượng, 
công nghiệp nặng và thiết bị công nghiệp, 
chế biến nông thủy sản… riêng về lĩnh 
vực dệt may, để đón đầu Hiệp định ppp và 
FTa Việt Nam - Hàn Quốc, lựa chọn một 
số huyện có điều kiện phù hợp để mời gọi 
nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào lĩnh vực 
dệt, may…
Đối với Mỹ và EU: Long an tiếp cận các 
công ty tài chính, tư vấn quốc tế và hướng 
tới các tập đoàn đa quốc gia, hướng tới 
các ngành dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ 
tài chính, y tế, giáo dục, phát triển năng 
lượng…

ông Nguyễn Văn Tiều nhấn mạnh: Quan 
điểm trong việc xúc tiến, quảng bá đầu tư 
và hỗ trợ doanh nghiệp của Long an là các 
hoạt động xúc tiến đầu tư phải được thực 
hiện với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, 
ngành, địa phương và các doanh nghiệp hạ 
tầng, các chủ dự án để tạo sức mạnh tổng 
hợp, tăng hiệu quả, giảm chi phí; coi cải 
thiện môi trường đầu tư là trọng tâm trong 
công tác xúc tiến đầu tư, chú trọng hỗ trợ, 
giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh 
nghiệp, nhà đầu tư; thông qua các nhà đầu 
tư đã thành công tại tỉnh nhằm giới thiệu, 
mời gọi, thu hút các nhà đầu tư khác thuộc 
quốc gia đó đầu tư vào tỉnh. 
Chính vì vậy, công tác đối thoại với doanh 
nghiệp được lãnh đạo tỉnh rất quan tâm. 
Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức 
Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Nhật 

Bản với sự tham gia của khoảng 160 doanh 
nghiệp (ngày 10-01-2017); Hội nghị đối 
thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc với tham 
gia của khoảng 150 doanh nghiệp (11-01-
2017). Dự kiến, trong quý III-2017, tỉnh 
Long an sẽ tổ chức 5 cuộc đối thoại với 
doanh nghiệp trong nước và nước ngoài 
nhằm đồng hành, chia sẻ những khó khăn, 
vướng mắc liên quan đến hoạt động đầu tư, 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, qua 
đó có hướng tháo gỡ, khắc phục giúp doanh 
nghiệp ổn định và phát triển hơn. 
Quỹ đất phục vụ cho phát triển công nghiệp 
khá dồi dào, toàn tỉnh hiện có 28 khu công 
nghiệp và 32 cụm công nghiệp với diện 
tích khoảng 13.000 hecta. Trong đó, có 16 
khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với 
tỷ lệ lấp đầy trên gần 60% và 14 cụm công 
nghiệp với tỷ lệ lấp đầy khoảng gần 90%. 

Lãnh đạo tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho các nhà đầu tư  vào tỉnh Long An

Lãnh đạo UBND tỉnh Long An đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản
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Các khu vực khác của tỉnh, đặc biệt là vùng 
Đồng Tháp Mười phù hợp cho phát triển 
nông nghiệp. Đây là vùng nguyên liệu rộng 
lớn phục vụ phát triển công nghiệp chế 
biến, diện tích đất sản xuất nông nghiệp 
trên 330.000 hecta, đất rừng trên 30.000 

hecta, đất nuôi trồng thuỷ sản khoảng 8.500 
hecta.
Bên cạnh đó, hiện nay, Long an cũng đã 
hoàn thiện, phát hành các ấn phẩm, tài liệu 
phục vụ cho hoạt động xúc tiến Đầu tư, bao 
gồm: Tờ gấp xúc tiến đầu tư, DVD, bản đồ 

xúc tiến đầu tư, danh mục dự án mời gọi 
đầu tư (đính kèm). Các ấn phẩm này, phục 
vụ hiệu quả cho việc quảng bá tiềm năng 
đầu tư, hình ảnh của tỉnh Long an đến với 
các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài./.

DanH MỤc Dự Án ưu Tiên Mời gỌi đẦu Tư

DỰ ÁN đỊA đIỂM
VỐN đẦU Tư 

DỰ KIẾN
(triệu USD)

HÌNH THỨC 
đẦU Tư GHI CHÚ

1. Khu kinh tế cửa 
khẩu Long an

Thị xã Kiến Tường 
tỉnh Long an 5.266 ppp, BT, đầu 

tư trực tiếp

Đã có quy hoạch chung, đang mời gọi đầu tư Khu 
kinh tế cửa khẩu và các khu vực chức năng khác 
như khu đô thị, khu phi thuế quan…

2. Khu Công nghiệp 
phú an Thạnh

xã an Thạnh, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long 
an

120 Boo, đầu tư 
trực tiếp

Nhà đầu tư đã lập dự án, mời gọi nhà đầu tư mới 
hợp tác cùng đầu tư với nhà đầu tư hiện tại hoặc 
đầu tư trực tiếp vào Khu Công nghiệp.

3. Khu Công nghiệp 
Việt phát

xã Tân Thành, huyện 
Thủ Thừa, tỉnh Long 
an

164 Boo, đầu tư 
trực tiếp

Nhà đầu tư đã lập dự án, mời gọi nhà đầu tư mới 
hợp tác cùng đầu tư với nhà đầu tư hiện tại hoặc 
đầu tư trực tiếp vào Khu Công nghiệp.

4. Khu Công nghiệp 
prodezi

xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức 179 Đầu tư trực 

tiếp
Nhà đầu tư đã lập dự án, mời gọi đầu tư trực tiếp 
hoặc hợp tác với nhà đầu tư hiện tại

5. Khu phức hợp giải 
trí Khang Thông

Huyện Bến Lức, tỉnh 
Long an 527,6  Boo, đầu tư 

trực tiếp

Nhà đầu tư đã lập dự án và đã đầu tư một phần, 
giới thiệu dự án mời gọi nhà đầu tư mới hợp tác 
cùng đầu tư với nhà đầu tư hiện tại hoặc đầu tư trực 
tiếp một số hạn mục trong Khu Happy land.

6. Khu đô thị Nam 
Long VCD

xã an Thạnh, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long 
an

187 Đầu tư trực 
tiếp

Nhà đầu tư đã lập dự án, mời gọi đầu tư trực tiếp 
hoặc hợp tác với nhà đầu tư hiện tại

7. Trung tâm  công 
nghệ sinh học vùng 
Đồng Tháp Mười tại 
Long an

thị xã Kiến Tường, 
tỉnh Long an 31 ppp Dự án mới, đang mời gọi đầu tư (chưa lập dự án 

cụ thể)

8. Khu vực tiếp nhận 
kho vận, logistic - 
Cảng Long an

 Huyện Cần giuộc, 
tỉnh Long an  455 Liên doanh, 

đầu tư trực tiếp
Mời gọi đầu tư khu vực kho vận và hoạt động 
dịch vụ logistics tại Cảng Quốc tế Long An

9. Xây dựng Trung 
tâm Kho vận lương 
thực tại Vùng Đồng 
Tháp Mười tỉnh Long 
an

Huyện Thạnh Hoá, 
tỉnh Long an 18,3 Đầu tư

trực tiếp
Dự án mới, đang mời gọi đầu tư (chưa lập dự án 
cụ thể)

10. Trung tâm kho 
vận và dịch vụ 
logistic

Huyện Bến Lức, tỉnh 
Long an 300 Đầu tư

trực tiếp
Nhà đầu tư đã lập dự án, mời gọi đầu tư trực tiếp 
hoặc hợp tác với nhà đầu tư hiện tại

11.  phát triển chăn 
nuôi bò thịt tại tỉnh 
Long an

huyện Đức Hòa, Đức 
Huệ tỉnh Long an 10 Đầu tư

trực tiếp
Dự án mới, đang mời gọi đầu tư (chưa lập dự án 
cụ thể)

12. Đầu tư sản xuất 
và xây dựng các nhà 
máy chế biến khoai 
mỡ

huyện Thạnh Hóa, 
tỉnh Long an 20 Đầu tư

trực tiếp
Dự án mới, đang mời gọi đầu tư (chưa lập dự án 
cụ thể)

13. Nhà máy chế biến 
Thanh Long

Huyện Châu Thành, 
tỉnh Long an 4 Đầu tư

trực tiếp
Dự án mới, đang mời gọi đầu tư (chưa lập dự án 
cụ thể)

Hà Thành
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Tạo sân chơi “bình đẳng”. . .
ông Nguyễn Hòa Nhã cho biết thêm, thời gian qua, với sự phát 
triển về công nghệ, dịch vụ viễn thông và thị trường đầy tiềm năng 
như Long an thì các doanh nghiệp viễn thông hàng đầu của Việt 
Nam đều có mặt tại tại đây để thiết lập hạ tầng và cung cấp dịch 
vụ, cụ thể như: VNpT, Viettel, MobiFone, FpT, Vietnamobile, 
gTel-Mobile, SCTV, VTVcab,… Trong đó, nổi bật hẳn lên và 
có những đóng góp tích cực vảo nền kinh tế của tỉnh cũng như 
các hoạt động xã hội, từ thiện và tạo việc làm cho người lao động.
Để doanh nghiệp viễn thông (DNVT) trên địa bàn tỉnh Long an 
có kết quả khả quan như hôm nay, qua khảo sát thực tiễn, đại diện 
của Viettel, VNpT, MobiFone đều có chung đánh giá: Tỉnh Long 
an cũng như Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho DNVT đầu tư, kinh doanh, phát triển trong một 
môi trường cạnh tranh lành mạnh. 
Với tính công khai, minh bạch, đúng pháp luật trong thực hiện 
nhanh chóng, chính xác các thủ tục hành chính và giải quyết kịp 
thời các kiến nghị của DNVT. Đồng thời, Sở TTTT đã tích cực 
phổ biến, hướng dẫn và quán triệt pháp luật chuyên ngành đến tất 
cả các DNVT.
Bên cạnh đó, để bảo đảm DNVT kinh doanh đúng pháp luật và 
phát triển thị trường viễn thông tại địa phương bền vững, ở TTTT 
đã phối hợp với Cục Viễn thông thực hiện tốt việc quản lý danh 
mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có 

vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan 
trọng. Thông qua hoạt động thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch 
và hoạt động kiểm tra của Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và 
truyền thông trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch được uBND tỉnh phê 
duyệt đã nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm 
pháp luật nói chung và cạnh tranh không lành mạnh nói riêng nên 
đã đem lại sự hài lòng và ủng hộ cao của các DNVT đang kinh 
doanh trên địa bàn.
Hơn thế nữa, trong năm 2016, Sở TTTT đã tham mưu, trình 
uBND tỉnh phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ 

Anh Nhã - Phó Giám đốc Sở TTTT Long An

“Năm 2016, “anh tài” của các nhà mạng hoạt động tại thị trường Long An đã phát triển được 91,5 nghìn thuê bao điện thoại 
cố định, 1,71 triệu thuê bao điện thoại di động, 136 nghìn thuê bao Internet băng rộng, 76 nghìn thuê bao truyền hình trả 
tiền, đặc biệt với tổng doanh thu lên tới 2.290 tỷ đồng, đóng góp ngân sách địa phương khoảng 82 tỷ đồng... Những con số ấn 
tượng này, phần nào nói lên đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp viễn thông vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà”, đó 
là những chia sẻ đầy tâm đắc của ông Nguyễn Hòa Nhã - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An.
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động trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
Đây là cơ sở rất quan trọng để doanh nghiệp bình đẳng trong xây 
dựng và phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn Long an.

. . . đem lại hiệu ứng tích cực
Thấm nhuần phương châm và quan điểm nhất quán của tỉnh Long 
an là “Khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của chúng 
tôi, và thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của 
chúng tôi”, ông Nguyễn Hòa Nhã khẳng định: Trong thời gian 
qua, Sở TTTT đã tích cực, chủ động tháo gỡ mọi khó khăn cho 
doanh nghiệp; đồng thời đã kết nối các doanh nghiệp với nhau để 
cùng phát triển. Trong đó nổi bật hẳn lên, các doanh nghiệp đã 
cùng phối hợp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông, dùng 
chung cơ sở hạ tầng viễn thông, thiết lập và cung cấp dịch vụ viễn 
thông công ích, đem lại hiệu quả sử dụng cho các cấp, các ngành, 
địa phương, doanh nghiệp và người dân địa phương.
Có thể nói hoạt động xã hội, vì cộng đồng của ngành TTTT nói 
chung và lĩnh vực viễn thông nói riêng trên địa bàn tỉnh rất mạnh 
mẽ và đã được địa phương và nhân dân ghi nhận, cụ thể như các 
chương trình: Đóng góp và hoạt động về nguồn của tỉnh, xây dựng 
nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xây dựng cầu nông thôn, cung 

cấp miễn phí Internet đến trường học, đào tạo tin học văn phòng 
miễn phí cho toàn bộ cán bộ xã phường trên toàn tỉnh, tặng học 
bổng cho học sinh nghèo vượt khó có hoàn cảnh khó khăn, mổ 
sứt môi hở hàm ếch cho trẻ em có hoàn cảnh có hoàn cảnh khó 
khăn, tặng máy tính cho trường học, đồn biên phòng, … với tổng 
kinh phí hàng chục tỷ đồng. Nổi bật trong đó phải kể đến sự đóng 
góp của Viettel, VNpT và MobiFone. Ngoài ra, cũng phải ghi 
nhận sự đóng góp cho xã hội của doanh nghiệp viễn thông, khi 
đã tạo ra trên 1.500 việc làm trực tiếp cho người lao động tại địa 
phương, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh Long an.
Điều đó đã cho thấy: Việc nhiều doanh nghiệp cùng tham gia 
cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh nên đã thúc đẩy thị trường cạnh 
tranh sôi động ở 03 lĩnh vực chính như: Dịch vụ di động, Intrernet 
băng rộng cố định và Truyền hình trả tiền. Đây chính là quy luật 
tất yếu và phù hợp với đặc điểm của kinh tế thị trường; tuy nhiên 
các doanh nghiệp cũng đã dịch chuyển sang xu thế mà có thể gọi 
là “cạnh tranh cùng phát triển” hay “cạnh tranh cùng thắng” trên 
một sân chơi được coi là “bình đẳng” như ở Long an./.

Hội nghị phổ biến pháp luật về an toàn thông tin mạng

Hà Thành
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phóng viên: bên cạnh sự có mặt của các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài (FDi) trên địa bàn tỉnh Long an, 
thì doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân đang có 

những bước tiến tích cực đóng góp vào sự gia tăng giá trị của thị 
trường và cả vốn đầu tư. vai trò quản lý, hỗ trợ của chính quyền 
các cấp, đặc biệt là ngành công Thương được thể hiện như thế 
nào? Ông có thể minh họa thêm.
Ông Lê Minh Đức: Trước hết, qua con số thống kê và khảo sát thực 
tế cho thấy: Đến nay, Long an có hơn 8.926 doanh nghiệp tư nhân 
đang hoạt động, chiếm gần 64,3% tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh, 
đóng góp hơn 40% vào giá trị sản xuất công nghiệp và tham gia hơn 
28% vào giá trị tăng thêm của toàn ngành kinh tế.
Có thể nói, đạt được những kết quả đó, trước hết là do nhận thức về vị 
trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong các ngành, các cấp đã có những 
bước tiến quan trọng và ngày càng tích cực hơn; đồng thời các cơ chế, 
chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân ngày càng được chú 
trọng thực hiện; môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước cải thiện, 
thông thoáng, thuận lợi; cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục 
hành chính được tập trung đẩy mạnh; phương thức quản lý của Nhà 
nước đối với kinh tế tư nhân được đổi mới, phù hợp hơn so với cơ chế 
thị trường;…
Bên cạnh đó, ngành Công Thương luôn khuyến khích, hỗ trợ tích cực 
để các thành phần kinh tế phát triển ổn định, bền vững; luôn quan 
tâm và triển khai đầy đủ các chính sách liên quan đến phát triển kinh 
tế tư nhân; khuyến khích kinh tế tư nhân được phát triển ở tất cả các 
ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm; tạo thuận lợi cho kinh tế 
tư nhân tiếp cận các chương trình khuyến công, sản xuất sạch hơn, 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xúc tiến thương mại, liên 
kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị…; tạo điều kiện thuận lợi cho 
thành phần kinh tế tư nhân tham gia đóng góp xây dựng các chương 
trình, chính sách phát triển ngành để chủ động nắm bắt thời cơ, vượt 
qua những trở lực trở thành động lực phát triển kinh tế trong bối cảnh 
hội nhập quốc tế.
phóng viên: Theo đó, ngành công Thương đã hỗ trợ các doanh 
nghiệp trên địa bàn, thông qua chương trình, xúc tiến thương 
mại, khuyến công đã và đang được triển khai như thế nào, thưa 
ông?
Ông Lê Minh Đức: Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) 
trong nước tìm kiếm thị trường, quảng bá sản phẩm và xây dựng 
thương hiệu cho sản phẩm và DN, từ năm 2016 đến nay, ngành đã 

Ngành Công Thương Long An: 
Tiếp Tục góp phần quan Trọng 
vào pháT Triển KT-Xh của địa phương

Giám đốc Sở Công Thương Long An Lê Minh Đức

Trong những năm qua, tình hình thu hút đầu tư vào tỉnh 
Long An đạt nhiều kết quả khả quan; nhất là từ khi thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, 
chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế 
tư nhân, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh phát triển trên 
nhiều phương diện, hoạt động đa dạng ở hầu hết các ngành, 
lĩnh vực, đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự nghiệp đổi mới 
và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt tỷ trọng công 
nghiệp, thương mại - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế Long An luôn 
duy trì và phát triển khá ổn định; nông nghiệp đang chuyển 
biến tích cực sang nông nghiệp chất lượng cao. Trước yêu cầu 
mong mỏi của độc giả, các nhà quản lý kinh tế, các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin, Tạp 
chí Văn hóa doanh nhân đã có cuộc trao đổi, phỏng vấn ông 
Lê Minh Đức - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An chung 
quanh vấn đề này.  
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hỗ trợ doanh nghiệp tham gia 27 hội chợ triển lãm, tổ chức 10 phiên 
chợ hàng Việt về nông thôn, vùng biên giới, các khu công nghiệp, 
qua đó giúp DN tiêu thụ hàng hóa, giảm hàng tồn kho; nhiều thương 
hiệu Việt đã trở nên thân quen với người tiêu dùng. Xây dựng cẩm 
nang XTTM tỉnh Long an để tuyên truyền quảng bá sản phẩm của 
địa phương.
Hơn nữa, Sở Công Thương đã hỗ trợ HTX, doanh nghiệp tham gia 
Chợ phiên nông sản an toàn hàng tuần tại Tp. HCM; phối hợp thực 
hiện Dự án Mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm trên địa bàn Tp. 
HCM và quy trình quản lý, kiểm soát, truy xuất nguồn gốc thịt heo 
sạch. phối hợp cùng địa phương tổ chức cho các đơn vị xuất khẩu 
đi khảo sát thực tế tình hình tiêu thụ nông sản, đặc biệt thanh long, 
chanh, chuối tại các cửa khẩu biên giới thuộc 03 tỉnh Lạng Sơn, Cao 
Bằng, Lào Cai và Hà Khẩu tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). 
Tổ chức Đoàn Xúc tiến thương mại của tỉnh đến làm việc với Tổng 
công ty Thương mại Sài gòn (Satra) và Liên hiệp HTX Thương mại 
Tp. HCM (Saigon Co.op) và Công ty cổ phẩn Việt Nam Kỹ nghệ 
Súc sản (Vissan) để tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. phối hợp tổ 
chức: Hội thảo Kết nối giao thương, tiêu thụ hàng hóa nông sản chủ 
lực của tỉnh tại huyện Cần giuộc, Bến Lức, đến nay đã triển khai 
thực hiện được 10 Hợp đồng mua bán và 04 Biên bản ghi nhớ của 
các doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm góp phần đẩy mạnh tiêu thụ nông 
sản của tỉnh.
Ngoài ra, Sở Công Thương đã hỗ trợ Công ty cổ phần Thương mại và 
Xuất nhập khẩu Long an mở 01 điểm bán hàng Việt Nam chất lượng 
cao phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân. 
Tích cực hỗ trợ các DN ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá, xúc 
tiến tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thông qua Sàn giao dịch thương mại 
điện tử, giúp DN chào mua chào bán các sản phẩm và hỗ trợ xây dựng 
thiết kế website.
Đặc biệt, trong lĩnh vực khuyến công, hằng năm, Sở Công Thương 
đã triển khai hỗ trợ các DN, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) 
đầu tư cải tiến máy móc thiết bị, sản xuất sạch hơn, ứng dụng công 
nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường nhằm nâng 
cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa góp phần nâng cao chất 
lượng sản phẩm. Cụ thể: Năm 2016, ngành đã triển khai thực hiện 
02 đề án khuyến công quốc gia với tổng kinh phí hỗ trợ 550 triệu 
đồng và 06 đề án khuyến công địa phương với tổng kinh phí hỗ trợ 

625 triệu đồng. Năm 2017, ngành đang triển khai thực hiện 02 đề án 
khuyến công quốc gia với tổng kinh phí hỗ trợ 1.160 triệu đồng và 
08 đề án khuyến công địa phương đợt 1 với tổng kinh phí hỗ trợ 688 
triệu đồng. Đặc biệt, Sở Công Thương đã tham mưu uBND tỉnh công 
nhận 07 làng nghề truyền thống và 03 nghề truyền thống, phát triển 
công nghiệp nông thôn.
phóng viên: Theo ông, hướng thu hút đầu tư hiệu quả vào lĩnh 
vực công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường đã được ngành 
triển khai như thế nào?
Ông Lê Minh Đức: Định hướng phát triển thời gian tới, Long an tập 
trung thu hút phát triển các nhóm ngành và sản phẩm công nghiệp 
có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn, gắn kết với phát triển 
dịch vụ công nghiệp; tập trung phát công nghiệp hiện đại, đặc biệt là 
nhóm sản phẩm cơ khí điện, điện tử, hóa chất, công nghiệp phục vụ 
nông nghiệp - nông thôn, công nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm 
hiệu quả, công nghiệp vật liệu mới... Đồng thời, ngành sẽ tiếp tục 
thực hiện đẩy mạnh các giải pháp để kêu gọi đầu tư và sẵn sàng chào 
đón các nhà đầu tư. 
Theo đó, Long an đã quy hoạch nhiều khu, CCN với quỹ đất sạch, 
thuận tiện giao thông, sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư đến đầu tư 
sản xuất, kinh doanh; hiện nay, Long an có 16/28 khu công nghiệp 
đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy 67,35%, và 15/32 CCN đang hoạt động, 
tỷ lệ lấp đầy 85,5%. 
Ngoài ra, để thu hút các ngành công nghiệp sạch, thân thiện với môi 
trường, tỉnh đang quan tâm đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đồng 
bộ phục vụ phát triển công nghiệp. Kịp thời triển khai thực hiện tốt 
các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; các DN đến đầu tư tại Long 
an được hưởng các chính sách ưu đãi theo đúng quy định pháp luật. 
Trong quá trình xem xét, tiếp nhận đầu tư sẽ xem xét kỹ các khía 
cạnh tác động của dự án đối với kinh tế - xã hội, môi trường gắn với 
chú trọng việc thẩm định công nghệ trước và sau tiếp nhận đầu tư; 
không tiếp nhận đầu tư những ngành nghề có nguy cơ ô nhiễm môi 
trường cao.
Về phía ngành Công Thương, đang triển khai thực hiện Đề án Chính 
sách khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao sức 
cạnh tranh của sản phẩm, nhất là những mặt hàng thiết yếu và hàng 
xuất khẩu, khuyến khích áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, 
quản lý môi trường; Đề án Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn 

Khuyến khích và đẩy mạnh công tác khuyến công
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xây dựng giải pháp, cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển các 
ngành công nghiệp dựa trên công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 
2015, tầm nhìn đến năm 2020. 
Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình của các bộ, ngành 
Trung ương về chuyển giao công nghệ mới; triển khai tốt chương 
trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chương trình sản xuất 
sạch hơn trong công nghiệp giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng 
cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm doanh nghiệp.
phóng viên: vậy, làm thế nào để ứng dụng hiệu quả thương mại 
điện tử trong kinh doanh?
Ông Lê Minh Đức: Khai thác và ứng dụng hiệu quả thương mại điện 
tử (TMĐT) trong sản xuất, kinh doanh là xu hướng tất yếu nhằm xóa 
bỏ rào cản về địa lý, tăng doanh thu, giảm chi phí và nâng cao sức 
cạnh tranh cho DN, góp phần thúc đẩy quá trình CNH, HĐH và hội 
nhập kinh tế quốc tế. 
Để thực hiện hiệu quả thương mại điện tử trong kinh doanh doanh 
nghiệp cần phải sử dụng rộng rãi các mô hình TMĐT và theo kịp 
thực tiễn các mô hình hoạt động đó; áp dụng và phát triển các tiện ích 
thanh toán TMĐT; đào tạo nhân lực sử dụng TMĐT đáp ứng nhu cầu 
hiện nay; nghiên cứu các văn bản quy định về TMĐT để thực hiện 
cũng như giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm trong TMĐT...
Đối với Sở Công Thương, đến năm 2020, 100% dịch vụ công của Sở 
Công Thương sẽ được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3; 50% các dịch 
vụ công trọng điểm sẽ được nâng cấp trực tuyến mức độ 4; 100% các 
thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được 
đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương; 
triển khai nâng cấp sàn giao dịch TMĐT tỉnh Long an, nhất là chú 
trọng vào việc quảng bá các mặt hàng nông nghiệp và các mặt hàng 
xuất khẩu chủ lực của tỉnh.
Đồng thời, hàng năm, tùy theo nhiệm vụ cụ thể sẽ phối hợp với các 
ngành chức năng triển khai các hoạt động ứng dụng TMĐT; tổ chức 
kiểm tra, giám sát thực hiện phát triển TMĐT, thực hiện tốt việc phát 
triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ phát triển TMĐT, nâng cấp 
Sàn giao dịch TMĐT; phối hợp với các đơn vị tư vấn hỗ trợ DN ứng 
dụng TMĐT, đào tạo kỹ năng và tư vấn cho các DN. Thời gian qua 
mỗi năm Sở đã tổ chức tập huấn TMĐT cho gần 100 cán bộ, công 
chức, viên chức và doanh nghiệp tham gia giúp tăng cường năng lực 

quản lý Nhà nước về TMĐT và năng lực của doanh nghiệp khi tham 
gia kinh doanh TMĐT. 
phóng viên: Thưa ông, định hướng phát triển của ngành công 
thương trong thời gian tới như thế nào để góp phần quan trọng 
vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà, đạt mục tiêu nghị quyết 
đại hội tỉnh đảng bộ đề ra?
Ông Lê Minh Đức: Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành công 
nghiệp trong thời gian tới, tỉnh Long an sẽ tập trung khuyến khích 
hình thành các cụm liên kết ngành; ưu tiên, mời gọi, bố trí các dự 
án đầu tư các dự án có tính liên kết sử dụng sản phẩm của nhau; hỗ 
trợ DN trong nước liên kết phát triển thành DN vệ tinh trong chuỗi 
SX của các tập đoàn nước ngoài. Ngoài ra, tập trung phát triển công 
nghiệp hỗ trợ; đặc biệt là nhóm sản phẩm cơ khí, điện điện tử, hóa 
chất, công nghiệp phục vụ nông nghiệp-nông thôn, công nghiệp sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thân thiện với môi trường; 
phấn đấu hình thành các khu vực chuyên về công nghiệp hỗ trợ trong 
các khu, cụm CN. 
Đặc biệt, Ngành Công Thương quyết tâm tiếp tục thực hiện Đề án Tái 
cơ cấu ngành Công Thương tỉnh và Kế hoạch hành động thực hiện Đề 
án Tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn 2016 - 2017 gắn với thực 
hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh. phối hợp thực hiện 02 chương 
trình đột phá và 03 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 - 2020 nhằm góp phần thực 
hiện mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế của 
tỉnh nói chung và của ngành công thương nói riêng. 
Đồng thời ngành tiếp tục thực hiện mục tiêu đẩy mạnh phát triển công 
nghiệp và thương mại theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và 
sức cạnh tranh; tập trung thực hiện nâng cấp hạ tầng kỹ thuật điện, 
điện nông thôn phục vụ kịp thời yêu cầu phát triển sản xuất, sinh 
hoạt của dân cư nhất là vùng chuyên canh của tỉnh; phát triển mạnh 
thị trường trong nước, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; xây 
dựng các chương trình kết nối sản xuất và tiêu thụ các nguyên phụ 
liệu trong nước, giảm phụ thuộc thị trường bên ngoài; mở rộng và 
phát triển thị trường xuất khẩu. 
phát triển mối liên kết, hợp tác với TpHCM và các tỉnh thuộc vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng ĐBSCL nhằm tăng cường liên 
kết nội vùng và ngoại vùng, đảm bảo sự quản lý, phát triển vùng 
thống nhất, đồng bộ, hiệu quả góp phần kích thích tiêu dùng, thúc 
đẩy sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, không ngừng nâng cao năng lực cạnh 
tranh để hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả.
ông Lê Minh Đức nhấn mạnh: Từ những thành quả đạt được trong 
việc phát triển ngành công thương của tỉnh trong thời gian qua, trong 
bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt là việc 
thực hiện các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, Sở 
Công Thương tỉnh Long an sẽ đồng hành cùng cộng đồng doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn 
tỉnh, quyết tâm tiếp tục nỗ lực tận dụng thời cơ, tiềm năng, lợi thế, 
cùng vượt qua thách thức, khó khăn, hạn chế để cùng hướng đến mục 
tiêu xây dựng ngành công nghiệp tỉnh Long an ngày càng phát triển 
bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Long an./.
xin trân trọng cảm ơn ông!

Long An chú trọng thu hút và phát triển các dự án công nghiệp thân thiện với môi trường
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phóng viên: Thưa Trưởng ban, ông có những nhận định, đánh giá như thế 
nào về tầm vóc và vai trò của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu 
kinh tế cửa khẩu với sự đóng góp, thúc đẩy phát triển kT-xH địa phương?

Ông Trương Văn Triều: Trong những năm gần đây (2014, 2015, 2016), thu hút đầu tư 
vào các khu, cụm tỉnh Long an tăng khá mạnh, năm sau tăng cao hơn năm trước cả về 
số lượng và quy mô của dự án. Trong năm 2016, tổng diện tích đất các công nghiệp tỉnh 
Long an cho thuê 272,17 ha, đạt 108,87% kế hoạch đề ra của năm (250 ha). Kết quả đó 
có được đã minh chứng cho sự tin tưởng của các doanh nghiệp đối với môi trường đầu 
tư của tỉnh Long an.
Là một tỉnh có lợi thế về vị trí kinh tế, Long an liền kề với Thành phố Hồ Chí Minh, 
trung tâm kinh tế, văn hóa lớn nhất của cả nước, từ cảng Long an cách cửa biển Đông 
khoảng 16 km, hạ tầng trong và ngoài các KCN được quan tâm đầu tư đồng bộ, gắn kết 
với Tp HCM, do đó tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long an trong thời gian 
qua thu hút khá nhiều các doanh nghiệp đến đầu tư, tạo sự tăng trưởng kinh tế mạnh 
mẽ, là nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển công nghiệp của địa phương. 
Trong những năm gần đây, lợi thế của cảng biển Long an đang định hình và đã đi vào 
vận hành vào cuối năm 2016, cộng với sự phát triển giãn nở của các vùng phụ cận tại 
trung tâm thành phố lớn phát huy khá rõ nét, tạo nên sức hấp dẫn, thu hút mạnh mẽ các 
doanh nghiệp tiềm năng vào đầu tư. 
Ngoài ra, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Long an không chỉ vì điều kiện thuận 
lợi, bên cạnh đó, doanh nghiệp còn tiếp cận được sự thông thoáng của môi trường đầu 
tư, tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, 
luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của 
doanh nghiệp.
Việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan của tỉnh, đặc 
biệt là tại Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh. Đồng thời, BQL đã phối hợp chặt chẽ với công 
ty hạ tầng trong giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp (nhà đầu tư không phải đi trực tiếp); 
thời gian giải quyết các thủ tục thường rút ngắn từ 1/3 đến 1/2 thời gian quy định; tinh 
thần trách nhiệm thực hiện công vụ của công chức được nâng lên rõ rệt…
Đơn cử chỉ tính riêng các dự án được thu hút vào địa bàn tỉnh Long từ năm 2011 đến 
năm 2016, kết quả như sau:

năm 2012 2013 2014 2015 2016
Số dự án 103 85 150 164 188
Tăng (%) 10,75% (-21,17%) 76,47% 9,33% 15%

Nhằm thực hiện nhiệm vụ cung cấp 
thông tin cho độc giả, các nhà quản lý 
kinh tế, nhà đầu tư, nhà doanh nghiệp 
đang có nhu cầu tìm hiểu và quan tâm 
tới tỉnh Long An, một tỉnh đang có “sức 
vóc” trong vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam, cửa ngõ quan trọng của 
Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt đối 
với sự thu hút cũng như môi trường đầu 
tư, sản xuất kinh doanh trong các khu 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh và những 
đóng góp cải thiện thứ bậc PCI 2017 
của Long An. Trước yêu cầu này, Tạp chí 
Văn hóa doanh nhân - VCCI có cuộc trò 
chuyện và trao đổi với ông Trương Văn 
Triều - Trưởng ban Ban Quản lý Khu 
Kinh tế tỉnh Long An

Ông Trương Văn Triều
Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An

trao đổi với phóng viên 

kHU CôNg NgHiệP TỉNH LoNg AN:

“Sức vóc” cần khơi dậy
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Qua kết quả đó, đã cho thấy việc thu hút đầu tư vào các 
KCN của tỉnh tăng qua các năm. riêng năm 2013, do 
ảnh hưởng của việc suy thoái kinh tế nên số lượng doanh 
nghiệp đầu tư vào các KCN của Long an giảm sút. Kể từ 
khi thành lập KCN ở Long an (tháng 8-1997) đến ngày 
03-4-2016, các KCN đã thu hút được 1.218 dự án (506 
FDI và 712 DDI) với số vốn đầu tư (đầu tư mới và tăng 
vốn) là 3.113,44 triệu uSD và 55.797,00 tỉ đồng. 
riêng trong 6 tháng đầu năm 2017, các KCN của Long 
an đã thu hút thêm khoảng 40 doanh nghiệp mới đi vào 
hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 
740 dự án/doanh nghiệp, trong đó có 333 doanh nghiệp/
dự án FDI đang hoạt động với tổng số vốn đầu tư thực 
hiện lũy kế là 1,63 tỷ uSD và 407 doanh nghiệp DDI với 
tổng số vốn đầu tư thực hiện lũy kế là 16.500 tỷ đồng. 
Ngoài ra, còn có 20 dự án làm kho chứa hàng, 38 dự án 
cho thuê nhà xưởng đang hoạt động. Doanh nghiệp đầu tư 
tập trung nhiều vào các lĩnh vực như: May mặc, da giày, 
dệt nhuộm, nhựa… Về địa bàn đầu tư, doanh nghiệp tập 
trung chủ yếu ở các huyện như: Bến Lức, Đức Hòa, Cần 
Đước, Cần giuộc, Thủ Thừa.
Tính đến nay, có khoảng 105.409 lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Tổng diện 
tích các khu công nghiệp đang hoạt động chiếm tỷ trọng 
chưa đến 0,3% so với tổng diện tích đất tự nhiên của toàn 
tỉnh, thu hút được 8,1% tổng số lao động có việc làm của 
tỉnh nhưng đã đóng góp hơn 20% tổng thu ngân sách nhà 
nước. Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long an đã 
góp phần chuyển đổi các vùng đất hoang hoá, vùng nông 
nghiệp năng suất thấp ở các huyện Đức Hoà, Bến Lức, 
Cần giuộc thành các khu công nghiệp có hiệu quả kinh 
tế cao, góp phần tạo việc làm, thu hút lượng lớn lực lượng 
lao động, đẩy nhanh quá trình đô thị hoá vùng nông thôn 
hẻo lánh, góp phần to lớn trong quá trình chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng của tỉnh. Nếu như 
năm 2011, tỷ lệ thu hút đầu tư và phát triển các KCN ở 
các huyện được xác định: Đức Hòa (36,7%) - Bến Lức 
(33,5%) - Cần giuộc (29,8%) thì đến năm 2015, tỷ lệ 
đó đã có sự chuyển dịch rõ rệt trước diễn biến về môi 
trường đầu tư kinh doanh, đúng với tình hình thực tiễn, 
cụ thể là: Đức Hòa (26,2%) - Bến Lức (42,3%) - Cần 
giộc (31,5%). Các khu công nghiệp đã thu hút các doanh 
nghiệp đầu tư theo khu vực, tập trung giúp cho việc quản 
lý các hoạt động của doanh nghiệp được dễ dàng, giảm 
thiểu tối đa ô nhiễm môi trường.
phóng viên: vậy thưa ông, đâu là những điểm nhấn 
quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính của 
bqL nhằm tạo sự minh bạch hóa thông tin, giảm thủ 

tục hành chính, giảm thời gian, giảm chi phí... cho các 
nhà đầu tư, doanh nghiệp?
Ông Trương Văn Triều: Trong 6 tháng đầu năm 2017, 
công tác CCHC tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh được 
triển khai đồng bộ trên các nội dung về cải cách thể chế, 
cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây 
dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, cải cách 
tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. 
Việc triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2017 của 
BQL cơ bản đảm bảo theo tiến độ đề ra. 
Bên cạnh đó, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu ngày 
càng được nâng cao trong thực hiện công tác CCHC, cải 
cách lề lối làm việc; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ 
chức và cá nhân trong thực hiện các thủ tục hành chính; 
nâng cao tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, thái độ giao 
tiếp của công chức đảm bảo đúng chuẩn mực. Việc tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản 
lý nhà nước tại BQL ngày càng đẩy mạnh, mang lại hiệu 
quả. Các thủ tục hành chính thực hiện tốt tại Trung tâm 
phục vụ hành chính công (đảm bảo chất lượng, thời gian, 
sự hài lòng,…).
Đặc biệt, với chủ trương của Tỉnh ủy và uBND tỉnh Long 
an luôn xác định doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng 
trong việc phát triển nền kinh tế, là nền tảng cho việc phát 
triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì vậy Tỉnh ủy và 
uBND tỉnh luôn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để 
doanh nghiệp trong và ngoài nước mạnh dạn, có kế hoạch 
đầu tư và hoạt động ổn định, lâu dài tại Long an.
Để phấn đấu đến năm 2020, Long an cơ bản trở thành 
một tỉnh công nghiệp, hiện đại, do đó, muốn đạt được 
bước tiến này, uBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể:
Một là, tập trung đầu tư hạ tầng và đặc biệt là hạ tầng giao 
thông tại các khu vực trọng yếu để phát triển công nghiệp 
như khu vực vùng hạ huyện Cần giuộc, khu vực tập trung 
các doanh tại huyện Đức Hòa. Đẩy mạnh việc đầu tư hạ 
tầng chung tại Khu kinh tế cửa khẩu Long an để tiếp 
nhận các doanh nghiệp. Hoàn thiện các tuyến đường, giao 
thông gắn kết với các khu, cụm công nghiệp, trong đó có 
Đường tỉnh 830 kết nối với Cảng Long an để phục vụ 
tốt cho việc vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp. 
Hai là, tập trung tháo gỡ những vướng mắc cho các doanh 
nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN 
để chuẩn bị sẵn mặt bằng sạch, tiếp nhận các doanh 
nghiệp. Ngoài ra, để có cơ hội tốt đón tiếp các doanh 
nghiệp khi Hiệp định Tpp có hiệu lực thi hành. 
Ba là, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, đặc biệt việc 
xúc tiến đầu tư tại chỗ mang lại kết quả rất hữu hiệu, vừa 
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tiết giảm chi phí vừa tháo gỡ khó khăn cho các doanh 
nghiệp trong tỉnh, phấn đầu mỗi năm lấp đầy thêm ít nhất 
300 ha.
Bốn là, rà soát, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các 
khu công nghiệp còn lại. Đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ 
tầng, đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, nhất là 
giao thông, điện, nước. Chú trọng thực hiện Đề án tái cơ 
cấu nền kinh tế tỉnh Long an đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030; sắp xếp lại ngành nghề phù hợp trong khu 
công nghiệp, vừa ổn định giữ môi trường bền vững, vừa 
kết nối, hình thành chuỗi sản xuất trong các KCN…
Năm là, tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, 
tạo điều kiện thuận lợi tốt đa cho các doanh nghiệp vào 
đầu tư. Nghiêm khắc kiểm điểm xử lý hành vi những 
nhiễu, gây cản trở cho quá trình hoạt động của các doanh 
nghiệp. Các sở, ban, ngành thường xuyên báo cáo kết quả 
năng lực cạnh tranh của tỉnh để uốn nắn và chỉnh đốn kịp 
thời những sai lệch, giúp cho các doanh nghiệp hoạt động 
ngày càng có hiệu quả hơn.
Sáu là, toàn tỉnh đang áp dụng việc quản lý văn bản đầu 
vào, đầu ra qua phần mềm ICT để xác định và kiểm tra 
kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời các 
doanh nghiệp có thể xem xét tiến trình giải quyết hồ sơ 
cũng như thời gian. Tập trung thực hiện nhiệm vụ, có 
hiệu quả công tác cải cách hành chính; riêng Ban Quản 
lý Khu kinh tế tỉnh đã triển khai thực hiện các thủ tục 
lên cấp độ 3 để gắn kết với từng doanh nghiệp nhằm giải 
quyết các kiến nghị, hồ sơ được tốt và nhanh hơn. (doanh 
nghiệp gửi và nhận hồ sơ qua môi trường mạng, không 
phải đi trực tiếp nộp và nhận hồ sơ).
Bảy là, phát triển công nghiệp là cơ sở để đẩy mạnh phát 
triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, sự 
phát triển nào cũng đi đôi với những mặt trái của nó, bên 
cạnh việc phát triển công nghiệp, xã hội phải giải quyết 
các vấn đề về môi trường, các khu vực tập trung dân cư 
quá đông đúc,vấn đề về xã hội, lao động; các mối quan 
hệ phát sinh giữa nhà đầu tư, chính quyền, doanh nghiệp 
hạ tầng, người lao động…
Tám là, để việc phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
được bền vững, uBND tỉnh đã giao cho Sở tài nguyên 
và Môi trường hợp đồng với chuyên gia để lập các đề 
án xác định hiện trạng tiếp nhận các nguồn xả thải một 
số khu vực quan trọng trên địa bàn tỉnh; Đề án xác định 
khả năng tiếp nhận những ngành nghề có tiềm năng gây 
ô nhiễm cao của từng KCN để hạn chế tối đa những ảnh 
hưởng xấu đến môi trường tại từng khu vực.
Chín là, việc phát triển công nghiệp mạnh mẽ dẫn đến 
việc tăng dân số cơ học cục bộ tại một số khu vực, kéo 

theo vấn đề an sinh xã hội, quản lý an ninh trật tự trở nên 
phức tạp hơn. 
Mười là, tỉnh Long an trong những năm qua đã giải quyết 
tốt những phát sinh liên quan đến hoạt động của các khu 
công nghiệp như không để xảy ra: Các hành vi phá hoại 
tài sản của các doanh nghiệp thuộc các quốc gia như Đài 
Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc làm chủ đầu tư như tại 
các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, 
Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh trong sự kiện Trung 
Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Long 
an luôn chủ động giải quyết nhanh, linh động và không 
để xảy ra tình trạng đình công lớn gây ảnh hưởng đến 
hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh 
đó, BQL luôn chấp hành thực hiện tốt quyết định của 
pháp luật về tổ chức, hoạt động trong các KCN, Khu kinh 
tế; đồng thời mạnh dạn đề xuất kịp thời các khó khăn 
vướng mắc trong thực thi pháp luật.
phóng viên: nhằm nâng thứ bậc pci 2017 và tạo sức 
cuốn hút cũng như môi trường đầu tư tại Long an 
hấp dẫn hơn nữa, ông có kiến nghị với ubnD tỉnh 
trong việc chỉ đạo và các sở, ngành phối hợp thực hiện 
nhiệm vụ ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh? 
Ông Trương Văn Triều: Để thực hiện tốt nhiệm vụ nâng 
cao chỉ số năng lực cạnh tranh (pCI 2017) đòi hỏi phải có 
lợi thế so sánh, do đó đề nghị uBND tỉnh chỉ đạo, điều 
hành phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở phát huy tối đa 
tiềm năng và lợi thế của tỉnh để các ngành, địa phương 
trong tỉnh thực hiện; đồng thời đề nghị Trung ương cho 
tỉnh cơ chế đặc thù phù hợp với điều kiện thực tế của địa 
phương. 
Cùng với đó, uBND tỉnh tiếp tục kiến nghị quyết liệt 
với Trung ương những vấn đề vướng mắc đối với doanh 
nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành (theo báo 
cáo, đề xuất của các sở, ngành đã trình tỉnh); chỉ đạo các 
sở, ngành trong việc thực hiện rà soát quy hoạch lại các 
KCN cũng như quy hoạch lại ngành nghề các KCN để 
tạo cơ sở cho việc tiếp nhận đầu tư vào các KCN.
Với vai trò là cơ quan đầu mối trong việc quản lý các 
KCN, tôi đề nghị và mong rằng: Các sở, ngành, địa 
phương cần nỗ lực, chủ động hơn nữa trong việc thực 
hiện tốt quy chế phối hợp khi thực hiện nhiệm vụ, chức 
năng tại các KCN trên địa bàn tỉnh.
Trân trọng cảm ơn Trưởng ban đã dành thời gian cho 
cuộc trao đổi này!

Hà Thành
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Du lịch Long An:
	 				Cần	Có	“Cú	híCh”	xứng	tầm

Thời gian qua, tuy được Trung ương quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cùng những nỗ lực, cố gắng của ngành 
du lịch Long An nhưng sự phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có... Vậy muốn phát huy hiệu quả của 
thế mạnh này, rất cần có sự vào cuộc một cách đồng bộ, đồng thuận, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa của các cấp, các ngành 
và cả hệ thống chính trị, xã hội và nhân dân trong tỉnh để tạo sức cuốn hút mạnh mẽ các doanh nghiệp tầm cỡ trong, ngoài 
nước chung tay thì du lịch Long An mới phát triển đúng với tiềm năng của nó. 

Long an là một tỉnh vừa nằm trong vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam, là cửa ngõ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 
phía Bắc giáp tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia 

với đường biên giới dài 133 km; phía đông giáp với thành phố Hồ 
Chí Minh; phía nam giáp tỉnh Tiền giang và phía tây giáp tỉnh 
Đồng Tháp. Với vị trí “giao thoa” giữa vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Long an đóng vai trò cầu 
nối giữa hai vùng kinh tế quan trọng trong giao thương và du lịch. 

Gắn “bảo tồn” với phát huy các giá trị “văn hóa”
Theo ông Nguyễn anh Dũng - giám đốc Sở  Văn hóa - Thể thao 
và Du lịch tỉnh Long an, từ thời mở đất dựng nghiệp đến nay, các 

Khu Ramsar bảo tồn đất ngập nước Láng Sen - Tân Hưng

Ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở  Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An
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thế hệ người Long an đã trải qua bao gian nan, thử thách để thích 
ứng với thiên nhiên và xã hội mà ngày nay đã trở thành phong tục, 
tập quán, nếp ăn, nếp ở, vốn văn hóa văn nghệ dân gian; những kinh 
nghiệm đối phó với thiên nhiên, những lễ thức mang tín ngưỡng dân 
gian của nền văn minh lúa nước… mãi được lưu giữ và phát huy. 
Long an có hàng trăm lễ hội truyền thống, lễ hội mới (gắn với các 
sự kiện lịch sử hiện đại, cách mạng).
Trong số đó, có những lễ hội tiêu biểu có quy mô lớn như: Lễ hội 
làm Chay (huyện Châu Thành), lễ hội Vía bà Ngũ Hành Long 
Thượng (huyện Cần giuộc), đại lễ Quý Kỵ Nhạc sư Nguyễn Đại 
Quang (huyện Cần Đước), đại lễ Kỳ yên đình Thần Tân phước 
Tây (huyện Tân Trụ), đại lễ Kỳ yên Đình Tân Chánh và Lăng mộ 
Nguyễn Khắc Tuấn (huyện Cần Đước),...  
Về phong tục gắn liền với khẩn hoang mở đất, Long an có tục cúng 

việc lề được bảo lưu ở nhiều dòng họ có lịch sử khai phá sớm ở vùng 
đất này với những nghi thức đặc thù. Long an còn được biết đến với 
nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn nổi tiếng, đặc sắc, như: đờn ca 
tài tử, cải lương, hò,…
Là vùng đất được khai phá sớm ở Nam Bộ và có hệ sinh thái khá đa 
dạng và vị trí địa lý sát cạnh trung tâm thương mại lớn nhất miền 
Nam, Long an có nhiều nghề thủ công truyền thống như: làm trống, 
chạm gỗ, đóng ghe, dệt chiếu lác, làm bánh hỏi, làm bún, làm bánh 
phồng, bánh tráng, mộc, rèn, chằm lá, nấu rượu gò Đen. Trong đó 
có 11 làng nghề truyền thống được công nhận, tiêu biều là: Dệt 
chiếu Long Cang, ghe mắt đỏ (huyện Cần Đước), làng trống Bình 
an (huyện Tân Trụ), bánh tráng Nhơn Hòa (Tp. Tân an), đan nệm 
bằng lục bình (huyện Mộc Hóa), làng nghề mây tre Bến Long (Đức 
Hòa).... Những lễ hội, làng nghề này, đã và đang phát huy giá trị, 

Hiện trên toàn địa bàn tỉnh Long An có 310 
cơ sở lưu trú với 3.800 phòng và hàng trăm 
nhà hàng, trong đó chỉ có 07 khách sạn 2 
sao, 15 khách sạn 1 sao, còn lại là 287 nhà 
nghỉ đạt chuẩn trở lên. Bởi vậy, Long An rất 
khó khăn trong việc tổ chức các chương 
trình quảng bá, xúc tiến du lịch lớn tại đây. 
Tuy nhiên, việc kinh doanh loại hình du lịch 
lưu trú ở mức vừa và nhỏ, nhưng được du 
khách đánh giá cao trong phục vụ.
Được ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch 
Long An đánh giá là một cơ sở lưu trú uy 
tín của Trung ương đầu tư tại đại phương 
và liên tục có hướng đầu tư trọng tâm, 
trọng điểm, đặc biệt với bước bứt phá khá 
ngoạn mục trong suốt thời gian qua, Nhà 
khách Tổng Liên đoàn tại Long An (còn gọi 
là Nhà khách 2 Văn phòng B) là điểm nhấn 
như vậy. Cởi mở tiếp chúng tôi, Giám đốc 
Nguyễn Thị Bích Tuyền vui vẻ cho biết: Nhà 
khách là đơn vị sự nghiệp của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam. Sau một thời 
gian chuyển đổi và đến nay, Tổng Liên đoàn 
quyết định giữ nhà khách lại làm nhiệm 
vụ phục vụ cho giai cấp công nhân khi cơ 
sở lưu trú của ngành tại Tp. Hồ Chí Minh 
không đáp ứng được nhu cầu của lực lượng 
lao động đang gia tăng mạnh mẽ ở các khu 
công nghiệp kể cả trong tỉnh Long An.
Nhà khách có tổng diện tích 17.679 m2, 
tọa lạc tại 139, Nguyễn Thái Bình, phường 
3, Tp. Tân An - Long An. Hiện nhà khách có 
30 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn 2 sao (có 02 
phòng VIP, còn lại là phòng từ 2-3 giường). 

Tuy còn thiếu 1 số hạng mục kèm theo như: 
bể bơi, phòng tập đa năng... nhưng trang 
thiết bị buồng phòng được đánh giá đủ 
tiêu chuẩn 3 sao. Đội ngũ cán bộ, nhân viên 
của nhà khách gồm 35 người, được đào tạo 
bài bản, chuyên nghiệp. Hơn thế nữa, hằng 
năm, vào dịp từ tháng 9 trở về cuối năm, khi 
mùa cưới hỏi, hội họp... nhà khách đã thu 
hút, tạo việc làm từ 30 - 40 lao động thời vụ 
tại địa phương. 
Khi xét thấy thị trường tại Long An thiếu 
hụt về cơ sở tổ chức các sự kiện phục vụ 
hội nghị, hội thảo, cưới, hỏi, liên hoan, 
sinh nhật. Do đó, năm 2006, nhà khách 
đã đầu tư trong khuôn viên của mình một 
Nhà hàng tổ chức các sự kiện lớn nhất tỉnh 

Long An lúc bấy giờ. Chính điều đó, đã ngày 
càng tạo tiếng vang cho nhà khách và hiệu 
quả kinh doanh đã tăng lên rõ rệt. Đến 
giữa năm 2016, xét thấy nhu cầu quảng 
bá theo hình thức mới thông qua tổ chức 
sự kiện tiếp tục tăng, nên nhà khách đã đề 
xuất và được Tổng Liên đoàn phê chuẩn 
đầu tư thêm cơ sở vật chất. Theo đó, cũng 
ngay trong khuôn viên của nhà khách, đầu 
năm 2017, một trung tâm tổ chức sự kiện 
đã được khởi công và dự kiến đến đầu năm 
2018 sẽ xây dựng xong. Khi chính thức đưa 
vào sử dụng, trung tâm này sẽ có sức chứa 
lên tới 1.600 khách dự tiệc và có tầm cỡ lớn 
nhất tỉnh Long An.
Chính nhờ sự đầu tư đúng hướng, nên hiệu 
quả kinh doanh cũng như đời sống của 
người lao động nơi đây không ngừng được 
cải thiện. Kết quả cho thấy: Hằng năm, hoạt 
động kinh doanh của nhà khách đều tăng 
từ 15 đến 30%. Riêng năm 2016, nhà khách 
đóng góp ngân sách nhà nước gần 2 tỷ 
đồng. Từ đó, thu nhập bình quân của người 
lao động tăng lên. Nếu như năm 2014 là 
5,8 triệu đồng/người/tháng; đến năm 2016 
tăng lên 8 triệu đồng/người/tháng và dự 
kiến năm 2017 ở mức 9 triệu đồng/người/
tháng (chưa tính các chế độ đãi ngộ, khen 
thưởng khác).
Với cách nghĩ, cách làm đầy tâm huyết, bài 
bản và đầu tư có chọn lọc như Nhà khách 
Tổng Liên đoàn tại Long An rất cần được 
học tập và nhân rộng tới các cơ sở lưu trú 
khác trên toàn địa bàn tỉnh.          

Giám đốc Nguyễn Thị Bích Tuyền
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phục vụ khách du lịch khi đến với Long an. 
Văn hóa dân gian ở Long an có y dược học cổ 
truyền, đó là nghề làm thuốc nam và văn hóa 
ẩm thực. Ẩm thực Long an có các món ăn, thức 
uống đặc sản như: gạo Nàng Thơm Chợ Đào, 
rượu gò Đen, mắm còng, mắm chua cá cơm, 
mồng gà, cá bống kèo, cá hủn hỉn kho tộ, cua 
lột (vùng hạ Cần Đước, Cần giuộc), mắm chua 
cá lia thia (Đức Huệ), lạp xưởng (rạch Kiến), 
cốm ngò lạp xưởng tôm (Cần giuộc), bánh 
tráng (Đức Hòa), khô bò (Hiệp Hòa), thơm (Bến 
Lức), thanh long (Châu Thành), đậu phộng 
(Đức Hòa), dưa hấu Long Trì (Châu Thành) và 
nhiều món ăn dân dã thuộc phong cách Đồng 
Tháp Mười như: cá lóc nướng trui cuốn lá sen, 
lẩu mắm kho hẹ nước, cháo lươn nấu với môn 
nước, mắm cá linh, gạo Huyết rồng... mang 
đậm phong cách của vùng đất và con người ở 
từng địa phương trong tỉnh Long an nên cũng 
là một yếu tố hấp dẫn khách du lịch.
Long an còn có một Bảo tàng khảo cứu địa 
phương nơi lưu giữ hàng chục ngàn hiện vật 
khảo cổ, lịch sử, trong đó có những sưu tập hiện 
vật gốc có giá trị quý hiếm, không những đối 
với tỉnh nhà mà còn là bảo vật quốc gia, di sản 
văn hóa phi vật thể quốc gia. Một lần tham quan 
Bảo tàng có thể hình dung được một cách tương 
đối về vùng đất Long an cách đây hàng ngàn 
năm, về lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của 
nhân dân Long an, có thể hiểu về văn hóa, về 
con người Long an. Đây chính là những giá 
trị cốt lõi, hội đủ các điều kiện để Long an 
phát triển loại hình du lịch văn hóa lịch sử, tín 
ngưỡng truyền thống của địa phương. 

Du lịch sinh thái    
- cần đầu tư xứng tầm
ông Nguyễn anh Dũng cho biết thêm, Long 
an còn là địa phương có được sự đa dạng về địa 
hình chuyển tiếp từ vùng gò đồi, đồng bằng đến 
sông, hồ và vùng nước biển ven bờ, vì vậy cảnh 
quan ở Long an khá đa dạng và hấp dẫn. Đặc 
biệt là cảnh quan sông nước Vàm Cỏ Đông, 
Vàm Cỏ Tây; cảnh quan đặc trưng ở vùng trũng 
Đồng Tháp Mười và cảnh quan vùng làng quê 
với những cánh đồng lúa trù phú, các vườn cây Khu du lịch làng nổi Tân Lập - Mộc Hóa (Ảnh: Vũ Quốc)
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ăn trái mang đậm tính đặc thù của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Hơn thế nữa, tài nguyên du lịch của Long an tương đối phong phú, 
đa dạng, trong đó tài nguyên du lịch tự nhiên mà nổi trội là các giá 
trị cảnh quan: sông nước, rừng tràm,... và sinh thái đất ngập nước 
mà tâm điểm là Khu ramsar bảo tồn đất ngập nước Láng Sen được 
xem là điển hình của vùng trũng Đồng Tháp Mười với tính đa dạng 
sinh học cao. Bên cạnh đó, Long an còn là nơi có nhiều di tích lịch 
sử văn hóa, các làng nghề có giá trị gắn với lịch sử phát triển của 
vùng đất này. Đây là những lợi thế quan trọng tạo nên tiền đề cho 
việc hình thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn góp phần đẩy mạnh 
phát triển du lịch Long an.
Với lợi thế về tài nguyên du lịch, theo ông Nguyễn anh Dũng, Long 
an đã và xây dựng các nhóm sản phẩm du lịch đặc thù sao cho phù 
hợp với vai trò, vị trí “khớp nối” quan trọng của mình. Đồng Tháp 
Mười còn là vùng đất ngập nước của Đồng bằng sông Cửu Long có 
diện tích 697.000 ha, trải rộng trên ba tỉnh Long an, Tiền giang và 
Đồng Tháp; trong đó Long an chiếm gần 2/3 diện tích. Với bề dầy 
của nền văn hóa óc eo và lịch sử chống giặc ngoại xâm hào hùng; 
nằm trong lưu vực hai con sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây và có 
hệ sinh thái đặc trưng là vùng đất trũng, ngập nước, kênh rạch chằng 
chịt, đan sen cùng hệ sinh thái rừng tràm, hồ sen, súng, lúa trời và hệ 
động, thực vật phong phú; cộng đồng cư dân chất phác, trung thực, 
hiền hòa, mến khách. Vì vậy, trong Quy hoạch tổng thể của ngành 
du lịch Việt Nam, Long an được xác định là một trong những điểm 
du lịch sinh thái quan trọng của vùng du lịch Nam Bộ. 

Quy hoạch phát triển du lịch     
- Những điểm nhấn quan trọng  
Chia sẻ thêm, ông Nguyễn anh Dũng cho biết: Thời gian qua, trên 
cơ sở các đề án quy hoạch phát triển du lịch qua các thời kỳ, với sự 
quyết tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, uBND tỉnh và các ngành, các cấp 
từ trung ương đến địa phương, Long an đã lập quy hoạch đầu tư 
các dự án du lịch sinh thái trọng điểm vùng Đồng Tháp Mười nhằm 
tạo điểm nhấn, kết nối khai thác các di tích lịch sử - văn hóa trong 
tỉnh. Nổi bật là Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập - Mộc Hóa 
với diện tích 135 ha; Khu nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược 
liệu Đồng Tháp Mười - Mộc Hóa (trên 1.000 ha); Điểm du lịch 
làng cổ phước Lộc Thọ ở huyện Đức Hòa (10 ha) và đặc biệt nếu 
dự án Khu phức hợp vui chơi giải trí Hapyland (huyện Bến Lức), 
quy mô gần 400 ha (giai đoạn 1) tiếp tục được đầu tư “đúng tầm” 
sẽ là điểm nhấn quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội của tỉnh Long an, vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
và cả nước. Toàn tỉnh có 109 di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp 
hạng, trong đó có 20 di tích cấp quốc gia và 89 di tích lịch sử - văn 
hóa cấp tỉnh; chủ yếu là đình, chùa, miếu, lăng mộ, các công trình 
kiến trúc cổ và một số di tích khảo cổ, tiêu biểu là di chỉ an Sơn, 

Happyland - Xứ sở hạnh phúc là Khu phức hợp giải trí, du lịch có 
quy mô lớn, với tổng diện tích gần 400ha (giai đoạn 1), tọa lạc tại 
xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An dự kiến sẽ đưa vào 
vận hành một số hạnh mục trong thời gian tới như: Trường đua 
xe Happyland, Khu trò chơi cảm giác mạnh, múa rối nước, Show 
bong bóng nghệ thuật Quốc tế của nghệ sĩ FangYan (người lập 
19 kỹ lục thế giới), Khu văn hóa Việt Nam: công trình mô phỏng 
các địa danh nổi tiếng của Việt Nam bao gồm chợ Đồng Xuân (Hà 
Nội), chợ Đông Ba (Huế) và chợ Bến Thành (TP.HCM) cùng những 
chi tiết đặc sắc khác như: Cầu Hội An, cầu ngói Thanh Toàn, chợ 
nổi miền Tây. Khu vực Tây Nguyên với nhà rông Ba Na, 2 nhà dài 
của người Châu Mạ và nhà sàn của người Thái - Mường,... Hơn 
thế nữa, nơi đây sẽ là địa điểm tham quan và trưng bày hơn 1.000 
hiện vật văn hóa của người Châu Mạ (được sưu tầm khá công 
phu trong nhiều năm qua). Bên cạnh đó, Khu văn hóa Việt Nam 
còn có một sân khấu lớn biểu diễn nhạc truyền thống Việt Nam 
như: Múa cung đình, hò Huế trên sông, hát quan họ, đờn ca tài 
tử,…Đồng thời, tại đây, cũng sẽ tổ chức lễ hội đường phố với các 
xe diễu hành cùng hàng trăm diễn viên biểu diễn theo chủ đề 
truyền thống 3 miền ( Bắc - Trung - Nam)… hứa hẹn là điểm thu 
hút khách tham quan du lịch lý tưởng trong thời gian tới. 

Happyland với quy mô tầm cỡ “độc nhất vô nhị”, khi tổng thể các 
hạng mục hoàn thành đồng bộ đưa vào sử dụng, sẽ là “đòn bẩy” 
hữu hiệu tạo ra sản phẩm du lịch chất lượng cao, thúc đẩy mạnh 
mẽ sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, khu vực 
và cả nước.

Cổng chính tại Khu phức hợp vui chơi giải trí Happyland
(Bến Lức - Long An)

Hapyyland - Khu không gian ba miền
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Nằm trong chương trình khảo sát tuyến du 
lịch sinh thái Đồng Tháp Mười, qua trao đổi, 
Dược sĩ Bùi Đắc Thắng - Giám đốc Công ty cổ 
phần Nghiên cứu bảo tồn và Phát triển dược 
liệu Đồng Tháp Mười cho biết: Đến nay, công 
ty vẫn luôn duy trì và phát triển ổn định việc 
nghiên cứu, bảo tồn khá bền vững cây dược 
liệu nơi đây. Gồm hơn 1.000 ha rừng tràm 
với khoảng 19 giống tràm và các loại dược 
liệu (đạt tiêu chuẩn GACP), trong đó cây 
tràm gió chiếm diện tích hơn 800 ha, được 
xem là lớn nhất Việt Nam. Tràm gió hiện là 
nguồn dược liệu quý mà công ty đang khai 
thác để sản xuất thuốc chống nhiễm trùng, 
mau lành vết thương, phòng cảm sốt, chống 
viêm nhiễm đường hô hấp; thực phẩm chức 
năng và 1 số loại mỹ phẩm giúp làm trắng 
da, tẩy tế bào chết...; các sản phẩm có thành 
phần đông dược như: nước súc miệng, kem 
đánh răng điều trị đau họng, hay thậm chí 
cả các sản phẩm gia dụng: nước lau nhà, 
xịt phòng, dung dịch tẩy uế khử mùi ... đều 
hoàn toàn bằng dược liệu có mùi thơm tự 
nhiên dễ chịu (không những không ảnh 
hưởng đến sức khỏe mà còn điều trị được 
bệnh). Đồng thời, công ty còn phát triển, 
quy tụ bảo tồn nguồn gen thêm hàng trăm 
hecta các cây dược liệu khác cũng như các 
loại cây quý của vùng Đồng Tháp Mười như 
cây bạch đàn chanh, cây vối, cây dành dành, 
cây cúc gai…; cùng hệ thống phòng thí 
nghiệm được trang bị khá hiện đại như máy 
sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), sắc ký khí 
(GC-MS)… và nhà xưởng chiết xuất tinh dầu 
được đầu tư hiện đại theo tiêu chuẩn GMP 

- WHO. Bằng phương pháp chiết xuất khoa 
học hiện đại kết hợp với y học cổ truyền theo 
kinh nghiệm dân gian, công ty đã nghiên 
cứu chiết xuất được tinh dầu và hoạt chất 
của hàng trăm loài cây cỏ mà trong đời sống 
hàng ngày chúng ta không chú ý đến, hay 
chỉ biết đến như một loại gia vị: sả, chanh, 
bạc hà, tía tô, diếp cá …. Từ những loại cây 
nhà lá vườn của Việt Nam, Công ty đã bào 
chế ra các sản phẩm có giá trị dược tính cao 
và hiệu quả hơn một số loại thuốc ngoại 
nhập nhưng giá thành lại rẻ hơn rất nhiều. 

   Không chỉ là khu bảo tồn, phát triển dược 
liệu và nhà máy sản xuất thuốc từ thảo dược 
quy mô (theo tiêu chuẩn GMP – WHO), công 
ty còn đầu tư, phát triển nơi đây thành khu 
du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chữa bệnh 
hoạt động rất hiệu quả. Bởi vậy, công ty 
đang ngày càng được nhiều trường đại học, 
cao đẳng trong và ngoài ngành ở phía Nam 

ký kết đưa sinh viên đến thực tập; đồng thời 
thu hút lượng du khách trong nước và quốc 
tế đến ngày một nhiều và đều có chung một 
cảm nhận, đó là “sự hoàn hảo tuyệt vời”.
  Tuy nhiên, ông Bùi Đắc Thắng vẫn luôn đau 
đáu và mong muốn tiếp tục đầu tư thực hiện 
đúng theo di nguyện của thầy mình - Anh 
hùng Lao động, Dược sĩ Nguyễn Văn Bé: 
“Công ty phải ngày càng hoàn thiện hơn, 
trở thành khu bảo tồn dược liệu, đặc biệt là 
giống tràm gió, của khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung”. 
Để việc bảo tồn được bền vững thì việc phát 
triển cần phải đẩy mạnh; người dân sẽ được 
cùng tham gia khai thác và bảo vệ khu rừng 
tràm, góp phần cung cấp tinh dầu tràm bản 
địa cho tiêu dùng trong nước và cả cho xuất 
khẩu (tinh dầu tràm thô, cineol 99%, alpha-
terpinéol…)
 Bên cạnh đó, công ty còn liên kết với các nhà 
khoa học ở các trường đại học phát triển 
nơi đây trở thành Khu du lịch sinh thái nghỉ 
dưỡng, chữa bệnh nổi tiếng trong khu vực 
theo đúng Quy hoạch phát triển du lịch Long 
An đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.
Để mục tiêu trở thành hiện thực, công ty đã 
và đang hợp tác cùng Sở Khoa học và Công 
nghệ Long An tiến hành lập Đề án phát triển 

Khu nghiên cứu bảo tồn dược liệu Đồng 
Tháp Mười kết hợp với du lịch sinh thái nghỉ 
dưỡng, chữa bệnh, trình UBND tỉnh trong 
thời gian sớm nhất; đồng thời mong rằng: 
Các sở, ngành, địa phương quan tâm, giúp 
đỡ sớm phê duyệt các thủ tục liên quan để 
công ty có cơ sở đầu tư, phát triển ổn định, 
bền vững.

Dược sĩ Bùi Đắc Thắng - Giám đốc Công ty cổ phần Nghiên cứu bảo tồn
và Phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười trao đổi với đoàn công tác (Ảnh: Vũ Quốc) 

Khu nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười (Ảnh: B.T) 
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Lộc giang (Đức Hòa), rạch Núi (Cần giuộc), rạch 
rừng (Mộc Hóa), Cổ Sơn Tự (Vĩnh Hưng), Bình Tả 
(Đức Hòa),… Và tiến hành trùng tu, tôn tạo đưa vào 
sử dụng 1 số khu di tích, điển hình như: Khu đền 
thờ và di tích Vàm Nhựt Tảo (huyện Tân Trụ), Khu 
di tích lịch sử cách mạng tỉnh Long an (huyện Đức 
Huệ), Khu tượng đài Long an “Trung dũng, kiên 
cường, toàn dân đánh giặc” (Tp. Tân an), di tích lịch 
sử Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (huyện 
Bến Lức)... Nhờ đó, đã thu hút du khách trong nước 
và quốc tế đến với Long an ngày một tăng, hằng 
năm tăng bình quân từ 15 - 20%.
Theo Quy hoạch phát triển du lịch Long an đến năm 
2020, tầm nhìn 2030 và căn cứ tình hình thực tế của 
tỉnh, ông Nguyễn anh Dũng khẳng định: Thời gian 
tới, Du lịch Long an vẫn chú trọng lấy phát triển 
du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười và loại hình du 
lịch sông nước trên hai con sông Vàm Cỏ Đông và 
Vàm Cỏ Tây làm sản phẩm đặc thù chủ đạo để tạo 
điểm nhấn gắn với khai thác giá trị các di tích lịch sử 
văn hóa lễ hội, làng nghề, dịch vụ giải trí và du lịch 
quá cảnh đi Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Bình 
Hiệp; đồng thời kết nối tour tuyến du lịch với các 
tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long, Tp. Hồ Chí 
Minh và cả nước. Hướng tới xây dựng thương hiệu 
và hình ảnh du lịch theo chủ đề “Du lịch sông nước 
và thiên đường giải trí”.
Trăn trở trước thực trạng phát triển du lịch của tỉnh 
nhà, ông Nguyễn anh Dũng - giám đốc Sở Văn 
hóa - Thể thao và Du lịch Long an chia sẻ: Những 
nỗ lực đầu tư, tổ chức khai thác phát triển du lịch 
trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, 
trên thực tế, du lịch Long an vẫn còn nhiều vấn đề 
phải nhìn lại, đó là thực trạng phát triển du lịch của 
tỉnh còn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Các 
khu, điểm du lịch chậm được đầu tư hoàn thiện, hầu 
như mới chỉ khai thác dưới dạng nguyên sơ, chưa có 
những điểm nhấn đặc trưng. Các điểm du lịch thiếu 
các dịch vụ cho khách, công tác quản lý nhà nước về 
du lịch còn hạn chế. Việc khai thác các di tích lịch 
sử văn hóa và lễ hội phục vụ phát triển du lịch chưa 
có sự kết hợp với các dịch vụ khác như: lưu trú, nhà 
hàng, vui chơi, giải trí,... nhất là quà lưu niệm thì hầu 
như chưa có sản phẩm mang nét văn hóa riêng của 
Long an. 
Trong thời gian tới để phát triển du lịch, đặc biệt là 

Quy hoạch phát triển du lịch Long An đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 sẽ tập 
trung vào khai thác những loại hình du lịch đặc trưng như:
+ Tập trung xây dựng Khu sinh thái quốc gia, Khu phước hơp giải trí Happyland. 
+ Tập trung phát triển các loại hình du lịch sinh thái vùng Đồng Tháp Mười tại 
Khu Văn hóa đa năng ngoài công lập Làng nổi Tân Lập, Khu Nghiên cứu bảo tồn 
và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười, Khu Ramsar bảo tồn đất ngập nước 
Láng Sen nhằm phục vụ du khách nghiên cứu khoa học, tham quan trải nghiệm 
đa dạng sinh học, khám phá động, thực vật kết hợp giáo dục môi trường bằng 
các phương tiện truyền thống bản địa.
+ Tổ chức hình thành và khai thác loại hình du lịch đường thủy trên lợi thế của hai 
con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây với loại hình du lịch trên sông, kết nối tham 
quan các điểm du lịch làng quê theo tuyến và vui chơi giải trí.
+ Khuyến khích người dân phát triển dịch vụ, các loại hình du lịch trang trại 
với các cây, con đặc trưng tại địa phương nhằm phục vụ du khách tham quan, 
nghiên cứu, trải nghiệm, thưởng thức gắn với giáo dục bảo vệ môi trường.
+ Gắn việc khai thác, kết nối tính da dạng, phong phú của các di sản văn hóa (vật 
thể, phi vật thể: di tích lịch sử văn hóa, lễ hội, làng nghề) phục vụ khách du lịch.
+ Tổ chức hoạt động du lịch mùa nước nổi khu vực Đồng Tháp Mười phục vụ du 
khách tham quan tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người dân và sinh thái mùa 
nước nổi, tái hiện lại đời sống sinh hoạt của người dân và các truyền thống săn, 
bắt bản địa, văn hóa ẩm thực xưa.

Cùng đi khảo sát với các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến du lịch - Sở Văn 
hóa - Thể thao và Du lịch Long An, chúng tôi đến huyện Vĩnh Hưng là nơi đầu 
tiên trong tỉnh đang xây dựng dự án “Du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông 
thôn mới”. Cởi mở trao đổi, ông Tám Việt cho biết: Thực hiện chủ trương của tỉnh 
Long An về đẩy mạnh và phát triển các loại hình dịch vụ du lịch, nên chúng tôi 
xây dựng dự án này nhằm mục đích, tái hiện lại những nét văn hóa truyền thống 
trong sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân nơi đây xưa và nay, để du khách 
trực tiếp “mục sở thị” như: được gieo mạ, gặt lúa, bắt chuột hay câu lươn, đơn cá, 
chụp vịt, đuổi gà... hoặc ngồi trên thuyền ba lá thả hồn vào đầm sen để thưởng 
thức hương vị trà ướp sen, nghe đờn ca tài tử và cùng những món ẩm thực độc 
đáo do chính chị em phụ nữ ở tại các gia đình hướng dẫn. Bên cạnh đó, du khách 
còn được tham quan và hướng dẫn đan giỏ bằng lục bình tại các hộ trong làng 
nghề truyền thống, thăm chùa Nổi - Cổ Sơn Tự,... Đây cũng chính là cách gìn giữ 
và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể nên rất cần các cơ quan chức 
năng tích cực hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để dự án trở thành hiện thực. 

Ông Tám Việt và đại diện người dân trong dự án “Du lịch cộng đồng gắn với 
xây dựng nông thôn mới” trao đổi cùng đoàn tại chùa Nổi - Cổ Sơn Tự (Ảnh: Vũ Quốc)
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loại hình du lịch văn hóa, theo ông Nguyễn anh Dũng, Long an cần 
đẩy mạnh công tác đầu tư hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Chú trọng công tác bảo tồn, 
tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, khảo cổ, cải thiện chất lượng 
di tích, Bảo tàng để phục vụ cho phát triển du lịch. Duy trì và phát 
triển các lễ hội dân gian, các loại hình nghệ thuật dân gian, trò chơi 
dân gian để phục vụ cho hoạt động du lịch. Xây dựng các câu lạc 
bộ biểu diễn một số loại hình nghệ thuật truyền thống như: đờn ca 
tài tử, hát cải lương… ở các điểm tham quan để phục vụ du khách. 
Thành lập các câu lạc bộ nghệ nhân, ngoài việc phục vụ lễ hội có 
thể phục vụ khách theo tour. Đối với các làng nghề truyền thống cần 
xây dựng đề án để có sự đầu tư thích đáng, có biện pháp quy hoạch, 
phát triển một cách hợp lý để trở thành điểm tham quan du lịch hấp 
dẫn. Tạo sự liên kết giữa các địa phương có tài nguyên du lịch và các 
công ty lữ hành trong việc định hình xây dựng, phát triển các tour du 
lịch văn hóa. Cần có sự liên kết, phối hợp giữa du lịch văn hóa với 
các loại hình khác, tạo sự phong phú cho chuyến tham quan. Tăng 
cường mời gọi xã hội hóa đầu tư vào điểm du lịch, tuyên truyền, 
quảng bá, xúc tiến du lịch, tiếp tục kêu gọi và cùng các nhà đầu tư 
hoàn thiện các sản phẩm du lịch; kết nối liên kết trong nước, quốc 
tế về du lịch. Nâng cao nhận thức của các ngành, các địa phương, 

doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong quy hoạch, quản lý, khai 
thác, bảo tồn tài nguyên du lịch. 
Vậy, để trở thành hiện thực, rất cần có sự quyết tâm, quyết liệt vào 
cuộc của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, sự quan tâm, hỗ trợ của 
Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, ban, ngành 
liên quan, sự đột phá, năng động, tích cực của các doanh nghiệp 
làm dịch vụ du lịch (lữ hành, lưu trú, ăn uống...) và cộng đồng dân 
cư, đặc biệt là tạo sức hút lớn cho các doanh nghiệp “tầm cỡ” đầu 
tư vào du lịch tỉnh nhà. Tin rằng, trong tương lai không xa, khi du 
khách đến với Long an sẽ hấp dẫn bởi các loại hình du lịch vui chơi 
giải trí cùng với du lịch sinh thái đặc thù của vùng đất Đồng Tháp 
Mười; gắn với tham quan cửa khẩu, di tích, khám phá lễ hội, thưởng 
thức ẩm thực đặc sản miền quê và phong tục tập quán con người nơi 
đây; đồng thời sẽ tiếp tục mở ra cuộc hành trình đầy thú vị cho du 
khách khám phá thêm nét đẹp truyền thống của các tỉnh thành miền 
Tây Nam bộ./.

Cá lóc nướng cuốn lá sen non (Ảnh: Vũ Quốc)

Hà Thành
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Nguyên nhân dẫn đến . . . 
Theo ông Võ Thành Trí - phó giám đốc Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long 
an (Sở LĐ-TB&XH), nguyên nhân khách 
quan là tỉnh Long an nằm tiếp giáp với trung 
tâm kinh tế lớn (Tp. Hồ Chí Minh), nên đầu 
ra lao động qua đào tạo đã bị sức cuốn hút 
mạnh về đó. Về chủ quan, thời gian qua, 
công tác đào tạo nghề của tỉnh vẫn chưa thực 
sự phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp và 
chưa có doanh nghiệp nào trên địa bàn “xây 
dựng được trường hoặc đăng ký tổ chức đào 
tạo nghề trong doanh nghiệp”.
Đồng thời, đối với việc phân luồng ở giai 

đoạn từ pTCS lên THpT vẫn còn chậm 
(nguyên nhân là nhận thức cũng như tư duy 
hướng nghiệp nghề của các bậc phụ huynh 
đối với con em mình vẫn chưa sẵn sàng. Họ 
vẫn muốn con em mình “làm thầy”, trong 
khi đó, thực tế đối với thị trường việc làm lại 
cho thấy: Tỷ lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp 
đại học không xin được việc làm đang ngày 
càng gia tăng...); nhận thức của các cấp, các 
ngành và toàn xã hội về công tác giáo dục 
nghề nghiệp chưa cao; công tác dự báo và 
thông tin thị trường lao động chưa đi vào 
chiều sâu.
Đây chính là những nguyên nhân dẫn đến 
sự thiếu hụt nguồn lao động đã qua đào tạo 
nghề, đặc biệt đối với nguồn nhân lực chất 
lượng cao lại càng trở nên khan hiếm hơn tại 
địa phương.

. . . Lời giải bài toán
ông Võ Thành Trí nhấn mạnh: Khi nguyên 
nhân thiếu hụt nguồn lao động qua đào tạo 
được xác định, bước sang năm 2017, Sở LĐ-

TB&XH đã tập trung triển khai thực hiện 
đồng bộ các giải pháp cụ thể, đó là: Đẩy 
mạnh triển khai công tác thông tin, tuyên 
truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các 
ngành và toàn xã hội về công tác giáo dục 
nghề nghiệp để thu hút nhiều lao động đăng 
ký học nghề, qua đó tăng tỷ lệ lao động qua 
đào tạo nghề. 

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục quan tâm đầu 
tư kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để nâng 
cao chất lượng lao động sau đào tạo. Đồng 

Sở	Lao	động	-	thương	binh	và	xã	hội	tỉnh	Long	an

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề
            gắn với giải quyết việc làm 

Ông Võ Thành Trí
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh

và Xã hội tỉnh Long An trao đổi với phóng viên

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 40 cơ 
sở Giáo dục nghề nghiệp (28 cơ sở 
công lập, chiếm tỷ lệ 70%; 12 cơ sở 
ngoài công lập, chiếm tỷ lệ 30%), 
trong đó: 03 trường Cao đẳng nghề, 
09 trường Trung cấp nghề, 20 trung 
tâm Giáo dục nghề nghiệp, 08 cơ sở 
khác tham gia dạy nghề. 

Trong năm 2016, các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Long An cần 
109.609 người mà tỉnh chỉ đáp 
ứng 32.501 người (30%). Trong đó: 
Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh 
chỉ đáp ứng được 5.022 lao động và 
lao động tại địa phương đăng ký tìm 
việc làm qua trung tâm là 21.892 
lượt người.

Thời gian qua, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm của tỉnh Long An đã có 
nhiều chuyển biến tích cực, kết quả tuyển sinh đào tạo nghề năm 2016 là 18.982 
lao động, trong đó có 258 cao đẳng, 1.841 trung cấp, 3.156 sơ cấp, 13.727 thường 
xuyên (đạt 105,46% kế hoạch). Tuy nhiên, tỷ lệ qua đào tạo nghề của tỉnh vẫn còn 
thấp, chỉ đạt 42,43%. Trước tình hình trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 
Long An đã đề ra nhiều biện pháp để nâng cao cả tỷ lệ lẫn chất lượng lao động qua 
đào tạo nghề trong những năm tới.
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thời, ngành tiếp tục nghiên cứu để quy hoạch 
lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
của tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 
2030 nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng về 
số lượng lẫn chất lượng lao động của doanh 
nghiệp. Đặc biệt, các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp sẽ tăng cường phối hợp với doanh 
nghiệp để đào tạo gắn với giải quyết việc 
làm cho lao động sau đào tạo và đẩy mạnh 
xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp 
“xây dựng trường hoặc đăng ký tổ chức đào 
tạo nghề trong doanh nghiệp”. 
Mặt khác, ngành cũng thường xuyên quan 
tâm phát triển thị trường lao động và công tác 
thông tin thị trường lao động của địa phương; 
chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp 
với các ngành, các cấp để đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao về nguồn nhân lực của doanh 

nghiệp; bố trí kinh phí để bảo đảm thực hiện 
các nhiệm vụ trong công tác cung ứng nguồn 
nhân lực cho doanh nghiệp. Đặc biệt, các 
doanh nghiệp muốn đầu tư ở địa phương, cần 
gửi thông tin về nhu cầu tuyển dụng trước 
cho Trung tâm Dịch vụ việc làm để chủ động 
lên kế hoạch tạo nguồn lao động cho doanh 
nghiệp; hạn chế sự bị động trong công tác dự 
báo nhu cầu và chủ động tìm kiếm về nguồn 
lao động để cung cấp cho doanh nghiệp khi 

doanh nghiệp đi vào hoạt động. Ngoài ra, Sở 
LĐ-TB&XH đã rà soát và trình uBND tỉnh 
công bố các TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở, chuyển sang Trung tâm phục 
vụ hành chính công của tỉnh tiếp nhận và trả 
kết quả. Bởi vậy, ông Võ Thành Trí khẳng 
định: Sở đã và đang tích cực triển khai để 
đến năm 2018 sẽ cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 theo đúng lộ trình quy định.
Trong thời gian tới, với những giải pháp và 
các đề xuất của ngành Lao động - Thương 
binh và Xã hội tỉnh Long an được quan 
tâm triển khai một cách đồng bộ, quyết tâm, 
quyết liệt thì lao động qua đào tạo nghề gắn 
với giải quyết việc làm của tỉnh Long an sẽ 
được nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng 
đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh 
nghiệp, thị trường lao động./.

Năm 2017, các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp trên địa bàn tỉnh phấn đấu 
tuyển sinh đào tạo được 20.160 lao 
động (925 cao đẳng, 1.990 trung 
cấp, 6.055 sơ cấp, 11.190 thường 
xuyên); tỷ lệ lao động qua đào tạo 
nghề của tỉnh sẽ đạt trên 45%. 

Là một trong 04 trường dạy nghề của tỉnh (Cao đẳng nghề Long An, Trung cấp nghề Đức Hòa, Trung cấp nghề Đồng Tháp Mười, Trung cấp 
nghề Cần Giuộc) được Bộ LĐ-TB&XH lựa chọn để hỗ trợ đầu tư nghề trọng điểm với 12 nghề (02 nghề cấp độ quốc tế; 02 nghề cấp độ khu vực; 
08 nghề cấp độ quốc gia). Trong số các trường này, Trường Trung cấp nghề Đức Hòa được tỉnh, ngành và địa phương đánh giá cao trong công 
tác tuyển sinh, chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho học sinh sau khi ra trường. Để có những đánh giá thực tế về công tác đào 
tạo của Trường Trung cấp nghề Đức Hòa, qua trao đổi, ông Nguyễn Hợp Tú - Trưởng phòng Nhân sự Công ty cổ phần Cơ khí công nghệ cao 
Đại Dũng II, một doanh nghiệp đang sử dụng lao động của trường cho biết: “Hiện Trường Trung cấp nghề Đức Hòa chỉ đáp ứng 10% cho nhu 
cầu tuyển dụng lao động nghề cơ khí của công ty. Nhưng trong quá trình thực tập và cũng như làm việc ở đây, các em học sinh của trường rất 
chuyên cần, nhạy bén, chịu học hỏi, có tác phong công nghiệp và đảm đương được công việc giao. Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác 
lâu dài với trường”.

Ông Nguyễn Hợp Tú - Trưởng phòng Nhân sự Công ty cổ phần Cơ khí công nghệ cao Đại Dũng II (người đứng thứ 2 từ phải sang) đang đánh giá 
về chất lượng thực tập học sinh của trường với Trưởng Phòng Dạy nghề (Sở LĐ-TB&XH) và Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Đức Hòa.
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Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính
Theo TTND-TS-BS. Võ Thị Dễ, thực hiện cải cách hành chính là 
góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cho tỉnh; đồng thời 
ngành y tế Long an đã chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính 
trong hoạt động dịch vụ khám, chữa bệnh và nâng cao hiệu quả điều 
trị, đem lại sự hài lòng cho người bệnh, chính là những việc làm đầy 
tâm huyết, quyết liệt và đồng bộ của toàn ngành y tế Long an trong 
suốt thời gian qua.
Điều đó đã cho thấy: Trong cải cách thể chế hành chính, Sở y tế 
đã chủ động soạn thảo tham mưu cho uBND tỉnh ban hành các văn 
bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác khám, chữa bệnh 
cụ thể như: Ban hành, điều chỉnh giá viện phí sao cho phù hợp với 
người dân; các văn bản quy định chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 
người nghèo trên địa bàn Long an. Triển khai thực hiện tốt văn bản 
chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật do Bộ y tế ban hành về công 

tác khám, chữa bệnh. Việc thực hiện tốt quy định công tác đấu thầu 
thuốc, bảo đảm cung cấp cho người dân được hưởng các loại thuốc 
tốt, đầy đủ, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các cơ sở khám, chữa 
bệnh. Thực hiện tốt việc hướng dẫn bệnh nhân khi đến điều trị, có 
bộ phận tiếp dân kịp thời giải quyết khó khăn, yêu cầu của người 
dân khi đến bệnh viện. Công khai đầy đủ giá viện phí, các quy định 
để người dân biết.
Đồng thời, Sở y tế đã tập trung đẩy mạnh đào tạo đội ngũ bác sĩ, 
nhân viên y tế có tay nghề cao, nhất là đẩy mạnh công tác đào tạo 
sau đại học, đào tạo chuyên khoa sâu để đáp ứng điều trị tốt cho 
bệnh nhân, hạn chế việc chuyển lên tuyến trên, giảm thời gian và 
kinh phí điều trị cho người dân.
Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở 
khám, chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh là điều hết sức cần thiết. Bởi 
vậy, TTND-TS-BS. Võ Thị Dễ khẳng định: Trong những năm qua, 

NgàNh Y tế LoNg AN 
Tích cực, đẩy mạnh triển khai

các nhiệm vụ trọng tâm

TTND-TS-BS. Võ Thị Dễ tại Hội thảo phòng chống bệnh truyền nhiễm giữa các tỉnh biên giới của Việt Nam và Campuchia.

“Thời gian qua, ngành Y tế Long An đã tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng quản lý, 
điều hành y tế công lập, tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra công tác y dược tư nhân; đồng thời tạo hành lang pháp lý bình 
đẳng và khuyến khích thúc đẩy y tế tư nhân phát triển - coi đây là một bộ phận không thể tách rời. Bên cạnh đó, hệ thống y tế 
dự phòng từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 
bệnh, góp phần giảm thiểu tối đa việc lây truyền và không để các dịch bệnh lớn xảy trên địa bàn”, đó là những trao đổi cởi mở, 
đầy tâm huyết của Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Thị Dễ - Phó Giám đốc (phụ trách) Sở Y tế Long An.



HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN

38 việt nam

ngành y tế Long an đã triển khai phần mềm quản lý tổng thể bệnh 
viện, bắt số khám bệnh tự động. Chính nhờ việc chủ động ứng dụng 
các phần mềm đó, đã giúp giảm thiểu tối đa thời gian bệnh nhân 
phải chờ đợi và công tác quản lý thuốc, viện phí đã chặt chẽ hơn 
trước đây rất nhiều nên đã bảo đảm được quyền lợi cho bệnh nhân.
Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác cải cách hành 
chính, đem lại sự hài lòng cho người bệnh, thời gian tới, ngành y tế 
Long an tiếp tục tập trung cho công tác đạo tạo đội ngũ y, bác sĩ có 
trình độ tay nghề cao, đáp ứng điều trị có hiệu quả theo tiến bộ khoa 
học; triển khai thêm các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mới 
để giảm quá tải trong điều trị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý bệnh viện, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh
TTND-TS-BS. Võ Thị Dễ cho biết thêm, năm 2016, trong công 
tác phòng, chống dịch bệnh, Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Long 
an đã chủ động xây dựng kế hoạch, đánh giá đúng nguy cơ tiềm 
ẩn, thường xuyên kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng công 
tác chẩn đoán, phát hiện dịch sớm, hạn chế tối đa sự lây lan ra cộng 
đồng.
Đồng thời, các đơn vị chuyên môn của ngành y tế tỉnh cũng giám 
sát chặt chẽ các bệnh gây nên dịch, như: Tiêu chảy cấp; viêm đường 
hô hấp vùng Trung đông MErS-CoV; bệnh truyền nhiễm nguy 
hiểm nhóm a (Ebola, cúm a/H7/N9, cúm a/H5N1 và SarS); bệnh 
thủy đậu (theo ghi nhận năm 2016 mắc 563 ca, giảm 34,5% so với 
năm 2015); bệnh sốt xuất huyết cũng giảm 27,6% và bệnh tay - 
chân - miệng giảm 21,5%;…
Đặc biệt, đối với công tác tiêm chủng mở rộng của Long an đã đạt 
nhiều thành tựu và được Bộ y tế đánh giá cao về tính chủ động. 
Hằng năm, ngành y tế tỉnh duy trì tiêm chủng đầy đủ từ 98% trở 
lên, bảo đảm an toàn, đem lại niềm tin cho nhân dân; củng cố toàn 
bộ hệ thống tiêm chủng từ huyện đến cơ sở, rà soát trang thiết bị, hệ 
thống kỹ thuật, đào tạo nhân lực, bảo đảm các chỉ tiêu đề ra. Tỉnh đã 
triển khai phần mềm quản lý tiêm chủng, kết nối với cả nước giúp 
cho công tác quản lý tiêm chủng tốt hơn.
Xác định lao là bệnh nguy hiểm, mức độ lây lan cao, ảnh hưởng 
đến sức khỏe cộng đồng và sự phát triển KT-XH, vì thế, công tác 
phòng, chống lao được ngành y tế tỉnh triển khai và duy trì tại 
100% huyện, thị xã, thành phố. Việc quản lý, cấp phát thuốc, điều 
trị cho bệnh nhân lao tại tuyến y tế cơ sở được bảo đảm, tỷ lệ dân 

số được chương trình chống lao tiếp cận và bảo vệ đạt 100%. Các 
chương trình phòng, chống bệnh phong và da liễu, HIV/aIDS, sức 
khỏe tâm thần, đái tháo đường và tăng huyết áp cũng được ngành y 
tế tỉnh thực hiện khá tốt. 
riêng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được ngành y tế 
tỉnh đặc biệt quan tâm. Theo đó, Sở y tế đã chỉ đạo cho Chi cục an 
toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp các đơn vị chức năng thường xuyên 
kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở mua bán, kinh doanh thực phẩm. Tuy 
nhiên, tình trạng ngộ độc thực phẩm vẫn xảy ra. Trong năm 2016, 
trên địa bàn tỉnh ghi nhận 4 vụ ngộ độc thực phẩm, với 431 người 
mắc, giảm cả về số vụ và số người mắc so với năm 2015 (năm 2015 
có 5 vụ với 521 người mắc).
Trong năm 2016, ngành y tế tỉnh khám và điều trị bệnh cho gần 
5.200.000 lượt bệnh nhân, trong đó BHyT chiếm trên 2.800.000 
lượt bệnh nhân. Các đơn vị thuộc ngành y tế tập trung nâng cao chất 
lượng khám, chữa bệnh, thực hiện các biện pháp nâng cao y đức, cải 
tiến quy trình chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính giảm chờ 
đợi, phiền hà cho người bệnh; xây dựng kế hoạch phát triển kỹ thuật, 
đào tạo, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho 
đội ngũ cán bộ y tế, nhất là ở các chuyên khoa, chuyên ngành, một 
số kỹ thuật chuyên sâu được triển khai tại tuyến huyện.

Đẩy mạnh y tế tư nhân phát triển
Cũng theo TTND-TS-BS. Võ Thị Dễ, trong những năm gần đây, 
việc hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Long an ngày càng 
phát triển cả về số lượng và chất lượng. Qua đó, góp phần giảm tải 
bệnh nhân cho các cơ sở y tế công lập, đồng thời tham gia tích cực 
và đem lại hiệu quả cao trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 
nhân dân. 
Qua khảo sát thực tiễn, số lượt khám, chữa bệnh và các cơ sở y tế 
tư nhân tăng so cùng kỳ, năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu như 
tổng số lượt khám bệnh năm 2015 là 500.347 lượt người thì sang 
năm 2016 đã tăng lên 606.599 lượt người. Đồng thời, các cơ sở 
khám bệnh chữa bệnh đã tổ chức tốt việc đào tạo tại chỗ cho điều 
dưỡng, hộ sinh về một số nội dung cụ thể như: Cập nhật quy trình, 
kỹ thuật chăm sóc người bệnh phù hợp theo mỗi chuyên khoa; quy 
tắc ứng xử trong giao tiếp đặc biệt là chuẩn đạo đức nghề nghiệp của 
điều dưỡng viên, hộ sinh hướng tới sự hài lòng của người bệnh và 
thực hiện mặc trang phục theo quy định tại Thông tư số 45/2015-TT-
ByT ngày 30-11-2015 của Bộ y tế; môi trường và chất thải bệnh 
viện; công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc người bệnh.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh Long an có 02 bệnh viện đa khoa tư nhân 
và 13 phòng khám đa khoa tư nhân, gần 400 phòng khám chuyên 
khoa tư nhân, 175 phòng chẩn trị y học cổ truyền. Theo thống kê 
hằng năm, lượng người đến KCB tại các bệnh viện công là 4,3 triệu 
lượt người và hệ thống y tế tư nhân gần 1 triệu lượt người. Với thực 
tiễn này, y tế tư nhân tỉnh Long an đã tham gia tích cực vào công 
tác khám, chữa, điều trị bệnh và được người dân tại địa phương đồng 
tình, ủng hộ cao. 
Theo chân những người bệnh, chúng tôi đến thăm khám tại phòng 
khám đa khoa Medic phước Lợi (tại xã phước Lợi, huyện Bến Lức) 
do BS. phạm Công Dũng làm Trưởng phòng khám. Thành lập tháng 

Triển khai mở rộng tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho đối tượng vị thành niên
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11-2014, phòng khám được đánh giá đầu tư rất hiện đại, đồng bộ cả 
về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và đội ngũ y - bác sĩ; gồm có 6 
khoa: Nội, ngoại, tai - mũi - họng, nhi, sản, phụ khoa và các phòng 
nội soi, X-quang, điện tim, siêu âm, xét nghiệm. Mỗi ngày phòng 
khám thu hút bình quân 100 lượt bệnh nhân trong và ngoài xã đến 
khám và điều trị bệnh, trong đó có khoảng 30 lượt bệnh nhân khám, 
chữa bệnh (KCB) bằng bảo hiểm y tế.
Qua trao đổi với bà Huỳnh Thị Hoàng (SN 1956), ngụ ấp Minh 
Thiện, xã Long Trạch, huyện Cần Đước đã từng KCB tại đây và nay 
đưa người thân đến KCB cởi mở cho biết: Nay có phòng khám này, 
vừa khang trang, sạch sẽ, thiết bị y tế hiện đại, bác sĩ lại giỏi (đều 
ở các bệnh viện lớn Tp.HCM) mà chi phí lại thấp hơn nhiều so với 
lên Tp.HCM khám... Do vậy, không có lý do gì mà chúng tôi không 
đến đây khám chữa bệnh.
Đến với phòng khám đa khoa Medic phú Khang, lúc đó, đang có 
chiếc xe ô tô cứu thương của phú Khang (đạt chuẩn) trực cấp cứu và 
từng dãy xe của khách đến KCB được xếp thành hàng lối ngay ngắn, 
khá đông trước cửa phòng khám. Vào trong khu vực chờ KCB, từng 
dãy ghế, người bệnh ngồi chờ đã kín chỗ, nhưng rất thoáng đãng, 
văn minh và lịch sự từ tiếng nói nhẹ nhàng, hướng dẫn tận tình, chu 
đáo của các cô điều dưỡng vận áo Blu trắng, mang biển hiệu riêng 
của phú Khang (theo đúng quy định của ngành y tế).
Cùng lúc này, tại khu vực chờ KCB, qua trao đổi, chị Đặng Thị Kim 
Chiến (SN 1990) người ở tỉnh Bến Tre đang làm việc trong KCN 
Bến Lức chia sẻ: Trước đây, chị đã khám thai nhi khi mang bầu 
cháu bé (cháu đã 3 tuổi, hôm nay cùng đi) và nay chị lại đến khám. 
Chị Chiến cho biết thêm: Bởi lẽ, chất lượng KCB đều do các bác sĩ 
nổi tiếng ở Tp.HCM đảm trách; đồng thời phí KCB ở phú Khang 
lại hấp dẫn hơn so với mặt bằng chung và giữ được uy tín nhiều năm 
nay. Do đó, không những tôi mà còn nhiều anh chị em làm cùng ở 
trong KCN, nhiều người dân ở trong và ngoài huyện, thậm chí ngoại 
tỉnh cũng “nghe tiếng” đến đây KCB. Còn ở tại thị trấn Bến Lức, 
câu chuyện ấy của cụ bà Quảng Thuần (80 tuổi) bị tụt đường huyết, 
hôn mê sâu, đã được phòng khám phú Khang kịp thời cứu chữa 
ngay từ những ngày đầu thành lập. Cho đến nay, câu chuyện ấy, vẫn 
được các con của cụ kể lại và ghi nhận sâu sắc. 

Đến lúc này, khi trao đổi với giám đốc phòng khám - Dược sĩ 
Dương Thị Ngọc Thu thì tôi mới vỡ lẽ ra: phú Khang là phòng 
khám đa khoa tư nhân đầu tiên ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, 
được thành lập vào tháng 5-2013. Theo DS. Thu, phòng khám hiện 
có 50 cán bộ y tế, trong đó 23 bác sĩ trình độ từ chuyên khoa I trở 
lên (từ các bệnh viện lớn của Tp.HCM về đây KCB), cùng 8 chuyên 
khoa: Nội, ngoại, nhi, sản, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, da 
liễu, mắt và các phòng xét nghiệm, siêu âm, X-quang, nội soi chẩn 
đoán.
Hiện nay, phòng khám đa khoa Medic phú Khang đã thu hút 
khoảng 250 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh ngoại trú mỗi 
ngày, trong đó tỷ lệ BHyT chiếm trên dưới 30%. phòng khám còn 
có phòng lưu bệnh dành cho những bệnh nhân cần nằm lại để bác 
sĩ theo dõi.
Qua cuộc khảo sát này, chúng tôi thiết nghĩ: Nếu các phòng khám 
đa khoa đang hoạt động và sẽ có thêm những cơ sở mới được đầu tư 
trên địa bàn tỉnh thì hãy đến những địa chỉ đáng tin cậy như “phú 
Khang” hay “phước Lợi” để học tập. Đồng thời, Sở y tế Long an 
cũng cần biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến ở khu 
vực y tế tư nhân đã có nhiều đóng góp với công tác chăm sóc và bảo 
vệ sức khỏe của nhân dân trong toàn ngành.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017, TTND-
TS-BS. Võ Thị Dễ nhấn mạnh: Đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên 
của ngành tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, 
đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Trong đó, cần tập trung, tăng 
cường công tác y tế dự phòng ở cơ sở, nâng cao chất lượng khám 
điều trị, chất lượng dịch vụ thông qua một số giải pháp về đổi mới 
phong cách, thái độ ứng xử; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 
ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật cao vào khám và điều trị, 
đặc biệt tạo hành lang pháp lý bình đẳng, khuyến khích y tế tư nhân 
phát triển và coi đây là một bộ phận không thể tách rời… Ngành 
cũng đề ra giải pháp hữu hiệu nhất trên lĩnh vực an toàn vệ sinh thực 
phẩm; nhanh chóng triển khai mô hình bác sĩ gia đình, lập hồ sơ 
quản lý sức khỏe người dân, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm 
sóc sức khỏe của nhân dân./.

Bác sĩ CKII (công tác tại BV Thống Nhất TP. HCM) thực hiện siêu âm trên
 máy siêu âm 4 chiều, thế hệ mới nhất hiện nay tại PKĐK Medic Phước Lợi.

Khu vực phòng chờ KCB của PKĐK Medic Phú Khang

Hà Thành
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Bởi vậy, hệ thống TCTD trên địa bàn 
tỉnh Long an đã phát triển không 
ngừng và cho thấy: Năm 2003 chỉ 

có 24 TCTD thì đến nay (2017) đã tăng 
lên 53 TCTD với 183 điểm giao dịch cùng 
mạng lưới phân bổ rộng khắp các huyện, 
thị xã, thành phố trong tỉnh. Cho nên, các 
TCTD đã khai thác tối đa vốn huy động từ 
nguồn nhàn rỗi, vốn thanh toán trong dân 
và doanh nghiệp; đồng thời lưu chuyển ra 
thị trường từ nơi thừa đến nơi thiếu, đáp ứng 
kịp thời nguồn vốn đầu tư cho sản xuất, kinh 
doanh trên địa bàn. 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT
Trong nhiều năm qua, NHNN Long an đã 
định hướng, chỉ đạo các đơn vị trong toàn 
Ngành chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT) và xác định đây là 
một trụ cột quan trọng trong chiến lược cải 
cách, đổi mới hoạt động ngân hàng. Những 
kết quả trong lĩnh vực ứng dụng và phát 

triển CNTT của NHNN Long an là tiền 
đề quan trọng, tạo đà vững chắc để tổ chức 
triển khai thành công Chính phủ điện tử tại 
NHNN Long an.
Theo ông Đào Văn Nghiệp, tiêu biểu trong 
số những kết quả đạt được có thể kể đến, 
đó là Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân 
hàng đã kết nối rộng khắp hệ thống các 
TCTD trên phạm vi cả nước và được vận 
hành liên tục, đáp ứng yêu cầu thanh, quyết 
toán tức thời, xử lý giao dịch chính xác, an 
toàn; bảo mật và nhu cầu giao dịch thanh 
toán ngày càng tăng của doanh nghiệp và 
người dân. Các dịch vụ, tiện ích ngân hàng 
trên nền tảng ứng dụng công nghệ hiện đại, 
theo tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế không 
ngừng nâng cao cả về số lượng, chất lượng. 
Bên cạnh đó, để phục vụ cho hoạt động 
quản lý, điều hành đảm bảo tính kịp thời, 
liên tục, các hệ thống điện tử tin học đã đưa 
vào sử dụng đồng bộ, hiệu quả trong toàn 
hệ thống NHNN Long an, như: Hội nghị 

trực tuyến, quản lý văn bản, thư điện tử, 
báo cáo thống kê, chương trình quản ngoại 
hối,…. Đây chính là tiền đề quan trọng tạo 
điều kiện cho NHNN Long an sớm hoàn 
thành mục tiêu, kế hoạch triển khai Chính 
phủ điện tử.
Xác định rõ mục tiêu, định hướng cùng 
với sự chỉ đạo quyết liệt và việc đầu tư các 
nguồn lực thỏa đáng, CNTT đã hỗ trợ tích 
cực cho điều hành tiền tệ, tín dụng và hoạt 
động ngân hàng, thúc đẩy thanh toán không 
dùng tiền mặt trong nền kinh tế, đẩy nhanh 
tốc độ chu chuyển vốn trong nền kinh tế, 
tăng vòng quay tiền tệ, góp phần nâng cao 
hiệu quả đồng vốn xã hội; CNTT còn giúp 
hệ thống các TCTD tăng cường năng lực 
điều hành, mở rộng dịch vụ và nâng cao 
năng lực cạnh tranh thông qua việc hiện đại 
hóa công tác quản trị nội bộ, đa dạng hóa 
sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại và mở 
rộng phạm vi, đối tượng khách hàng. Với 
những kết quả đạt được trong thời gian qua, 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH LONG AN:

Quản lý và khai thông
“dòng vốn” hiệu quả, an toàn

Ông Đào Văn Nghiệp - Giám đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An 

trao đổi với phóng viên

Vừa là cửa ngõ quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vừa nằm trong 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cùng hệ thống giao thông thủy bộ khá đồng 
bộ... tạo lợi thế cho Long An phát triển kinh tế và giao thương hàng hóa cả trong và 
ngoài nước. Với điều kiện thuận lợi đó, tỉnh Long An đã và đang tập trung cho việc 
phát triển hài hòa cả công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và nhất là  
ngành “công nghiệp không khói” trong tương lai. Để góp phần thực hiện thắng lợi 
mục tiêu của tỉnh, ông Đào Văn Nghiệp - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
chi nhánh tỉnh Long An (NHNN Long An) khẳng định: NHNN Long An đang tập trung 
đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hướng tới xây dựng thành công Chính phủ điện tử; chú 
trọng công tác thanh kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) 
nhằm tạo sự cạnh tranh bình đẳng, minh bạch; đồng hành với sự phát triển của 
nền kinh tế, thể hiện sự đi tắt, đón đầu của dòng vốn, hoạt động của hệ thống TCTD 
trong tỉnh.
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NHNN Long an đã trở thành đơn vị dẫn 
đầu trong số các bộ, ngành về triển khai ứng 
dụng CNTT phục vụ cho hoạt động điều 
hành và phục vụ người dân. 
Bên cạnh đó, NHNN Long an cũng đã triển 
khai nhiều giải pháp kỹ thuật mới, vận hành 
và sử dụng đồng bộ các hệ thống phần mềm 
thông minh, ứng dụng những thành tựu mới 
nhất của CNTT, triển khai theo mô hình tập 
trung từ Trung ương đến địa phương… qua 
đó, đã phục vụ tích cực cho công tác quản 
lý, điều hành và tác nghiệp của các công 
chức, đơn vị thuộc NHNN Long an. 
ông Đào Văn Nghiệp nhấn mạnh: Hiệu quả 
ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, 
điều hành đã nâng cao vai trò, trách nhiệm 
của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 
thực hiện nhiệm vụ CCHC; đồng thời giúp 
công chức, viên chức nắm bắt, tìm hiểu về 
chủ trương, nhiệm vụ, kết quả và các nghiệp 
vụ trong công tác CCHC của ngành. Quan 
trọng hơn, ứng dụng CNTT tạo thuận lợi 
cho người dân và doanh nghiệp có thể tiếp 
cận nhanh nhất những văn bản chỉ đạo, điều 
hành của Chính phủ và NHNN qua Cổng 
thông tin điện tử của NHNN Việt Nam, góp 
phần cải cách TTHC, hiện đại hóa nền hành 
chính, tiến tới nền hành chính điện tử. Ứng 
dụng CNTT đáp ứng yêu cầu giải quyết 
TTHC và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; 
đóng góp vào những thành tựu của sự phát 
triển kinh tế đất nước nói chung và của hệ 
thống ngân hàng nói riêng trong suốt thời 
gian qua, không thể không kể đến vai trò 
của việc ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực 
hoạt động của ngành ngân hàng.

Tạo sự cạnh tranh bình đẳng,  
minh bạch
Thực hiện sự chỉ đạo theo Nghị quyết của 
Chính phủ, bám sát chỉ đạo của NHNN Việt 
Nam và định hướng phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh, theo ông Đào Văn Nghiệp, 
ngoài việc hằng năm thường xuyên tổ chức 
thanh, kiểm tra, giám sát để vừa động viên, 
đôn đốc và kịp thời phát hiện, ngăn chặn 
những sai phạm trong quá trình tổ chức triển 
khai, thực hiện kinh doanh của các TCTD 
trên địa bàn Long an. 
Đồng thời, ngay từ đầu năm 2017, NHNN 
Long an đã chỉ đạo các TCTD quán triệt, 

triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh 
hằng năm phù hợp với các giải pháp điều 
hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động 
ngân hàng; thực hiện các giải pháp mở rộng 
tín dụng có hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng 
kinh tế; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tiếp 
cận nguồn vốn tín dụng thúc đẩy sản xuất, 
kinh doanh có hiệu quả; mở rộng tín dụng 
đi đôi với an toàn, chất lượng tín dụng; đảm 
bảo cung ứng vốn cho phát triển kinh tế của 
tỉnh.
Tuy nhiên, môi trường kinh doanh còn 
nhiều khó khăn, hoạt động của đa số doanh 
nghiệp chưa ổn định nên hoạt động ngân 
hàng còn nhiều khó khăn, thách thức. Do 
đó, một trong những giải pháp quan trọng 
nhằm hạn chế tối đa những rủi ro đối với 
hoạt động tiền tệ, ngân hàng là phải quan 
tâm, chú trọng công tác thanh, kiểm tra, 
giám sát.
Trên địa bàn, công tác thanh, kiểm tra đối 
với hoạt động ngân hàng chủ yếu có 2 hình 
thức, đó là thanh, kiểm tra thường xuyên 
theo kế hoạch và tiến hành đột xuất. Đây là 
một trong những nghiệp vụ thường xuyên 
của NHNN Long an đối với các TCTD 
cũng như của chính các TCTD để thực hiện 
chức năng kiểm tra, kiểm soát nội bộ của 
TCTD đó. Đối với 1 chi nhánh ngân hàng, 
hàng năm, ngoài việc thanh, kiểm tra của 
NHNN Long an, còn có các đoàn kiểm soát 
tuân thủ, kiểm toán nội bộ do Hội sở chính 
thực hiện và công tác kiểm tra, kiểm soát 
do nội bộ chi nhánh tiến hành hàng tháng, 

quý. Ngoài hình thức thanh, kiểm tra theo 
kế hoạch và đột xuất, NHNN Long an còn 
thực hiện thanh, kiểm tra khi TCTD có vấn 
đề như do có đơn thư phản ánh, do hiệu quả 
hoạt động không cao, nợ xấu vượt quá mức 
cho phép, thuộc diện kiểm soát đặc biệt,… 
Đối với tỉnh Long an, hình thức thanh, 
kiểm tra này tuy có nhưng ít phát sinh.
Qua khảo sát tại 1 số TCTD tiêu biểu trên 
địa bàn như: NHTMCp Công Thương chi 
nhánh Bến Lức (Vietinbank CN Bến Lức), 
NHTMCp Đầu tư và phát triển chi nhánh 
Mộc Hóa (BIDV CN Mộc Hóa), NHTMCp 
Sài gòn Thương tín chi nhánh tỉnh Long an 
(Sacombank CN Long an), Quỹ tín dụng 
nhân dân Lạc Tấn, Quỹ tín dụng nhân dân 
phước Tân Hưng,... đều có chung cảm nhận: 
Chất lượng thanh, kiểm tra và giám sát của 
NHNN Long an Chi nhánh tỉnh Long an 
ngày càng được nâng cao và đi vào chiều 
sâu; qua đó giúp cho các TCTD trên địa bàn 
tỉnh có thêm nhiều bài học quý trong việc 
triển khai các hoạt động nghiệp vụ, giúp 
giảm thiểu rủi ro, tăng trưởng và phát triển 
bền vững.
Từ mỗi đợt thanh, kiểm tra, các cán bộ của 
các TCTD được thanh, kiểm tra có thêm 
một lần được rà soát nghiệp vụ đã thực hiện; 
còn với lãnh đạo thì có thêm cơ hội để đánh 
giá lại toàn diện hoạt động của đơn vị mình, 
biết được cán bộ nào làm tốt, chưa tốt, trên 
cơ sở đó có biện pháp khắc phục mặt hạn 
chế và phát huy mặt mạnh cho đơn vị mình.
Hơn thế nữa, công tác thanh, kiểm tra đã và 
đang góp phần mang lại hiệu quả thiết thực 

Hoạt động tại Hội sở chính NHNN Long An
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trong hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa 
bàn tỉnh; đồng thời tạo ra một sân chơi bình 
đẳng, ở đó có sự cạnh tranh lành mạnh giữa 
các ngân hàng, bảo đảm quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng cho khách hàng.
Do đó, trong thời gian tới, bên cạnh tăng 
cường về số lượng cán bộ, NHNN Long 
an sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao trình độ 
chuyên môn, đào tạo nghiệp vụ và đạo đức 
nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ công tác 
này. Đồng thời, cùng với hoạt động thanh, 
kiểm tra trực tiếp tại TCTD, hoạt động giám 
sát từ xa sẽ là một kênh thu thập, nắm bắt, 
phân tích thông tin quan trọng để phát hiện 
nhanh nhất để có cơ sở đề xuất thanh tra, 
kiểm tại chỗ và góp phần kịp thời chấn 
chỉnh hoạt động của các TCTD trên địa bàn. 
Ngoài ra, thực hiện tốt công tác tiếp dân 
và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, 
giám đốc NHNN Long an trực tiếp phụ 
trách công tác tiếp dân và giải quyết đơn 
thư (TD&gQĐT); Thanh tra, giám sát ngân 
hàng chịu trách nhiệm trực tiếp tiếp công 
dân, tiếp nhận, thụ lý đơn thư, tiến hành xác 
minh, kết luận và đề xuất ý kiến xử lý để 
giám đốc ra quyết định giải quyết đơn, thư 
theo thẩm quyền. Thực hiện công tác tuyên 
truyền sâu rộng Luật khiếu nại, Luật tố cáo 
và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 
khiếu nại, Luật tố cáo của Chính phủ cũng 
như của ngành đến toàn thể CBCCVC-NLĐ 
nhằm giúp CBCCVC-NLĐ hiểu rõ hơn quy 
định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo của 
công dân từ đó tránh được các đơn, thư vượt 
cấp và hạn chế đơn, thư khiếu nại, tố cáo 

không đúng sự thật.

Những tín hiệu lạc quan
ông Đào Văn Nghiệp cho biết thêm, đối 
với thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng 
của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) nói chung và tỉnh Long 
an nói riêng, theo ông Đoàn Văn Nghiệp, 
sự hiện diện của các TCTD đã giúp người 
dân thay đổi cách quản lý đồng tiền, từ việc 
cất trữ trong tủ theo cách truyền thống, đến 
nay đã biết đưa vào lưu thông qua hệ thống 
ngân hàng. Ngoài việc sinh lợi từ tiết kiệm, 
còn có thể tiếp cận được đồng vốn vay để 
tiêu dùng, phát triển sản xuất, kinh doanh 
và việc sử dụng các dịch vụ tiện ích đã trở 
thành một kênh quen thuộc đối với từng cá 
nhân, hộ gia đình. 
riêng đối với doanh nghiệp, dịch vụ ngân 

hàng trở thành kênh không thể thiếu trong 
việc quản lý tài khoản, thanh toán các dịch 
vụ (thuế, điện nước, điện thoại, …), thanh 
toán chuyển tiền trong nước và quốc tế, thư 
tín dụng,… nhanh chóng, thuận tiện, giảm 
tối đa chi phí và thời gian giao dịch. Sự đa 
dạng trong các loại hình dịch vụ đã theo kịp 
sự phát triển của thế giới, dần tiếp cận và sát 
với thông lệ thế giới làm tăng uy tín và hiệu 
quả hoạt động ngân hàng trong nước đối với 
khu vực và thế giới.  
Theo đó, NHNN Long an đã phân khúc 
được thị trường, ngoài kênh huy động và 
cho vay truyền thống, các TCTD luôn năng 
động, linh hoạt tạo ra các gói sản phẩm phù 
hợp với nhóm đối tượng khách hàng. Bởi 
vậy, TCTD đã khai thác tối đa nguồn vốn 
huy động và khuyến khích, tạo điều kiện để 
khách hàng mạnh dạn vay vốn phù hợp với 
phương án sản xuất, kinh doanh, nhu cầu sử 
dụng vốn tiêu dùng. Bên cạnh mạng lưới 
hoạt động của hệ thống ngân hàng TMCp 
trải rộng, còn có hoạt động của hệ thống 
Quỹ tín dụng nhân dân với địa bàn hoạt 
động gần dân, sát dân, am hiểu nhu cầu vốn, 
khả năng sử dụng vốn nên đã giải ngân kịp 
thời, mang lại hiệu quả thiết thực đối với sử 
dụng vốn, đặc biệt là các món vay nhỏ, lẻ.
NHNN Long an đã thực hiện cho vay theo 
chính sách của Chính phủ và sự chỉ đạo 
của ngành, đó là việc tự chủ nguồn vốn 
kinh doanh và cho vay đối với khách hàng; 
đồng thời các TCTD trên địa bàn còn thực 
hiện cho vay lãi suất thấp đối với các khách 
hàng thuộc đối tượng ưu tiên (phục vụ lĩnh 

Hoạt động giao dịch tại Vietinbank CN Bến Lức

Hoạt động giao dịch tại BIDV CN Mộc Hóa
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vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo 
quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-Cp; 
phương án, dự án sản xuất, kinh doanh hàng 
xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; ngành 
công nghiệp hỗ trợ). 
Ngoài ra, công tác xã hội, từ thiện đối với 
hệ thống NHNN nói chung và tổ chức tín 
dụng trên địa bàn tỉnh nói riêng cũng được 
đẩy mạnh. Do đó, hệ thống ngân hàng ngoài 
việc thực hiện hoạt động kinh doanh còn 
chú trọng công tác an sinh xã hội giúp nhiều 
người già, trẻ em, gia đình chính sách, tổ 
chức chính trị - xã hội… bằng nhiều hình 
thức (vật chất và tiền). Qua đó, tạo dựng 
được hình ảnh gần gũi, thân thiện, chia sẻ 
cộng đồng của toàn hệ thống ngân hàng.
Bởi vậy, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu 
năm 2017, hoạt động của các tổ chức tín 
dụng cùng các dịch vụ tiện ích trên địa bàn 
tỉnh đã có bước phát triển và tăng trưởng 
mạnh.
Theo đó, tổng nguồn vốn của các TCTD 
đạt 79.658 tỷ đồng, tăng 6,9% và vốn huy 
động đạt 49.712 tỷ đồng, tăng 6% (so với 
đầu năm). Trong đó, Việt Nam đồng (chiếm 
98%), còn lại ngoại tệ và vàng chiếm 2%, 
tương đương 903 tỷ đồng. Cơ cấu vốn huy 
động đối với tiền gửi của tổ chức kinh tế 
(chiếm 18,7%); tiền gửi tiết kiệm dân cư 
(chiếm 76,3%); phát hành giấy tờ có giá 
(chiếm 5%). 
Cho nên, tổng dư nợ cho vay của các TCTD 
trên địa bàn Long an đạt 47.954 tỷ đồng, 
tăng 5,6% (so với đầu năm). Trong đó, cho 
vay bằng Việt Nam đồng tỷ trọng đã tăng 
lên 93%, còn lại cho vay bằng ngoại tệ 
chiếm 7%. Cho nên, tỷ lệ nợ xấu tính bình 
quân chung của các TCTD là 1,56%, giảm 

(-0,04%) so với đầu năm.
Tuy nhiên, hoạt động của các TCTD trên 
địa bàn cũng còn bộc lộ những hạn chế 
như: Hiện nay, trên 60% tỷ trọng vốn của 
các TCTD là nguồn vốn ngắn hạn, gây khó 
khăn trong việc quản trị nguồn vốn, khó 
bảo đảm cân đối kỳ hạn. Hơn nữa, sự mất 
cân đối kỳ hạn vốn của các TCTD cũng là 
một trong những nguyên nhân khiến nhiều 
ngân hàng không thể đáp ứng nhu cầu vay 
vốn của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa cần vay vốn trung và dài 
hạn để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Bên cạnh đó, việc tăng trưởng tín dụng còn 
bị hạn chế do hàng tồn kho lớn, sản xuất của 
các khách hàng suy giảm, các TCTD khó 
khăn trong thu hồi nợ (gốc, lãi), nợ xấu có 
xu hướng tăng cao. Một số lĩnh vực ưu tiên 
như cho vay nông nghiệp, nông thôn gặp 
nhiều khó khăn do khách hàng vay không 
đủ điều kiện để ngân hàng xem xét cho vay 
(không lập phương án sản xuất, kinh doanh 
có hiệu quả hoặc không đủ tài sản bảo đảm, 

tình hình tài chính không minh bạch, nợ 
xấu phát sinh do không tiêu thụ được sản 
phẩm...).
Mặt khác, qua tình hình thực tế huy động 
vốn của một số TCTD có lợi thế về mạng 
lưới, thương hiệu thì nguồn vốn huy động 
tăng mạnh; đối với một số TCTD quy mô 
nhỏ huy động vốn trên thị trường 1 gặp 
khó khăn, một số khác quản trị rủi ro thanh 
khoản yếu, vốn huy động phụ thuộc lớn vào 
thị trường 2. Đặc biệt, trong bối cảnh lãi 
suất vẫn còn cao, môi trường kinh tế còn 
tiềm ẩn rủi ro, các doanh nghiệp tiếp tục gặp 
nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, làm dư nợ quá hạn và 
nợ xấu có xu hướng gia tăng. Ngoài ra, việc 
cho vay phục vụ sản xuất - kinh doanh của 
doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo 
chủ trương của Chính phủ có nhiều tiềm 
năng nhưng giải ngân còn hạn chế do tiêu 
chí công nghệ cao trên địa bàn còn xét nhiều 
yếu tố và cũng như chưa có nhiều dự án FDI 
đầu tư công nghệ cao trên địa bàn. 
Hiện nay, con số đáng kể trong thu hút đầu 
tư của tỉnh Long an gồm 772 dự án FDI 
với tổng vốn đầu tư gần 6 tỷ uSD nhưng 
theo ông Đào Văn Nghiệp, số lượng doanh 
nghiệp FDI sử dụng dịch vụ ngân hàng trên 
địa bàn còn rất hạn chế, chủ yếu doanh 
nghiệp FDI tiếp cận với các ngân hàng ở 
Tp. Hồ Chí Minh. Nếu hệ thống TCTD trên 
địa bàn Long an mà được phục vụ các đối 
tượng này, sẽ mang lại rất nhiều khoản thu 
dịch vụ, tăng khả năng thanh khoản, giải 
ngân được vốn vay..., đồng thời mang lại 
thêm nguồn thu cho TCTD và ngân sách 
cho tỉnh./.

Hoạt động tại Quỹ tín dụng Nhân dân Phước Tân Hưng  Hoạt động tại Quỹ tín dụng Nhân dân Lạc Tấn  

Mạng lưới của các TCTD ngày càng 
được mở rộng. Đến nay, trên địa bàn 
tỉnh đã có 183 điểm hoạt động, bao 
gồm: 01 Hội sở chính, 33 Chi nhánh 
Ngân hàng TMCP, 19 Quỹ tín dụng 
nhân dân và 130 Phòng giao dịch 
ngân hàng; có 246 máy ATM đang 
hoạt động thanh toán cho 1.294 
đơn vị hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/
CT-TTg của Chính phủ; 416 máy POS 
phục vụ nhu cầu thanh toán giá trị 
mua hàng hóa cho khách hàng. 

Hà Thành
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Những hiệu ứng tích cực
Theo ông Cao Văn Tạo - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long an, thời 
gian qua, CCHC của ngành thuế đã đạt nhiều kết quả quan trọng, 
được NNT đánh giá cao, đem lại sự hài lòng cho NNT. Theo đó, 
nổi bật nhất là giảm được thời gian kê khai, nộp thuế, cụ thể: Nếu 
như năm 2014, NNT phải chi phí thời gian kê khai, nộp thuế là 
537 giờ/năm thì đến năm 2016 đã giảm xuống còn 117 giờ/năm 
(giảm được 420 giờ/năm); đồng thời đã giảm tần suất kê khai thuế 
gTgT từ 12 lần xuống còn 4 lần và thuế TNDN từ 5 lần xuống 
còn 01 lần/năm. Ngành cũng bỏ việc gửi bảng kê hóa đơn, chứng 
từ mua vào, bán ra kèm theo tờ khai thuế gTgT; cắt bỏ các chỉ 
tiêu kê khai trùng, đơn giản các mẫu, biểu chứng từ kê khai thuế.
Qua đó cho thấy, cơ bản các TTHC thuế của NNT được thực hiện 
bằng phương thức điện tử và đến tháng 4-2017, tại Long an, kết 
quả kê khai, nộp thuế điện tử đã đạt 99,66% doanh nghiệp, số tiền 
nộp thuế thông qua phương thức điện tử lên tới 98,85%.  
Hơn thế nữa, hiện nay, ngành Thuế tỉnh Long an đang triển khai 
thí điểm hoàn thuế gTgT điện tử đối với doanh nghiệp, bước đầu 
tại 50 doanh nghiệp. Sau đó, sẽ triển khai rộng rãi đến tất cả các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kể từ ngày 01-8-2017. 
Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Long an đã thực hiện tốt qui chế 
“một cửa” và “một cửa liên thông” trong toàn hệ thống ngành 
Thuế để tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ TTHC thuế với tỷ lệ 99 
% TTHC thuế đều trả đúng hạn, đúng qui định. Nhất là trong 
công tác quản lý thuế, ngành Thuế đã và đang triển khai nhiều 
ứng dụng CNTT vào công tác quản lý thuế, tạo nền tảng cơ bản 

để hướng tới một nền hành chính công hiện đại, minh bạch và 
chuyên nghiệp.
ông Cao Văn Tạo khẳng định: Toàn bộ các khâu quản lý trong 
ngành Thuế, đều được ứng dụng CNTT gắn với công tác CCHC 
thuế. Từ khâu cấp mã số thuế, lập bộ, tính thuế, thu thuế và quản 
lý nợ… đều được thực hiện trên phần mềm CNTT. Tại Cục Thuế 
tỉnh đã sử dụng phần mềm Quản lý văn bản (các loại văn bản đến, 
văn bản đi thành hệ thống). Tất cả các loại văn bản đều được scan 
và chuyển qua hệ thống email của ngành để xử lý, không còn gửi 
văn bản giấy nữa. phấn đấu đến hết năm 2017, một số dịch vụ 
công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung 
cấp ở mức độ 4. 

NgàNh thuế tỉNh LoNg AN:

LUôN ĐồNg HÀNH vÀ gắN kếT CùNg NgƯời NộP THUế

Từ năm 2014 cho đến nay, nhằm thực hiện các Nghị quyết số 
19/NQ-CP của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp tiếp 
tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia, ngành Thuế tỉnh Long An cũng tiếp tục triển 
khai chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) thuế, 
ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động với 
một sức mạnh tổng hợp và tinh thần quyết tâm cao nên đến 
nay đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn ngành 
và đem lại sự hài lòng  cho người nộp thuế.

Ông Cao Văn Tạo - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An
trao đổi với phóng viên

Tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông Cục Thuế tỉnh
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Ngoài ra, nhằm thiết lập kênh thông tin tiếp nhận, xử lý các thông 
tin phản hồi của cá nhân, tổ chức về lĩnh vực quản lý nhà nước 
của đơn vị, ngành Thuế tỉnh Long an đã xây dựng 02 trang web 
trong cổng thông tin của uBND tỉnh (http://cucthue.longan.gov.
vn) và cổng thông tin của Tổng cục Thuế (http://longan.gdt.gov.
vn) để phục vụ tiếp nhận và xử lý các thông tin của NNT. Vận 
dụng giá trị thiết hữu này, Cục Thuế đã công khai thông tin hộ 
khoán đưa lên Website ngành Thuế nhằm không ngừng nâng cao 
tính công khai, minh bạch trong việc xác định nghĩa vụ thuế của 
các hộ kinh doanh.

Luôn đồng hành. . .
“Ngành Thuế tỉnh Long an luôn đặt mục tiêu hướng đến sự minh 
bạch về chính sách; đơn giản hoá về quy trình TTHC thuế; phục 
vụ tốt nhất cho NNT, nhằm thúc đẩy SXKD phát triển, nâng cao 
năng lực cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu 
hút đầu tư, phát triển kinh tế của tỉnh; đó cũng là giải pháp tích 
cực để tăng trưởng nguồn thu một cách bền vững...”, đó là những 
quan điểm nhất quán và xuyên suốt của ngành Thuế mà ông Cao 
Văn Tạo đã chia sẻ.
Xuất phát từ yêu cầu đó, trong những năm qua, ngành thuế luôn 
chú trọng thực hiện tốt việc hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa 
bàn trong lĩnh vực thuế cũng như luôn “đồng hành cùng doanh 
nghiệp” để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các 
doanh nghiệp.
Qua thực tiễn cho thấy, ngành Thuế đã tăng cường công tác tuyên 
truyền, hỗ trợ NNT qua nhiều hình thức như: Điện thoại, thư điện 
tử, trực tiếp tại bộ phận một cửa, qua các hội nghị đối thoại, qua 
cổng thông tin điện tử của ngành thuế, qua báo, đài phát thanh 
truyền, gửi qua địa chỉ email của doanh nghiệp. Nhờ đó, ngành 
Thuế đã phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật 
về thuế đến với cộng đồng doanh nghiệp, NNT... đáp ứng kịp thời 
nhu cầu của NNT và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ 
NNT.
Qua khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp đang hoạt động 
trong và ngoài KCN trên địa tỉnh Long an như: Công ty TNHH 
Đa Năng (Bến Lức), Công ty TNHH ánh Tuyết (Tp. Tân an), 
Công ty TNHH giấy yuen Foong yu (Đức Hòa), Công ty TNHH 
Cà phê outspan Việt Nam (Bến Lức),... đều có chung đánh giá: 
Việc kê khai, nộp thuế rất nhanh chóng, thuận lợi; thái độ làm 
việc của cán bộ thuế rất cởi mở và hướng dẫn chu đáo; đặc biệt 
ngành Thuế còn thường xuyên tổ chức các buổi lắng nghe ý kiến 
từ doanh nghiệp.... Chúng tôi hài lòng với phương pháp tổ chức 
và thái độ phục vụ của cơ quan thuế Long an. Đây sẽ là cơ sở góp 
phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng chỉ số thành phần trong 
bảng điểm pCI tỉnh Long an 2017. 
Đồng thời, ngành Thuế đã tổ chức Hội nghị đối thoại, tuần lễ, 
tháng lắng nghe NNT để lắng nghe, chia sẻ, giải quyết kịp thời 

những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; ghi nhận, tiếp thu 
các ý kiến phản ánh về TTHC, về phong cách, lề lối làm việc, thái 
độ ứng xử, trình độ chuyên môn... Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, 
hoàn thiện đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức ngành 
Thuế.

. . . tạo sự gắn kết cùng NNT 
Với sự nhiệt huyết và sát sao, ngành Thuế tỉnh Long an luôn 
sát cánh, đồng hành cùng với NNT, lấy sự hài lòng của NNT 
làm thước đo sự phục vụ của công chức thuế, cơ quan thuế, bằng 
cách phát phiếu ý kiến để NNT đánh giá, chấm điểm về những 
nội dung thực hiện các chức năng quản lý thuế của cơ quan thuế 
và ghi nhận xét hoặc yêu cầu của NNT đến cơ quan thuế. Chính 
những hoạt động thiết thực này, đã đem lại sự gắn kết giữa ngành 
Thuế với NNT.
ông Cao Văn Tạo cho biết thêm, thời gian qua, một trong những 
kênh hỗ trợ NNT được đánh giá cao và đem đến sự hài lòng của 
NNT, đó là bên cạnh các hội nghị triển khai chính sách thuế mới, 
ngành Thuế đã tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp và hằng 
năm luôn duy trì tổ chức “tuần lễ lắng nghe ý kiến NNT”. Đặc biệt 
hơn, từ năm 2016, ngành Thuế tỉnh Long an đã nâng lên thành 
“Tháng lắng nghe ý kiến NNT” và chọn thời điểm vào tháng 3 
hằng năm, để tổ chức “Tháng lắng nghe ý kiến NNT” nhằm hỗ 
trợ NNT thực hiện các báo cáo quyết toán thuế đúng quy định.  
Trong thời gian tới, ông Cao Văn Tạo - Cục trưởng Cục Thuế 
khẳng định: Ngành Thuế tỉnh Long an sẽ tiếp tục không ngừng 
đổi mới, sáng tạo và luôn lắng nghe - hỗ trợ và đồng hành cùng 
NNT, song song với việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật; chấn chỉnh 
lề lối làm việc, thái độ tác phong ứng xử của công chức thuế với 
NNT; nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh CCTTHC thuế, 
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, 
cải tiến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế, hỗ trợ cho 
NNT giảm thời gian, chi phí trong kê khai nộp thuế và hoàn thuế, 
đồng hành cùng NNT thực hiện tốt chính sách thuế./.

Tập huấn chính sách thuế mới

Hà Thành
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Tạo hiệu quả kinh doanh . . .
Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh 
Minh Nhựt - phó giám đốc Trung 
tâm Kinh doanh VNpT - Long an cởi 
mở cho biết: Trung tâm luôn xác định 
không những phải tập trung đẩy mạnh 
kinh doanh hiệu quả, đồng thời luôn 
làm tốt công tác từ thiện, an sinh xã 
hội tại địa phương. Theo đó, lãnh đạo 
Trung tâm luôn chỉ đạo sát sao công tác 
chuyên môn, nghiệp vụ gắn liền với đạo 
đức nghề nghiệp, xây dựng tác phong 
công nghiệp cho toàn thể CB-CNV. 
Hơn thế nữa, việc triển khai BSC/KpIs 
và 3ps tại đơn vị đã làm cho năng suất 
của người lao động được nâng lên, nhận 
thức của người lao động đã chuyển biến 

TrUNg Tâm kiNH doANH vNPT - LoNg AN:

Luôn gắn phát triển kinh doanh
với an sinh xã hội

“Với vai trò của một đơn vị kinh 
doanh và cung cấp các dịch vụ viễn 
thông trên địa bàn tỉnh, những năm 
qua, Trung tâm Kinh doanh VNPT - 
Long An không chỉ  phát triển kinh 
doanh hiệu quả và bảo đảm các hoạt 
động an ninh - quốc phòng, phòng, 
chống thiên tai, phục vụ phát triển 
KT-XH tại địa phương mà còn luôn 
tích cực trong công tác từ thiện, an 
sinh xã hội”, đó là những nhận định, 
đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Long An Nguyễn Văn Được.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được trao Cờ thi đua của Chính Phủ cho VNPT Long An

tích cực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kinh doanh đề 
ra. 
Đã cho thấy: Năm 2016, nhờ thực hiện tốt các kế hoạch trong kinh doanh nên doanh thu 
của Trung tâm tăng 114%, năng suất lao động tăng 109,4% so với năm 2015. Đồng thời, 
chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu phát sinh của Trung tâm đạt trên 51% 
so với kế hoạch TCT giao và tăng 16,44% so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, quý I-2017, 
đơn vị được TCT xếp thứ 11/63 đơn vị (theo kết quả 6 tháng đầu năm của TCT)
Theo đó, năm 2016 và những tín hiệu lạc quan của 6 tháng đầu năm 2017, giúp Trung tâm 
Kinh doanh VNpT - Long an thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, bảo đảm việc 
làm và thu nhập ổn định cho trên 120 lao động. Chính nhờ kinh doanh phát triển, ổn định 
nên người lao động trong Trung tâm luôn yên tâm, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được 
giao. Đây chính là tiền đề quan trọng để đơn vị tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ 
thiện và xem đây là một trong những động lực tích cực thúc đẩy sự phát triển của Trung 
tâm nói riêng, VNpT nói chung.

. . . đẩy mạnh các hoạt động và an sinh xã hội
Bên cạnh đó, lãnh đạo VNpT Long an và Trung tâm Kinh doanh còn tạo điều kiện tốt 
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nhất để các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công, 
Hội Cựu chiến binh,... hoạt động thiết thực, hiệu quả. Với vai trò 
là đại diện cho người lao động, Công đoàn của 2 đơn vị đã tham 
gia tích cực vào xây dựng quy chế nội bộ, thỏa ước tập thể tại đơn 
vị; đồng thời vận động đoàn viên tham gia nhiều phong trào thi 
đua tại địa phương. Trong đó, nổi bật là các phong trào như: “Nụ 
cười VNpT”; thi đua phát triển thuê bao “120 ngày đêm hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016”; “Sáng tạo VNpT” về sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật; “Hiến kế kinh doanh”; thực hiện “Văn hóa 
VNpT”;... Qua các phong trào này, đã góp phần giúp 02 đơn vị 
thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kinh doanh đã đề ra.
Song song thực hiện tốt các phong trào thi đua, Trung tâm đã 
tích cực tham gia, ủng hộ công tác từ thiện, an sinh xã hội tại địa 
phương. Tính riêng năm 2016, cán bộ, công nhân viên Trung tâm 
đã đóng góp trên 150 triệu đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung 
bị thiệt hại do bão, lũ; hỗ trợ xây nhà tình thương; mái ấm Công 
đoàn, nhà đại đoàn kết; Quỹ Khuyến học; Quỹ Vì người nghèo.... 
Ngoài ra, đơn vị còn tập trung hỗ trợ các đối tượng chính sách, 
người có công với cách mạng, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 
góp sức xây dựng biển, đảo quê hương. Hiện nay, Trung tâm 
nhận phụng dưỡng suốt đời 6 mẹ Việt Nam anh hùng ở nhiều địa 
phương trong tỉnh. Qua đó, tổng kinh phí đơn vị thực hiện các 
chính sách xã hội trong năm 2016 được trên 400 triệu đồng.
ông Huỳnh Minh Nhựt cho biết thêm, việc gắn các hoạt động 
an sinh xã hội với kinh doanh được trung tâm duy trì thực hiện 

liên tục trong nhiều năm qua. Bởi vậy, tập thể người lao động 
của Trung tâm đều thống nhất tự nguyện trích 1% thu nhập trong 
tháng để xây dựng quỹ phúc lợi và mong muốn được chung tay 
chia sẻ với các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện tại địa phương.
Với những nỗ lực và nhiều việc làm đầy ý nghĩa và thiết thực của 
Trung tâm trong kinh doanh lẫn hoạt động an sinh xã hội đưa 
thương hiệu và hình ảnh của Trung tâm Kinh doanh VNpT - Long 
an đến gần hơn với khách hàng; đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt 
động của ngành Thông tin - Truyền thông và KT-XH của tỉnh 
Long an phát triển./.

Trung VNPT Long An trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách 
tại địa phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Lê Tấn Dũng và ông Phan Hòa Bình -  Trưởng đại diện VNPT tại Long An kiêm Giám đốc VNPT Long An
 trao tặng hoa và tôn vinh khách hàng doanh nghiệp VIP

Hà Thành
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Đầu tư trọng tâm. . .
Long an là một tỉnh nông nghiệp, hầu hết dân số tập trung tại các vùng nông thôn (chiếm tỷ lệ 82%) 
nên ngoài việc đầu từ phục vụ phát triển công nghiệp thì công tác điện khí hóa nông thôn đóng vai 
trò quan trọng và là nhân tố thúc đẩy kinh doanh, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của phần 
lớn người dân trong tỉnh. 
Nhận thấy được tầm quan trọng của việc đầu tư lưới điện khu vực nông thôn, trong các năm qua, Công 
ty Điện lực Long an (pC Long an) đã đầu tư các công trình phục vụ cấp điện nông thôn với tổng mức 
đầu tư là 282,043 tỷ đồng. Trong đó gồm các dự án công trình nổi bật đã được bàn giao đưa vào vận 
hành sử dụng hiệu quả như:
Dự án cải tạo lưới điện phân phối nông thôn (rD), bằng vốn vay Ngân hàng thế giới (WB), với khối 
lượng đầu tư gồm 71,8km ĐDTT, tổng mức đầu tư là 29,7 tỷ đồng (năm 2012, dự án đã đóng điện vận 
hành). Dự án nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn, bằng vốn vay Ngân hàng tái thiết Đức (kfw), 
với khối lượng đầu tư gồm 58,19km ĐDTT, 290,49km ĐDHT, 5.800kVa dung lượng MBa, tổng 
mức đầu tư là 94,7 tỷ đồng đã đóng điện vận hành năm 2014. Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển 
lưới điện phục vụ chong đèn cho cây thanh long (DpL3), bằng vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) với 
khối lượng đầu tư gồm 62,71km ĐDTT, 60,87km ĐDHT, 5.525kVa dung lượng MBa, tổng mức đầu 
tư là 44,815 tỷ đồng đã đóng điện vận hành năm 2016.
Trong năm 2016, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SpC) đã quan tâm thực hiện đầu tư trên 
địa bàn tỉnh Long an các công trình lưới điện 110kV như: Tăng công suất các trạm 110kV (Long 
Hậu, Cần Đước, rạch Chanh, Mộc Hóa, Tân an); đóng điện đưa vào vận hành các trạm 110kV (Hựu 
Thạnh, an Thạnh, Long Hiệp, Châu Thành) và đang triển khai các công trình 110kV (Vĩnh Hưng, 
Nam Tân Tập và trạm 110kV nối cấp trong trạm 220kV Cần Đước). Hơn thế nữa, bước sang năm 

CôNg Ty ĐiệN LỰC LoNg AN:
Luôn bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định

Được sự quan tâm chỉ đạo 
sâu sát của tổng công ty, 
sự giúp đỡ của các cấp 
chính quyền địa phương, 
cùng sự nỗ lực, quyết tâm 
cao của toàn thể CBCNV 
công ty nên Điện lực 
Long An đã không ngừng 
phát triển và hoàn thành 
những chỉ tiêu, kế hoạch 
đề ra, góp phần tích cực 
thúc đẩy sự nghiệp CNH, 
HĐH tỉnh nhà.

Trụ sở Công ty Điện lực Long An 
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2017, pC Long an đã kiến nghị EVN SpC chấp thuận đầu tư 03 
trạm 110kV bao gồm: trạm 110kV Cần giuộc (KCN Tân Kim), 
Thủ Thừa và Đức Hòa 3; tăng công suất trạm Thạnh Hóa, Châu 
Thành. 
Ngoài ra, để bảo đảm cấp điện cho khách hàng trong năm 2017, 
giai đoạn 2016 -2020, pC Long an đang thực hiện thủ tục chuẩn 
bị đầu tư các dự án quan trọng như: Dự án cải tạo và phát triển 
lưới điện trung hạ thế khu vực nông thôn với tổng vốn đầu tư là 
137,942 tỷ đồng (dự kiến năm 2017 sẽ triển khai). Dự án cải tạo, 
nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm 
thị xã, thành phố (kfw3) với tổng mức đầu tư là 164,9 tỷ đồng (dự 
kiến năm 2017-2018 sẽ triển khai). Dự án đầu tư lưới điện thuộc 
chương trình DpL4 (N-1) với tổng vốn đầu tư 206,7 tỷ đồng (dự 
kiến năm 2017-2018 sẽ triển khai).

. . . hiệu quả thiết thực 
Trong năm 2016, pC Long an đã thực hiện tốt vai trò bảo đảm 
nhu cầu cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống 
nhân dân; đáp ứng tốt kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện, đặc 
biệt là đầu tư phát triển lưới điện vùng sâu, vùng xa (theo tiêu chí 
4, xây dựng nông thôn mới), chống hạn, chống xâm nhập mặn. 
Đồng thời, giảm tỷ lệ điện dùng để phân phối điện đạt theo kế 
hoạch được giao là 4,2%/4,3%; độ tin cậy cung cấp điện và chất 
lượng dịch vụ khách hàng được nâng cao; sản xuất kinh doanh có 
lợi nhuận, hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước. Năng suất 
lao động vượt kế hoạch được giao và tăng 19,96% so với năm 
2015, bảo đảm việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động.
Song song, ngành đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các lĩnh vực công 
tác như: phòng chống tham nhũng, đào tạo phát triển nguồn nhân 
lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, khoa học công nghệ và môi 
trường, thông tin tuyên truyền đều đạt kết quả tốt. Theo đó, pC 
Long an đã đóng góp tích cực vào nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã 
hội và an ninh, quốc phòng tại địa phương.
ông Đoàn Tấn Năng nhấn mạnh: Mặc dù, trong năm có những 
thời điểm tốc độ tăng trưởng sản lượng chỉ đạt trên 20%, nhưng 
pC Long an vẫn duy trì cung cấp đầy đủ điện an toàn, liên tục, 
phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là bảo đảm 
cấp điện phục vụ cho tưới tiêu, chống hạn và chống xâm nhập 
mặn trên địa bàn theo chỉ đạo của uBND tỉnh và Tổng công ty 
Điện lực miền Nam.
Kết quả cho thấy: Kết thúc năm 2016, sản lượng điện nhận của 
toàn công ty đạt 4.015 triệu kWh, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 
2015. Trong đó, sản lượng điện thương phẩm đạt 3.797,3 triệu 
kWh, tăng 14,8% so với năm 2015 và đạt 102,1% so với kế hoạch 
giao (3.720 triệu kWh). Đặc biệt, pC Long an đã tiết kiệm được 
100,050 triệu kWh, tương đương 2,58% sản lượng điện thương 
phẩm, vượt 0,48% so với kế hoạch....
Bên cạnh đó, pC Long an có tổng lượng khách hàng (KH) là 
393.682 KH (riêng năm 2016 phát triển được 28.261 KH). Tổng 

số hộ có điện trên toàn tỉnh đến nay là 402.819/403.819 hộ, đạt 
tỉ lệ 99,78%, khu vực nông thôn là 325.586/326.466 hộ, đạt tỉ lệ 
99,7%; riêng tại thành phố Tân an và huyện Cần Đước số hộ có 
điện đạt tỉ lệ 100%. Công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân 
sách, thực hiện đúng quy định báo cáo thuế và nộp thuế đầy đủ. 
Chỉ số tiếp cận điện năng trong năm 2016, pC Long an đã  giảm 
thời gian giải quyết trung bình 5,05 ngày/ công trình < 7 ngày 
theo quy định.

Và kết quả ấn tượng
Chính nhờ sự đầu tư trọng tậm, đúng hướng nên công tác kinh 
doanh điện năng và dịch vụ khách hàng của pC Long an đã có 
bước phát triển vượt bậc, chất lượng dịch vụ được nâng cao, đáp 
ứng yêu cầu của khách hàng và xã hội. Đồng thời, công tác chăm 
sóc khách hàng ngày càng được mang tính chuyên nghiệp và 
chuyên môn hóa cao cụ thể bằng việc khánh thành Trung tâm 
chăm sóc khách hàng cung cấp dịch vụ cho các tỉnh/thành phố 
thuộc Tổng công ty. Các kênh giao tiếp với khách hàng được 

Phòng Giao dịch khách hàng tại PC Long An

Nỗ lực đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn
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mở rộng và nâng cao chất lượng như khách hàng có thể truy cập 
thông tin và thực hiện các giao dịch; nhắn tin SMS thông báo tiền 
điện, thông báo mất điện, triển khai gửi thông tin thông báo dịch 
vụ đến khách hàng qua email... 
Đặc biệt, pC Long an và các đơn vị luôn bảo đảm thực hiện đầy 
đủ, kịp thời các chế độ liên quan đến người lao động theo đúng 
quy định. Do đó, năng suất lao động năm 2016, pC Long an thực 
hiện được 3.785.970/3.708.873 kWh/người, đạt 102% so với kế 
hoạch được giao và tăng 19,96% so với năm 2015; thu nhập bình 
quân của người lao động luôn ổn định, năm sau luôn cao hơn 
năm trước. 
Ngoài ra, pC Long an đã thực hiện tốt các công tác tuyên truyền, 
xây dựng văn hóa doanh nghiệp; chống tham nhũng, lãng phí 
.v.v. không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực; tích cực tham gia, 
làm tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện vai trò và trách nhiệm 
của doanh nghiệp vì sự phát triển cộng đồng. Năm 2016, pC 
Long an đã tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho CNVCLĐ ốm đau, 
gặp khó khăn; thăm hỏi cha, mẹ CNVCLĐ trên 70 tuổi; gặp mặt 
và tặng quà cho cán bộ về hưu;… với tổng số tiền trên 170 triệu 
đồng. Đề xuất Công đoàn EVN hỗ trợ xây dựng 08 căn nhà “Mái 
ấm Công đoàn” và EVNSpC hỗ trợ cho địa phương là tỉnh Long 
an 10 căn nhà “tình nghĩa”; phụng dưỡng 03 mẹ Việt Nam anh 
hùng…. Năm 2017  tiếp tục đề xuất Công đoàn EVN xem xét xây 
dựng 04 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” và hỗ trợ địa phương 20 
căn nhà “tình nghĩa”.
Xứng đáng với những nỗ lực và quyết tâm cao, qua kết quả 
khảo sát của tổ chức tư vấn độc lập trong năm 2016 đối với pC 
Long an và đã công bố: Về mức độ hài lòng của khách hàng là 
8,02điểm/10điểm, đạt kế hoạch EVN SpC giao (7,66 điểm) và 
tăng 0,61 điểm so với năm 2015. Đây cũng chính là những động 
lực tích cực để pC Long an tiếp tục hoàn thành mục tiêu quan 
trọng đề ra trong năm 2017 và các năm tiếp theo.
Trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa của 

tỉnh Long an đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, 
thì vai trò của ngành điện có ý nghĩa rất quan trọng, phải đi trước 
một bước, là động lực để phát triển kinh tế. Nhìn lại các năm 
qua, Công ty Điện lực Long an đã thực hiện tốt công tác phát 
triển lưới điện để đáp ứng nhu cầu phá triển kinh tế - xã hội tại 
địa phương. Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Long an đã xác định công 
nghiệp xây dựng là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, 
phấn đấu tốc độ tăng trưởng công nghiệp xây dựng đạt 15-20%/
năm. Để đáp ứng tiêu chí đó, ngành điện tỉnh đã triển khai đồng 
bộ nhiều giải pháp: tăng cường đầu tư hạ tầng điện phục vụ công 
nghiệp; đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý vận 
hành, không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ…
Cùng với đó, pC Long an luôn đảm bảo tốt khả năng cung ứng 
điện so với nhu cầu sản xuất công nghiệp trên địa bàn, các công 
trình đầu tư trạm nguồn và lưới điện phân phối tại tỉnh Long an 
đều phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực, đáp ứng nhu cầu 
phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh 
Long an có 16 trạm biến áp 110kV do ngành điện đầu tư, với 
tổng công suất đặt là 1.448 MVa, và 05 trạm 110kV do khách 
hàng đầu tư, với tổng công suất đặt là 116 MVa. Tất cả các khu 
công nghiệp đều có lưới điện trung thế đến chân hàng rào, đảm 
bảo cấp điện cho các nhà đầu tư thứ cấp về cả công suất và chất 
lượng điện năng theo quy định.
Trong thời gian tới pC Long an sẽ tiếp tục theo sát để nắm bắt 
kịp thời các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh, phối 
hợp với cơ quan hữu quan để theo dõi nhu cầu, dự án đầu tư trên 
địa bàn để xây dựng các phương án, dự án cấp điện, nhu cầu vốn 
đầu tư, tổng hợp trình tổng công ty phê duyệt làm cơ sở chủ động 
cho công tác chuẩn bị đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, thống kê 
nhu cầu đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện trung thế nhằm tạo 
mạch vòng, kết nối các trạm biến áp 110kV trên toàn tỉnh.…/.

Hà Thành

Ông Đoàn Tấn Năng - Giám đốc Công ty Điện lực Long An (bên trái),
đại diện EVN trao học bổng cho em Nguyễn Hoàng Minh Luân,

học sinh lớp 8/2 Trường THCS Thạnh Hưng (xã Thạnh Hưng, huyện Mộc Hóa)

Ông Nguyễn Văn Hữu - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Long An thăm 
và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng
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Đi tìm lời giải . . . 
ảnh 1: giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất rượu Thanh Long 
Trần Quốc Trọng tâm sự với phóng viên  Trao đổi với 
chúng tôi, anh Trọng bùi ngùi nhớ lại: “Do sinh ra trong một gia 
đình thuần nông, đông anh em, nhưng lại tốt nghiệp Đại học Sư 
phạm “Khoa hóa - lý” nên đã tạo cho anh tính “cần mẫn hay mầy mò 
nghiên cứu”. Sau nhiều năm trăn trở, suy ngẫm nhìn cảnh rớt giá hay 
chất thành từng đống Thanh Long “thứ phẩm” không tiêu thụ được, 
làm quặn đau nỗi lòng người trai trẻ miệt vườn xứ Châu Thành...”. 
Và rồi, sự tình cờ gặp TS. Võ Mai - phó Chủ tịch Hội làm vườn Việt 
Nam trong một dịp đi tập huấn tại Tp. Tân an về “Sản xuất Thanh 
Long theo tiêu chuẩn Vietgap” đã đưa anh Trọng bén duyên với 
câu chuyện sản xuất chế biến rượu thành công từ Thanh Long, bước 
đầu giải quyết bài toán sau thu hoạch bấy lâu nay đối với cây “bản 
địa” này.
anh Trọng chia sẻ thêm, nếu nói đến quy trình sản xuất rượu vang từ 
trái Thanh Long thì phải khẳng định là rất công phu. Khi trái Thanh 
Long mua về sẽ được bóc vỏ đưa vào xay nhỏ, dùng máy li tâm tách 
hạt và nước riêng. Nước Thanh Long được pha trộn với một số phụ 
phẩm rồi đưa vào làm lạnh, sau đó đem ủ trong bồn chừng một năm 
mới thành được “rượu vang” - có mùi thơm dịu nhẹ, vị ngon nồng 
như cơm ủ. Song cái khó trong chế biến chính là khâu bóc vỏ (chưa 
có máy bóc vỏ), nên cần phải bóc trực tiếp, công đoạn này chỉ cần 
nhiễm khuẩn hoặc dính thuốc bảo vệ thực vật thì mẻ “rượu vang” 
coi như hỏng. Chính lý do này, muốn “rượu vang” thành công, buộc 
phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh 
thực phẩm.
“Thời gian đầu, tuần nào tôi cũng thử nghiệm, mỗi lần làm theo một 
công thức khác nhau nhưng kết quả đều không đạt... Mãi đến tận 

giữa năm 2012, sau khi được chuyên gia giúp đỡ, đồng thời qua cuộc 
hội thảo “Chuỗi giá trị sản xuất Thanh Long ” do Trung tâm Khuyến 
nông (Sở Nông nghiệp và pTNT) tổ chức và có sự vào cuộc của cán 
bộ khoa học chuyên nghiên cứu về công nghệ thực phầm thì lời giải 
mới được hé lộ: Đó chính là do yếu tố từ lượng đường, nhiệt độ, men, 
thời gian ủ... để tìm ra công thức. Và rồi, mẻ sản phẩm “rượu vang” 
đầu tiên thành công được ra đời”, anh Trọng hồi tưởng lại.

. . . và thành công đến
Sau 3 năm dài nghiên cứu đi từ thất bại này đến thất bại khác và rồi 
những mẻ rượu thí nghiệm cũng đã thành công. Từ đó, khiến anh 
Trọng quyết định xây dựng nhà xưởng ngay trên chính khu vườn 
Thanh Long của vợ chồng anh tại xã Long Trì, huyện Châu Thành, 
tỉnh Long an và mạnh dạn đầu tư gần 2 tỷ đồng bằng nguồn vốn huy 

Người “tiên phong” 
  sAu THu HOạCH “THANH LONG”

Chính do nhờ vào sự tâm huyết của Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất rượu Thanh Long Trần Quốc Trọng với bài toán 
sản xuất sau thu hoạch cho những trái Thanh Long thứ phẩm không tiêu thụ được ở “Thủ phủ - huyện Châu Thành, tỉnh 
Long An” để nghiên cứu thành công ra sản phẩm mang nhãn hiệu độc quyền “Rượu Vang Thanh Long TL”. Điều đáng mừng 
hơn nữa, cơ sở của anh Trần Quốc Trọng đã được UBND tỉnh Long An, Sở Công Thương lựa chọn, gửi gấm để triển khai Dự 
án “Chuyển giao công nghệ chế biến sản phẩm phụ Thanh Long” do một doanh nghiệp nổi tiếng của Hàn Quốc tài trợ. Với 
sự hướng dẫn tỉ mỉ, nhiệt tình của các chuyên gia nên đã nâng cấp thành công hai dòng sản phẩm “rượu Thanh Long TL” 
của công ty sánh tương tầm quốc tế. Tín hiệu vui này, không những đối với công ty, sự mong ước của anh Trọng mà còn là 
niềm trông đợi của bà con trồng Thanh Long trong huyện Châu Thành.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất rượu Thanh Long Trần Quốc Trọng 
tâm sự với phóng viên 
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động của anh chị em trong gia đình để mua các thiết bị, máy móc về 
sản xuất như: gần 100 bồn ủ, máy dập ven nút chai,... Theo công suất 
thiết kế khoảng 40.000 lít/năm (mỗi bồn ủ sau hơn một năm sản xuất 
có thể cho ra hơn 90 lít rượu).
Điều đáng mừng, sản phẩm “rượu vang” của cơ sở anh Trọng làm 
ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Thậm chí, có những khách hàng 
trong nước ở tỉnh Quảng Ninh muốn đăng ký làm địa lý, hay khách 
hàng nước ngoài ở ôxtrâylia cũng đặt vấn đề được hợp tác tiêu thụ... 
nhưng anh Trọng đều chưa dám nhận lời do không đủ sản lượng để 
cung cấp.
Tuy nhiên, lợi thế của xưởng sản xuất “rượu vang” của anh Trọng 
chính là nguồn nguyên liệu thứ phẩm trước nay thương lái mua rất rẻ, 
giờ có thể tận dụng để sản xuất rượu vang với trị giá tăng gấp hàng 
chục lần. Trung bình 1 lít rượu vang Thanh Long sẽ dùng khoảng 
5kg thanh long tươi. Điều đáng nói, giờ đây, số Thanh Long “thứ 
phẩm” của bà con nông dân ở Châu Thành đã được tận dụng đáng kể 
do được anh Trọng thu mua để sản xuất.
Chính từ câu chuyện của TS. Võ Mai về giá trị của trái Thanh Long 
đã khiến anh Trọng tiếp tục suy nghĩ đến bài toán “Đa dạng sản 
phẩm từ trái Thanh Long” - có nghĩa là sản xuất nước ép từ trái thanh 
long và các sản phẩm chế biến từ hạt, vỏ thanh long như: phân bón, 
tinh dầu… nhưng trước hết phải tiếp tục nâng cao chất lượng rượu 
vang và rượu mạnh từ trái Thanh Long.

Tìm “bài toán bền vững”
Cũng chính bởi anh Trọng đã suy nghĩ và đi đúng hướng theo chủ 
trương của Đảng, Nhà nước là phải tìm cách “tháo gỡ khó khăn cho 
nông dân” và thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và pTNT là 
phải tìm được “lời giải bài toán sau thu hoạch”... Chính vì vậy, sự 
trăn trở của anh Trọng đã không nằm ngoài quan điểm của lãnh đạo 
tỉnh Long an và Sở Công Thương.
Vào những ngày giữa năm 2016, trong chuyến công tác của đoàn 
tỉnh Long an xúc tiến tại Hàn Quốc. Tại Hàn Quốc, đoàn có tham 
quan nơi sản xuất chế biến sản phẩm phụ từ trái Táo của một doanh 
nghiệp nổi tiếng với sản phẩm “rượu Kit Hàn Quốc”. Qua đó, theo 
lời đề nghị của đoàn, doanh nghiệp này đã đồng ý hợp tác và chuyển 

giao công nghệ.
Niềm vui lớn đã đến với anh Trọng. Sau khi nghiên cứu và xem xét, 
Sở Công Thương đã đề nghị với uBND tỉnh chọn Công ty TNHH 
MTV Sản xuất rượu Thanh Long tiếp nhận “Chương trình chuyển 
giao công nghệ về chế biến sản phẩm phụ Thanh Long”.
Theo đó, chương trình chuyển giao được tiến hành thực hiện ngay tại 
“Lab của Sở Công Thương” kể từ cuối năm 2016 đến tháng 4-2017 
vừa qua kết thúc  rất thành công.
Trong quá trình tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, các chuyên gia của 
Hàn Quốc đánh giá rất cao về kiến thức của anh Trọng cũng như 
thiết bị, máy móc đầu tư của doanh nghiệp phục vụ cho việc sản 
xuất rượu. Qua đây, anh Trọng đã vỡ lẽ ra nhiều điều mà trước đây 
“vắt óc” cũng không thể, thì nay vấn đề “lắng cặn dưới đáy chai” đã 
được xử lý triệt để 100%. Chính nhờ sự chuyển giao kỹ thuật này, 
anh Trọng đã có kiến thức mở rộng không chỉ phục vụ cho sản xuất 
rượu mà còn cho việc chế biến các sản phẩm phụ từ trái Thanh Long. 
Hơn thế nữa, nếu như trước đây quy trình ủ và làm ra thành phẩm 
phải mất tới 2 năm, thì nay công đoạn đó chỉ mất từ 3 - 4 tháng và 
cho ra chất lượng rượu tốt hơn. Thậm chí, cũng theo các chuyên gia 
nhận định: Nếu sản xuất loại rượu mạnh từ trái Thanh Long (được 
lưu tử khoảng 3 năm) thì chất lượng sẽ không thua kém “rượu 
chivas” đang nổi tiếng thế giới hiện nay.
Thành công là vậy, nhưng anh Trọng cũng đang mong muốn tìm 
kiếm một đối tác tin cậy, có tiềm lực để cùng chia sẻ với anh về thị 
trường tiêu thụ sản phẩm để tạo cho anh có thêm thời gian tiếp tục 
nghiên cứu sản xuất ra những dòng sản phẩm chất lượng cao từ trái 
Thanh Long, mang thương hiệu Việt đi ra thế giới. 
Với tín hiệu đầy lạc quan này, sẽ là động lực tích cực không chỉ đối 
với Công ty TNHH MTV Sản xuất rượu Thanh Long, mà còn là 
niềm vui không tả xiết của bà con nông dân trồng Thanh Long nơi 
xứ Châu Thành - Long an. Tuy nhiên, ở cái lẽ riêng trong tâm sự của 
anh Trọng thì vẫn cần một sự quyết đoán, dứt khoát và mạnh mẽ hơn 
ở con đường mà mình đã chọn..../. 

Sản phẩm “rượu vang” được giới thiệu và khách hàng đón nhận tại hội chợ 
tổ chức ở TP.Hồ Chí Minh   

Đối tác nước ngoài đến đặt vấn đề xuất khẩu sản phẩm

Hà Thành
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Thị xã Kiến Tường:
Diện	mạo	đô	thị	Loại	iii	đang	hiện	hữu

Chủ trương ưu tiên, nâng cấp để Kiến Tường trở thành đô thị loại IV là đường hướng, chiến lược đúng đắn của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh Long An nhằm tạo sức hút đầu tư, động lực tích cực để thúc đẩy không những thị xã Kiến Tường nói riêng 
mà cả khu vực Đồng Tháp Mười phát triển. Xác định rõ nhiệm vụ, vai trò, vị trí, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã 
Kiến Tường đang nỗ lực, quyết tâm phấn đấu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) và chỉnh trang đô thị, chuyển 
dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và bền 
vững; thu hút đầu tư thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp phát triển. Do đó, đến nay, Kiến Tường đã cơ bản 
đạt 50/59 (bằng 84,7%) tiêu chí của đô thị loại III.

Theo Chủ tịch uBND thị xã Kiến Tường  Nguyễn Văn 

Vũ, thị xã đã và đang nỗ lực tiếp tục đẩy mạnh xây 

dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp 

lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn 

phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình 

đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh 

thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững. 

Thị xã Kiến Tường có Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp - là đầu mối 

giao thông đường bộ với QL62 nối từ cửa khẩu ra đường Xuyên 

á khoảng 23km. QLN1 nối các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 

với Tp. Hồ Chí Minh cũng đi qua... Đây chính là những động 

lực thúc đẩy KT-XH của thị xã phát triển xứng tầm.     

Đẩy mạnh CCHC, chỉnh trang và phát triển đô thị
Nhằm triển khai kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2017, 

kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05-9-2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong 

các cơ quan hành chính, Chủ tịch uBND thị xã Nguyễn Văn 

Vũ cho biết: Thị xã thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra công 

vụ đột xuất tại các xã, phường trong việc tổ chức thực hiện 

trách nhiệm công vụ ở cơ sở; đồng thời đã tổ chức triển khai 

giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế liên thông đối với 

nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ 

BHyT cho trẻ dưới 6 tuổi (cấp giấy “3 trong 1”). Hoàn thành 

việc thống kê và khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin tại các 

cơ quan, ban, ngành đoàn thể thị xã và uBND các xã, phường 

trên địa bàn để nâng cấp, đầu tư hoàn thiện hệ thống công nghệ 

thông tin phục vụ hoạt động hành chính; hoàn thành và gửi 

uBND tỉnh thẩm định Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành 

chính công của thị xã Kiến Tường.

Cùng với đó, công tác chỉnh trang, phát triển đô thị tiếp tục 

được quan tâm thực hiện theo đúng lộ trình (hoàn thành điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch Khu đô thị Sân Bay; điều chỉnh cục bộ 

Ông  Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường

Tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông (MC-MCLT) của 
UBND thị xã Kiến Tường, qua trao đổi với người dân đến 
làm thủ tục đăng ký biến động giá trị tài sản gắn liền 
với đất. Chị Lê Thị Hằng và anh Lê Minh Sang ở xã Tuyên 
Thạnh, thị xã Kiến Tường đều có chung cảm nhận về sự 
thay đổi rõ rệt trong phong cách ứng xử của CB-CC nơi MC-
MCLT và nhất là thời gian làm các thủ tục giất tờ giờ đây 
rất thuận lợi và nhanh chóng.  
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quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu Cửa khẩu quốc 

tế Bình Hiệp; điều chỉnh đồ án quy hoạch chỉnh trang Khu dân 

cư Cầu Dây (đoạn từ cụm dân cư đến sông Vàm Cỏ)). Với sự 

quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, chỉ đạo sát sao của tỉnh, nhất 

là sự tập trung tổ chức triển khai đồng bộ của Thị ủy, HĐND, 

uBND thị xã cùng các cấp, ngành nên kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

đô thị trên địa bàn được đầu tư tương đối hoàn chỉnh. Theo đó, 

hệ thống giao thông trong nội thị, các vỉa hè, hệ thống chiếu 

sáng và cây xanh ở một số tuyến đường chính được đầu tư khá 

bài bản, chỉn chu và đến nay đã đạt cơ bản 50/59 tiêu chí của 

đô thị loại III. Bởi vậy, uBND thị xã đã tham mưu Thị ủy ban 

hành Nghị quyết về phát triển đô thị thị xã Kiến Tường đến 

năm 2020. 

Gắn xây dựng nông thôn mới . . .
Chủ tịch uBND thị xã Nguyễn Văn Vũ nhấn mạnh: Nhằm 

phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ thị 

xã đến cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai, thực 

hiện chương trình; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên 

truyền; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua 

“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”; “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”… 

gắn với tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp, xây dựng các cánh đồng lớn ứng dụng công nghệ cao. 

Đồng thời, tập trung tuyên truyền sâu rộng Quyết định số 1600/

QĐ-TTg ngày 16-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Chương trình MTQg xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020, Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17-10-2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh trong thực 

hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 và giai 

đoạn 2016-2020. Đó là thực hiện đổi mới, đa dạng hóa công tác 

tuyên truyền vận động theo hướng thiết thực, cụ thể tập trung 

vào những nội dung vận động nhân dân đổi mới tư duy, cách 

thức sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa, 

thay đổi nếp sống, phong tục lạc hậu, xây dựng môi trường 

nông thôn xanh, sạch, đẹp, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu 

vực nông thôn; tăng cường việc tuyên truyền cách làm nông 

thôn mới phải thực hiện đồng bộ trên 5/5 xã, lấy xã làm địa bàn 

triển khai thực hiện, xây dựng nông thôn mới từ các hộ gia đình 

trong xã. Tổ chức tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm xây 

dựng nông thôn mới giữa các xã trên địa bàn tỉnh và tham quan, 

học tập tại các địa phương điển hình trong nước.

Đồng thời thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án đang 

triển khai trên địa bàn để hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển 

sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm 

tăng hiệu quả kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân; 

khuyến khích hình thành, nhân rộng các mô hình liên kết kinh 

tế, hợp tác xã nông nghiệp, phát triển các vùng chuyên canh, 

sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ 

thuật cao vào sản xuất hình thành chuỗi giá trị phù hợp; mỗi xã 

cần phải xác định được những sản phẩm, ngành nghề chủ lực, 

thế mạnh của mình, từ đó có giải pháp và lộ trình cụ thể để tập 

trung chỉ đạo thực hiện xây dựng các mô hình phát triển sản 

xuất có hiệu quả gắn với hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, 

góp phần tạo sự chuyển biến trong tư duy và cách thức tổ chức 

sản xuất của người dân khu vực nông thôn.

“Đặc biệt, tập trung chỉ đạo quyết liệt các xã chú trọng xây 

dựng và triển khai thực hiện các dự án thành phần về phát triển 

Hiện có một ý tưởng của ông “Hai Đồng”, nguyên Phó Bí thư 
Thường trực Huyện ủy Mộc Hóa được đánh giá khá phù hợp với 
Quy hoạch phát triển đô thị cửa ngõ thị xã Kiến Tường đến năm 
2020 trở thành đô thị loại III, đó là “Phát triển du lịch sinh thái gắn 
với du lịch, văn hóa cộng đồng xây dựng nông thôn mới”. Từ đó, 
theo ông Hai Đồng, nếu từ TP. Tân An suôi theo dòng sông Vàn Cỏ 
ghé cầu Cửu Đông. Từ Cửa Đông đén cầu Cả Quảng Cụt (thuộc 
Phường 2, thị xã Vĩnh Tường). Nơi đây là vùng sinh thái khá lý 
tưởng, trong lành có thể làm 1 số nhà hàng Thủy Tọa (vươn ra 
dòng sông). Đặcơng n biệt, vào mùa (mùa nước nổi) phù hợp với 
loại hình dịch vụ du lịch: tát cá, đặt lọt...; đồng thời phục hưng 
nghề truyền thống (đan “đệm Bàng”, “chiếc Nóp”...) tại địa phương 
đã bị mai một... gắn với những làn điệu cải lương “đờn ca” của 
vùng sông nước và kết nối tham quan mua sắm tại Cửa khẩu 
quốc tế Bình Hiệp.

Ông Hai Đồng (ngồi bên phải) giới thiệu với đoàn về ý tưởng phát triển
 mô hình “Du lịch sinh thái gắn với du lịch, văn hóa cộng đồng 

xây dựng nông thôn mới” 
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sản xuất nâng cao thu nhập cho dân một cách hiệu quả và bền 

vững, đây là mục tiêu cốt lõi của Chương trình xây dựng nông 

thôn mới”, Chủ tịch uBND thị xã Nguyễn Văn Vũ khẳng định.

. . . với nông nghiệp công nghệ cao
Tiếp tục sử dụng nguồn vốn sự nghiệp xây dựng nông thôn mới 

để hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển các ngành, nghề truyền 

thống, đặc sản và đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất theo 

hướng thí điểm xây dựng một số mô hình phát triển cây, con 

chủ lực, thế mạnh của địa phương theo lộ trình: Từ nhỏ đến 

lớn về quy mô; từ đơn giản đến phức tạp về quan hệ hợp tác 

liên kết; từ thấp đến cao về hình thức tổ chức quản lý sản xuất. 

Trên cơ sở kết quả đó xây dựng các mô hình kiểu mẫu về cách 

thức tổ chức sản xuất mới ở khu vực nông thôn. Đối với nguồn 

vốn sự nghiệp được phân bổ Ban Quản lý xây dựng nông thôn 

mới các các xã chủ động lựa chọn mô hình phù hợp và phân bổ 

nguồn vốn để thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương theo hướng tập trung, trong tâm, trọng điểm; mỗi xã lựa 

chọn xác định từ 01-02 dự án phát triển sản xuất có thế mạnh để 

chỉ đạo xây dựng mô hình kiểu mẫu về phát triển sản xuất theo 

hướng sản xuất hàng hoá, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm 

gắn với thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Bên cạnh đó, thị xã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với xây dựng 

nông thôn mới; thực hiện lồng ghép các chương trình việc làm 

và dạy nghề, giảm nghèo bền vững để sớm hoàn thành các tiêu 

chí về kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất; tăng cường công 

tác dịch vụ nông nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, 

xúc tiến thương mại, thu hút các doanh nghiệp đầu tư về khu 

vực nông thôn để liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị phù hợp 

Do thị xã có chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản phù hợp, 
đúng quy nên đến nay, diện tích nuôi thủy sản của thị xã là 
107,7 ha. Trong đó, diện tích nuôi của Công ty TNHH Thủy 
sản Đại Đại Thành thuộc tỉnh Tiền Giang (Chi nhánh tại ấp 
Bàu Chứa, xã Thạnh Hưng - Kiến Tường) là 28,63 ha, đã 
thu hoạch diện tích 8,9 ha, sản lượng 3.103 tấn; cùng diện 
tích thả nuôi của nông dân 79,07 ha đang phát triển khá 
tốt.

Là địa phương mới đón nhận Quyết định xã đạt chuẩn các tiêu 
chí xây dựng nông thôn mới (12-6-2017). Qua trao đổi, Chủ tịch 
UBND xã Tuyên Thạnh Huỳnh Thanh Vinh (đứng phía trong) cho 
biết: Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, cơ bản các ấp 
trong xã đều triển khai thực hiện Cánh đồng lớn chất lượng cao. 
Đến nay, tiếp tục thực hiện chủ trương của tỉnh, thị xã nâng cao 
KHKT, ứng dụng công nghệ cao vào Cánh đồng lớn với diện tích 
1.424/1.000 ha tỉnh giao (điển hình là HTX Dịch vụ Nông nghiệp 
Đồng Đưng). Qua đó, năng suất thu hoạch từ Cánh đồng lớn đạt 
7,5 tấn/ha/năm, lợi nhuận cao hơn (so với bên ngoài từ 1-3 triệu 
đồng/ha) cụ thể: từ 26-28 triệu đồng/ha; nâng mức thu nhập 
bình quân đầu người đạt 33,5 triệu đồng/năm và giảm tỷ lệ hộ 
nghèo xuống còn 4,37% (72 hộ/1.646 hộ).   

Cánh đồng lúa lớn chất lượng cao tại xã Tuyên Thạnh - KIến Tường

Qua câu chuyện thương mại - dịch vụ trên địa bàn đang có xu 
hướng phát triển của Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Vũ, chúng 
tôi tới tham quan Trung tâm thương mại - dịch vụ Kiến Tường tại 
phường 2, được xây dựng trên nền của chợ Mộc Hóa trước đây. 
Tuy 1 số hạng mục  của trung tâm vẫn chưa hoàn thành, nhưng 
các hộ tiểu thương đã quay trở lại buôn bán (đạt gần 98%). Qua 
trao đổi, Trưởng ban Ban quản lý chợ thị xã Kiến Tường Đặng 
Trường Lộc cho biết: Trung tâm được xây dựng khang trang trên 
diện tích 3.500 m2 gồm: 01 tầng hầm có sức chứa 300 xe, 01 trệt 
(102 quần hàng) và tầng 1&2 (100 quầy/tầng) với 494 hộ tiểu 
thưởng đăng ký kinh doanh... Là một tiểu thương đã từng kinh 
doanh ở nơi đây từ những năm 1996, ông Phan Ngọc Tùng (SN 
1962) chia sẻ: Chúng tôi rất hài lòng về sự đầu tư cũng như những 
hỗ trợ tạo điều kiện của UBND thị xã, Ban quản lý chợ. Với sự đồng 
thuận này, chính là động lực tích cực thúc đẩy thương mại - dịch 
vụ và kinh tế thị xã Kiến Tường phát triển.

Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Kiến Tường
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với điều kiện thực tế của địa phương.

Đối với Chương trình Vùng lúa chất lượng cao và ứng dụng 

công nghệ cao triển khai thực hiện theo Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kiến Tường 

nhiệm kỳ 2015-2020, đã ban hành Nghị quyết, kế hoạch thực 

hiện, thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, ban hành quy chế 

làm việc của Ban chỉ đạo với tổng diện tích của chương trình 

là 7.755 ha. Trong đó có 3.350 ha lúa ứng dụng công nghệ cao, 

thành lập được 03 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, 03 trạm bơm 

điện, có các khu đê bao lửng khép kín, áp dụng công nghệ máy 

cấy lúa vào sản xuất, liên kết chuỗi sản xuất và đang khảo sát 

để có kế hoạch hỗ trợ vốn từ dự án VnSaT. 

“Chính nhờ sự gắn kết Chương trình MTQg xây dựng nông 

thôn mới với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn, đến nay thị xã Kiên Tường đã có 03/05 xã 

(Bình Hiệp, Thạnh Hưng, Tuyên Thạnh) đạt chuẩn nông thôn 

mới, các xã còn lại cũng đạt từ 13-14 tiêu chí xã nông thôn 

mới”, Chủ tịch uBND thị xã Nguyễn Văn Vũ cởi mở cho biết.

Chú trọng thúc đẩy thương mại - dịch vụ
Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 

thị xã đạt 1.696 tỷ 112 triệu đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ, 

đạt 48,9% kế hoạch; cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo 

hướng tích cực, khu vực I (nông - lâm - thủy sản) chiếm tỷ 

trọng 42,1% (giảm 2,8%); khu vực II (công nghiệp - xây dựng) 

chiếm 20,5% (tăng 2,3%); khu vực III (thương mại - dịch vụ) 

chiếm 37,4%, tăng 0,5% so với cùng kỳ. 

Từ đó cho thấy: giá trị sản xuất thương mại của thị xã đạt 125 

tỷ 860 triệu đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ, đạt 47,3% kế 

hoạch; giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 509 tỷ 780 triệu đồng, 

tăng 8,8% so với cùng kỳ, đạt 46,7% kế hoạch. giá cả các mặt 

hàng nhìn chung vẫn cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm 

của người dân. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị 

trường giá cả hàng hóa, chống đầu cơ tăng giá, gian lận trong 

thương mại.

Bên cạnh đó, thị xã đang thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhà 

đầu tư vào đầu tư Công viên văn hóa - thương mại Núi Đất cũng 

như các dịch vụ khác trên địa bàn cùng phát triển như: Bưu 

chính viễn thông, công nghệ thông tin và giao thông vận tải 

phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. Hoạt động tín dụng cơ bản 

đáp ứng nhu cầu vốn vay sản xuất kinh doanh cho nhân dân.

Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp
giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 125 

tỷ 360 triệu đồng, tăng 35,9% so với cùng kỳ, đạt 48,7% kế 

hoạch; giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt 221 tỷ 780 triệu 

đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ, đạt 49,7% kế hoạch. phát 

triển chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến, sản xuất tập trung, 

phân phối điện, khai thác, lọc và phân phối nước. Các cơ sở sản 

xuất gạch, đan lục bình, đan ghế nhựa - may công nghiệp, kết 

cườm vẫn duy trì hoạt động làm ra một số sản phẩm có giá trị 

xuất khẩu và tạo việc làm ổn định cho người lao động tại địa 

phương.  

Nhìn bức tranh tổng thể phát triển KT-XH của thị xã Kiến 

Tường hiện tại và tương lai đang tươi sáng, đã khẳng định sự 

quan tâm đầu tư của Trung ương, chỉ đạo sát sao của tỉnh Long 

an và nhất là sự nỗ lực, quyết tâm cao của Thị ủy, HĐND, 

uBND thị xã, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng trong nhân 

dân, doanh nghiệp trên địa bàn ngày càng tích cực đang hiện 

hữu một đô thị loại III văn minh, hiện đại và giàu bản sắc văn 

hóa của vùng Đồng Tháp Mười./.

Theo Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Vũ, đến nay, Khu công 
nghiệp trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã triển 
khai thu hút được 01 dự án đầu tư của Công ty TNHH Tainan 
Enterprises (Việt Nam) với diện tích 16,9 ha, tổng vốn đầu tư 
65 triệu USD và thu hút 10.000 lao động. Hiện công ty đã hoàn 
thành, bước đầu đi vào hoạt động giai đoạn 1 và đã tuyển dụng 
được 500 công nhân. Bên cạnh đó, thị xã đang thi công một số 
công trình quy mô lớn như: Hội trường Thị ủy, bờ kè thị xã, Khu 
đô thị Sân Bay, Trung tâm Văn hóa kết hợp Nhà thiếu nhi thị xã,... 
đồng thời đang kêu gọi các doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào các 
dự án trên địa bàn thị xã.

Cửa khẩu QT Bình hiệp - TX Kiến Tường

Hà Thành
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HuyỆN CHÂu THÀNH
“Vương quốc Thanh Long” đang hồi sinh

Ở những năm 90, nơi đây đã từng là thủ phủ của xứ sở 
thanh long. Nhưng do sự thăng trầm, cây thanh long 
đã phiêu bạt theo dòng chảy về đóng đô tại tỉnh Bình 
Thuận. Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân Châu Thành đã quyết chí, đồng lòng, nỗ lực 
chung tay tạo dựng lại cho cây thanh long có một vị thế, 
một “sức sống mới” đầy mãnh liệt không những đối 
với thị trường trong nước mà còn có mặt ở nhiều nước 
trên thế giới, đặc biệt ở các thị trường khó tính như: Mỹ, 
Nhật Bản, EU đã và đang đón nhận tích cực....

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch uBND huyện Châu Thành 
Nguyễn Văn Thình cởi mở cho biết: “giờ đây, cây thanh 
long không chỉ là cây xóa đói mà nó chính là cây chủ lực 

của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát 
triển và còn làm giàu cho biết bao hộ nông dân tại địa phương”.    

Đẩy mạnh cải cách hành chính. . .
Theo ông Tạ Văn Hải - Trưởng Nội vụ huyện Châu Thành, do 
xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong các 
nhiệm vụ trọng tâm, hằng năm, uBND huyện đã ban hành Kế 
hoạch CCHC trên địa bàn và cụ thể năm 2017, tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC). Trong đó, tập trung rà 
soát theo hướng đơn gián hóa các thủ tục hành chính (TTHC), 
trên tất cả các lĩnh vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
người dân, các tổ chức, doanh nghiệp khi đến làm thủ tục. Thực 
hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai các TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết tại Bộ phận nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính, 
bảo đảm theo quy định của Thông tư số 05/2014/TT-BTp ngày 
07-02-2014. Cũng trong năm 2017, uBND huyện đã ban hành 
Kế hoạch xây dựng chính quyền thân thiện nhằm nâng cao chất 
lượng của đội ngũ CB-CC trong thực thi công vụ và tạo mối quan 
hệ thân thiện giữa CB-CC đối với người dân và các tổ chức, doanh 
nghiệp.
ông Tạ Văn Hải nhấn mạnh: Huyện đã quan tâm, tập trung chỉ 
đạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 
chức, doanh nghiệp và cá nhân trong giao dịch, tuân thủ các quy 
định về thủ tục hành chính về quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa 
nơi công sở, đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 
Đánh giá từ thực tiễn, qua cải cách và giải quyết thủ tục hành 
chính từ huyện đến cơ sở, đã được các tổ chức, doanh nghiệp, 
người dân hài lòng và đánh giá cao. Từ đó, đã tạo được sự đồng 

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Nguyễn Văn Thình trao đổi với phóng viên

Theo đó, qua thực tiễn tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông 
của huyện, đại diện trong số người dân đến làm thủ tục, trao đổi 
với chúng tôi,  ông Trương Đặng Hoàng Nghi ở ấp Xuân Hòa 2, 
xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành - Long An xúc động nói: 
“Hôm nay, tôi đến đây làm thủ tục gia hạn giấy tờ đất. Tôi nhận 
thấy, thời gian làm các thủ tục giấy tờ đã giản đơn và nhanh hơn 
trước đây rất nhiều. Bên cạnh đó là sự chỉ dẫn tận tình, chu đáo, 
hòa nhã của các CB-CC tại đây”.
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Phương pháp “xông đèn” cho trái thanh long nghịch mùa vụ

thuận của nhân dân và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền, góp phần tạo động lực tích cực thúc đẩy 
KT-XH của địa phương phát triển, đặc biệt đối với cây trồng “chủ 
lực” của huyện.

. . . tạo động lực phát triển cây “chủ lực”
Cũng theo nhận định của ông Võ Văn Vấn - Trưởng phòng Nông 
nghiệp và pTNT huyện Châu Thành, cây thanh long đã xuất hiện 
ở vùng đất này từ khá lâu. Nhưng trước đây, người dân chỉ xem 
loại cây này là cây ăn trái thông thường trong vườn nhà, chứ chưa 
xem nó là giống cây mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau này, khi 
thị trường có nhu cầu, cây thanh long mới được người dân Châu 
Thành chú ý đến. Từ mỗi năm thu hoạch một vụ, một giống, nay 
nông dân Châu Thành đã chuyển qua trồng trái vụ, đa giống để 
cho giá trị kinh tế cao. Người dân cũng chuyển từ trụ cây sang trụ 
bê-tông làm giảm bớt chi phí phân bón. Đến năm 2000, việc trồng 
cây thanh long đã được đưa vào Nghị quyết Đảng bộ huyện Châu 
Thành, xem đây là cây “chủ lực” phát triển kinh tế của huyện. Bởi 
vậy đến nay, mỗi ha thanh long, trong một năm bà con thu về lợi 
nhuận khoảng gần 200 triệu đồng. 
“Thanh long không chỉ giúp nông dân thoát nghèo, làm giàu mà 
còn góp phần tích cực thúc đẩy các xã trong huyện thực hiện 

thành công xây dựng nông thôn mới” - Chủ tịch uBND huyện 
Châu Thành Nguyễn Văn Thình khẳng định. 
Từ câu chuyện của lãnh đạo huyện Châu Thành, chúng tôi về xã 
Dương Xuân Hội là nơi đầu tiên trên địa bàn huyện đưa thanh 
long vào sản xuất. Trên lĩnh vực kinh tế, nhân dân đã mạnh dạn 
chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng thanh 
long và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, Toàn xã có 538 
ha trồng thanh long, nông dân đã áp dụng KHKT cho trái nghịch 
mùa, năng suất bình quân đạt 20 tấn/ha/vụ; thu nhập bình quân 
đạt 46 triệu đồng/người/năm. 
Theo đó, nhiều hộ trong xã đã xây được nhà ở kiên cố đạt tới 
96,5%. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư 
như: đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm xá, nước sạch, 
điện lưới… đã cơ bản hoàn chỉnh và đáp ứng, phục vụ tốt cho nhu 
cầu phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân. Bởi vậy, đến cuối 
năm 2013, xã Dương Xuân Hội là đơn vị đầu tiên trong tỉnh Long 
an cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 
Cùng với Dương Xuân Hội, nhiều xã khác trong huyện và cả thị 
trấn Tầm Vu đâu đâu cũng phát triển trồng thanh long. Trước 
tình hình này, để hỗ trợ cho nông dân trong việc tiêu thụ thanh 
long, nhất là đối với quy trình sản xuất thanh long an toàn theo 
tiêu chuẩn Vietgap, global gap; nâng cao chất lượng và từng 
bước xây dựng thương hiệu sản phẩm thanh long, nhiều hợp tác xã 
(HTX) đã ra đời và đi vào hoạt động ngay tại huyện Châu Thành. 
Một trong những HTX tiêu biểu được nhắc đến đó là HTX Thanh 
Long Tầm Vu, vừa xây dựng được thương hiệu sản phẩm “Thanh 
long Tam Vu” ra thế giới, vừa giải quyết tốt khâu tiêu thụ sản 
phẩm, tạo thu nhập ổn định cho xã viên; đồng thời còn nâng giá 
trị thu mua trái thanh long ngay tại “sân nhà”. Cởi mở trao đổi với 
chúng tôi, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc HTX Thanh long Tầm 
Vu Trương Quang an cho biết: “Lúc ban đầu, khi ứng dụng quy 
trình sản xuất thanh long an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap, rồi đến 

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, toàn huyện đã giải quyết 
thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông, cụ thể: Cơ chế một cửa đã nhận và giải quyết được 
9.358 hồ sơ và 4.119 hồ sơ của một cửa liên thông. Trong 
đó có 331 hồ sơ giải quyết còn chậm. Theo ông Tạ Văn Hải, 
nguyên nhân là do cán bộ chuyên môn còn chậm chuyển 
hồ sơ trên phần mềm hệ thống hồ sơ đất đai. Mặt khác, 
phần mềm hệ thống chia ngày giải quyết chưa hợp lý, thời 
gian giải quyết ngắn nên dẫn đến chậm trễ.  
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global gap rất gặp khó khăn đối với bà con nông dân (thành viên 
HTX) về tư duy chuyển đổi. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc 
vẫn thu mua thanh long theo tính chất “đại trà”.... Đây chính là 
vấn đề mấu chốt cho sự “chần chừ” của bà con nông dân. Tuy 
nhiên, trước sự kiên trì, nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo 
cùng các thành viên trong HTX. Để rồi, thành công đến và giờ 
đây “Thanh long Tam Vu” đã có thị trường ổn định ở các quốc gia 
được coi là “thị trường khó tính” như: Nhật, Mỹ và Eu...”.
Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục giải quyết bài toán sau thu hoạch cho 
trái thanh long, đặc biệt là thanh long “thứ phẩm”. Nếu trước đây 
bà con nông dân phải bỏ đi thì nay đã có Công ty TNHH MTV 
Sản xuất rượu Thanh Long do anh Trần Quốc Trọng làm giám 
đốc đã nghiên cứu thành công ra sản phẩm đăng ký nhãn hiệu độc 
quyền “rượu Vang Thanh Long TL” và tín hiệu của thị trường 
đón nhận rất tích cực. Đây sẽ là những động lực quan trọng, thúc 
đẩy sự phục hưng cây thanh long trở lại với chính nơi “chôn nhau 
cắt rốn” của nó. 
Tuy nhiên, theo Chủ tịch uBND huyện Châu Thành Nguyễn Văn 
Thình, thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Chân Thành vẫn 
còn nhiều bà con sản xuất thanh long theo cách truyền thống, ảnh 
hưởng đến giá trị đầu ra và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.... 
Do vậy, việc triển khai đề án 2.000 ha thanh long ứng dụng công 
nghệ cao thành công, phải bảo đảm được các tiêu chí từ khâu chọn 
giống, quy trình canh tác, chăm sóc, phân bón, chống dịch bệnh; 
đến bảo quản sau thu hoạch, quy trình quản lý, xây dựng thương 
hiệu…; đồng thời đang mở ra một hướng đi mới để nâng giá trị 
sản phẩm và phát triển bền vững cho thanh long, góp phần thúc 
đẩy 8/12 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới và xã 
còn lại sẽ tiếp tục phấn đấu “về đích” trong năm nay (2017).

Được mệnh danh “Kiện tướng trồng thanh long” - ông Lê Đắc 
Vinh ở ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội là người đi tiên phong 
và thành công sản xuất thanh long ruột đỏ. Ông Vinh tâm sự: 
Năm 2004, vườn thanh long truyền thống (ruột trắng) nhà ông 
được Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam chọn làm điểm khảo 
nghiệm. Sau nhiều đêm suy tính, xét thấy cần phải đột phá, vợ 
chồng ông Vinh quyết định dành diện tích đất vườn khá lớn để 
tham gia khảo nghiệm. “Cây không phụ công người” - sau hơn 
một năm trồng, thanh long bắt đầu ra hoa và cho trái ruột màu 
đỏ tươi, trông rất đẹp mắt... Đặc biệt, từ khi ứng dụng kỹ thuật 
“xông đèn”, đã cho ra trái “nghịch mùa” nên hầu hết các ruộng 
trong xã đều chuyển sang trồng thanh long. Với kỹ thuật canh tác 
ngày càng tiến bộ, áp dụng chương trình sản xuất sạch, thanh 
long Dương Xuân Hội ngày càng được giá và có uy tín trên thị 
trường. Trái thanh long từ đây, đã xuất khẩu đi khắp thế giới, kể 
cả những thị trường khó tính như: Nhật, Mỹ, EU...

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Nguyễn Văn Thình cho biết: Tính đến tháng 6-2017, toàn huyện có diện tích trồng 
thanh long là 7.818 ha, trong đó thanh long ruột trắng 2.493 ha, thanh long ruột đỏ 5.325 với diện tích cho trái 
6.333 ha. Từ đó, ước đến cuối năm 2017, diện tích thanh long tăng lên 7.900 ha; tổng sản lượng thanh long đạt 
280.000 tấn, tăng 534 ha, sản lượng tăng 14.012 tấn (so với cùng kỳ). 
Hiện nay, huyện đang tích cực phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức triển khai Quyết định số 2.485/QĐ-
UBND của UBND tỉnh về sản xuất 2.000 ha thanh long ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Châu Thành cho 
cán bộ chủ chốt huyện, xã, thị trấn. Xác định vị trí, ranh giới của vùng sản xuất thanh long ứng dụng dụng công nghệ 
cao (ƯDCNC) 2.000 ha trên địa 12 xã, thị trấn (trừ xã Thanh Vĩnh Đông không nằm trong vùng quy hoạch). Xây dựng 
kế hoạch phát triển mới tổ hợp tác (THT), hợp tác xã sản xuất thanh long tại các xã, thị trấn giai đoạn từ  năm 2017-
2019, đến nay đã xây dựng được 19 THT đạt 146,2% theo tiến độ, cũng cố tình hình hoạt động của  05 HTX hiện có.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm nhà vườn
trồng thanh long của ông Lê Đắc Vinh

Những trái thanh long chuẩn bị xuất bán ra thị trường



HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN

60 việt nam

bÀi ToáN “NâNg CAo NăNg LỰC CạNH TrANH”
ở mộT Số ĐịA PHƯơNg TroNg TỉNH LoNg AN

Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển, tăng cường năng lực cạnh tranh, tạo sức hút đầu tư hấp dẫn hơn nữa cho 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với tỉnh Long An, chúng tôi có dịp khảo sát thực tiễn ở 1 số địa phương trong tỉnh 
đã cho thấy: Việc đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, một 
cửa liên thông được các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đánh giá cao. Đồng thời, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa 
phương đang nỗ lực, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh và phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. 
Tuy nhiên, các địa phương đều có chung một thực trạng là cơ sở hạ tầng xuống cấp, đặc biệt đối với hạ tầng giao thông và 
tiến độ thi công các dự án, công trình giao thông còn chậm... Để khắc phục và tạo đà cho các địa phương trong tỉnh Long 
An có “sức bật mới” trong thới gian tới, rất cần sự quan tâm, đầu tư hơn nữa của Trung ương và sự vào cuộc quyết liệt của 
các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là tạo sự đồng thuận của nhân dân, các tổ 
chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng chung tay...

Huyện Bến Lức - Khai thác lợi thế 
“cửa ngõ” 

Qua gặp gỡ, trao đổi, Chủ tịch uBND 
huyện Bến Lức Trần Văn Tươi cho biết: 
phát huy lợi thế cửa ngõ phía bắc của miền 
Tây Nam bộ, hướng về trung tâm vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam theo trục QL1a; 
nằm ở phía đông của tỉnh Long an và cũng 
là một trong ba huyện tiếp giáp với thành 
phố Hồ Chí Minh nên đã tạo cho huyện Bến 
Lức lợi thế phát triển kinh tế theo hướng 
công nghiệp, thương mại - dịch vụ.
Đã cho thấy: giai đoạn 2010 - 2015, huyện 
Bến Lức duy trì được tốc độ tăng trưởng 

kinh tế cao (bình quân 14,9%/năm, gấp 1,5 
lần tốc độ tăng trưởng của tỉnh) và là một 
trong những đầu tàu kinh tế của tỉnh. Năm 
2016, tăng trưởng của huyện có dấu hiệu 
phục hồi và duy trì ở mức khá cao, cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

riêng 6 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị 
sản xuất (go) trên địa bàn ước đạt 40.138 
tỷ đồng, bằng 57,3% kế hoạch (KH) và 
tăng 17,6% so với cùng kỳ. Trong đó, giá 
trị ngành nông nghiệp 719 tỷ đồng, đạt 
69,2% KH (giảm 7%); giá trị sản xuất công 
nghiệp - xây dựng đạt 36.053 tỷ đồng, bằng 
57,9% KH (tăng 17,3%) và giá trị ngành 
thương mại - dịch vụ đạt 3.366 tỷ đồng, 
bằng 50,1 KH (tăng 19,7%) so với cùng kỳ. 
Từ đầu năm đến nay, huyện đã tiếp nhận 
82 doanh nghiệp trong nước. Điều này 
cho thấy quy mô doanh nghiệp đăng ký 
mới trên địa bàn huyện ngày càng lớn 
với số vốn đăng ký 1.045,3 tỷ đồng, nâng 

tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 
1.292 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 
18.584,3 tỷ đồng; 02 doanh nghiệp nước 
ngoài với số vốn đăng ký 17,5 triệu uSD, 
nâng tổng số doanh nghiệp đầu tư nước 
ngoài là 94 doanh nghiệp với tổng vốn đăng 
ký 1.276,5 tỷ uSD. 
Hiện toàn huyện có 11 khu, cụm công 
nghiệp (6 khu công nghiệp và 5 cụm công 
nghiệp) với diện tích khoảng 1.300ha. Đến 
nay, có 9/11 khu, cụm công nghiệp có nhà 
đầu tư và đi vào hoạt động với tỷ lệ lắp đầy 
khoảng 64,8% (Tỷ lệ lắp đầy các khu, cụm 
công nghiệp tăng 5,6% so với thời điểm 
tháng 12/2016) đã góp phần giải quyết việc 
làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng 
thu ngân sách địa phương.
ông Trần Văn Tươi khẳng định: Thời gian 
tới, huyện đẩy mạnh tổ chức các hoạt động 
đối thoại với doanh nghiệp nhằm tìm hiểu, 
kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần 
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (pCI). Đặc biệt, tháng 4-2017, huyện 
đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm 
quảng bá hình ảnh cây chanh trên thị trường 
trong và ngoài nước. Đồng thời, huyện phối 
hợp với tỉnh tăng cường công tác xúc tiến 
đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư trong 
và ngoài nước, tranh thủ tiếp nhận dự án 
từ “làn sóng đầu tư của Nhật Bản vào Việt 

Ông Trần Văn Tươi
Chủ tịch UBND huyện Bến Lức 

Cơ cấu kinh tế 3 khu vực của huyện 
Bến Lức: Nông, lâm nghiệp - công 
nghiệp, xây dựng - thương mại, dịch 
vụ năm 2010 là 5% - 77,6% - 17,4%; 
tương ứng với cơ cấu giá trị sản xuất 
là 2,9%-90,3%-6,8%; năm 2016 là 
1,7% - 88,9% - 9,4%.
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Nam”. Ngoài ra, huyện sẽ tiếp tục phối 
hợp với các ngành trong tỉnh thường xuyên 
kiểm tra, rà soát các dự án đã cấp giấy 
chứng nhận đầu tư nhưng không triển khai 
hoặc triển khai chậm nhằm kịp thời nắm 
bắt các khó khăn, vướng mắc khi tiến hành 
đầu tư. Hướng dẫn, trợ giúp các nhà đầu tư 
để nhanh chóng triển khai dự án hoặc thu 
hồi chấm dứt hoạt động để nhà đầu tư khác 
vào thực hiện. Theo đó, huyện ưu tiên phát 
triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh 
tranh và sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, 
nhất là công nghiệp chế biến nông, lâm sản, 
công nghiệp khai thác và chế biến khoáng 
sản, sản xuất vật liệu xây dựng; chú trọng 
thu hút những doanh nghiệp có năng lực về 
kinh tế, vốn đầu tư để xây dựng những dự 
án quy mô lớn làm động lực phát triển công 
nghiệp. Đồng thời, thúc đẩy các loại hình 
thương mại - dịch vụ phát triển.

Huyện Đức Hòa - Đẩy mạnh phát 
triển công nghiệp gắn với bảo vệ 
môi trường

Đến với huyện Đức Hòa, cởi mở tiếp đón 
chúng tôi, Chủ tịch uBND huyện Đức Hòa 
Trần Văn Lành chia sẻ, là một trong những 
địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm 
của tỉnh Long an và khu vực phía Nam, 
những năm qua, lĩnh vực công nghiệp, 
thương mại - dịch vụ của huyện Đức Hòa 
không ngừng phát triển. Trong nhiệm kỳ 
2010-2015, giá trị sản xuất công nghiệp - 
xây dựng có tốc độ tăng bình quân hằng 

năm là 15,5%. Đồng thời, thương mại - dịch 
vụ của huyện cũng có tốc độ phát triển khá 
với sự gia tăng về cả số lượng, quy mô của 
các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và hộ 
tiểu thương cùng sự đa dạng các loại hình, 
sản phẩm đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân 
trong và ngoài huyện. Từ đó, đã nâng tổng 
số hộ kinh doanh trên địa bàn huyện lên 
8.330 hộ, với nguồn vốn đầu tư trên 575 tỉ 
đồng. 
Để đạt được những thành tựu đó, ông Trần 
Văn Lành khẳng định: Là nhờ vào kết 
quả của sự nỗ lực về mọi mặt, trong đó 
huyện đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho 
các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là cải 
thiện môi trường đầu tư thông qua cải cách 

hành chính, phát triển hệ thống hạ tầng giao 
thông, cấp điện, cấp nước…..
ông Trần Văn Lành cho biết thêm, hướng 
tới để phát triển công nghiệp, thương mại 
- dịch vụ, huyện chú trọng phát triển công 
nghiệp theo hướng bền vững, gắn với đẩy 
mạnh đô thị hóa và xây dựng nông thôn 
mới, phấn đấu tăng giá trị sản xuất bình 
quân lên 16,3%/năm. Đồng thời, huyện tập 
trung tháo gỡ những khó khăn trong sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp; phối 
hợp với các ngành của tỉnh nâng cao hiệu 
quả xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện; tiếp 
tục đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao 
thông, đầu tư một số tuyến giao thông mới; 
hỗ trợ, đôn đốc các chủ đầu tư kinh doanh 
hạ tầng đẩy nhanh công tác giải phóng mặt 
bằng, hoàn chỉnh hạ tầng trong khu - cụm 
công nghiệp.
Cũng theo ông Trần Văn Lành, trong thời 
gian tới, huyện tiếp tục kêu gọi đầu tư xây 
dựng chợ, trung tâm thương mại, siêu thị ở 
các thị trấn, liên kết xúc tiến thương mại, đa 
dạng hóa các loại hình thương mại - dịch 
vụ văn minh, hiện đại. Bên cạnh đó, huyện 
sẽ tăng cường kêu gọi, khuyến khích xã hội 
hóa đầu tư chợ dân sinh, chợ công nhân để 
chấn chỉnh tình trạng chợ tự phát ảnh hưởng 
đến an toàn giao thông, trật tự xã hội, môi 
trường ở những vùng ven khu - cụm công 
nghiệp trên địa bàn.
Đối với các dự án chậm triển khai, đặc biệt 
là những dự án đầu tư hạ tầng, huyện cũng 
sẽ tiếp tục kiến nghị các ngành của tỉnh 
kiên quyết thu hồi chủ trương đầu tư, tạo 
điều kiện thu hút những nhà đầu tư mới, có 
năng lực triển khai dự án. Từng bước làm 
lành mạnh môi trường đầu tư của huyện, 
khai thác hiệu quả quỹ đất công nghiệp 
hiện có.

Huyện Đức Huệ - Đẩy mạnh 
chuyển dịch kinh tế nông nghiệp 
gắn với xây dựng thương hiệu 
sản phẩm
Đến với huyện Đức Huệ, trao đổi với chúng 
tôi, ông Lê Văn Nên - phó Chủ tịch uBND 
huyện Đức Huệ cho biết: Nếu như cửa khẩu 
Mỹ Quý Tây được phê duyệt là cửa khẩu 
quốc tế theo sự mong đợi của địa phương 

Ông Trần Văn Lành
Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa

Ông Trần Văn Lành nhấn mạnh: Để 
phát triển công nghiệp, thời gian qua, 
huyện thường xuyên khuyến khích 
và kiến nghị tỉnh kịp thời có những 
cơ chế, chính sách thông thoáng để 
thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên, để 
phát triển bền vững và bảo đảm vệ 
sinh môi trường, huyện đều có chọn 
lọc những ngành nghề ít ô nhiễm và 
thường xuyên kiểm tra, giám sát. Qua 
đó, huyện đã kiên quyết xử lý những 
đơn vị vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi 
trường. 

Đối với những xí nghiệp, nhà máy có 
nguy cơ ô nhiễm cao, phải tiến hành 
di dời vào khu, cụm công nghiệp hoặc 
yêu cầu chuyển đổi ngành nghề. 
Ngoài ra, huyện thường xuyên quan 
tâm hỗ trợ, đôn đốc chủ đầu tư các dự 
án đầu tư hạ tầng đẩy nhanh công tác 
giải phóng mặt bằng, tiến hành xây 
dựng hạ tầng, kêu gọi đầu tư thứ cấp 
để tránh lãng phí tài nguyên đất đai. 
Những khu vực quy hoạch phát triển 
khu - cụm công nghiệp cũng được tính 
toán, cân nhắc phù hợp.

Đến nay, huyện có 20 khu, cụm công 
nghiệp (10 khu công nghiệp và 10 
cụm công nghiệp), trong đó có 7 khu 
đi vào hoạt động, thu hút 742 dự án 
sản xuất kinh doanh và 6 cụm công 
nghiệp cũng đi vào hoạt động, thu hút 
trên 174 dự án sản xuất, kinh doanh.
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2 nước, đó sẽ là “đòn bẩy” thúc đẩy kinh 
tế ở khu vực khó khăn này phát triển mạnh 
mẽ hơn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà 
ảnh hưởng đến tư duy, lý chí của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền tỉnh Long an cũng 
như huyện Đức Huệ. Bởi vậy, ngay từ năm 
2007, uBND tỉnh Long an đã ban hành 
Quyết định số 1803/QĐ-uBND về việc phê 
duyệt đề án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 
lệ 1/2000 cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Theo đó, 
Đảng bộ, chính quyền huyện Đức Huệ đang 
nỗ lực, tập trung thu hút, kích thích đầu tư 
nhằm tạo đà thúc đẩy hoạt động thương mại 
- dịch vụ phát triển, trước mắt tiến hành xây 
dựng trung tâm thương mại tại thị trấn.
Cùng với đó, huyện chú trọng phát triển 
nông - lâm - thủy sản toàn diện, bền vững 
gắn với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh ứng 
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật - thành 
tựu khoa học công nghệ, công nghệ sinh 
học vào thực tiễn sản xuất trên toàn địa bàn. 
Đồng thời, coi trọng việc phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện. Thực 
hiện đề án chăn nuôi bò thịt tập trung ứng 
dụng công nghệ cao và phát triển các mô 
hình nuôi cá nước ngọt, nuôi cá lồng, bè 
trên sông Vàm Cỏ Đông,….
Hình thành tổ hợp tác (THT), HTX là dịch 
vụ cung ứng đầu vào, bao tiêu sản phẩm 
đầu ra cho xã viên, sản xuất với khối lượng 
hàng hóa lớn, chất lượng đạt tiêu chuẩn 
xuất khẩu. phát triển những mô hình sản 

xuất lúa sạch, sử dụng phân hữu cơ vi sinh 
theo quy trình ứng dụng công nghệ cao ở 
những cánh đồng lớn, bước đầu đã đem lại 
thành công. Đơn cử một số mô hình phát 
triển kinh tế nổi bật như: Mô hình chăn 
nuôi trâu hướng thịt của ông Trương Văn 
Lực ở ấp 5 xã Mỹ Quý Tây; mô hình nuôi 
gà an toàn sinh học của bà Ngô Kim Sang 
ở ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông; mô hình VaC 
của ông Nguyễn Hồng Sơn ở ấp 4, xã Mỹ 
Thạnh Đông; mô hình tổ hợp tác sản xuất 
lúa giống ở ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông; sản 
xuất lúa Vietgap theo hướng đầu tư - bao 
tiêu sản phẩm của công ty. Itarice tại ấp 
1, 2 xã Mỹ Thạnh Đông. Và 1 số doanh 
nghiệp điển hình gồm: Công ty TNHH Huy 
Long an (Mỹ Bình); Công ty TNHH Hòa 
Bình Xanh (Thị trấn Đông Thành); trang 
trại chăn nuôi ông Việt (Bình Hòa Bắc);.... 
Qua đó, Đức Huệ đã xây dựng một số sản 
phẩm đặc trưng của huyện như: mắm chua 
cá lia thia, hoa thiên lý, khoai từ….
Đối với cây thiên lý, huyện đã xây dựng 
vùng sản xuất thiên lý đạt chuẩn Vietgap 
tại xã Mỹ Thạnh Đông, Bình Hòa Bắc và 
Mỹ Thạnh Bắc. Tiếp tục triển khai thực 
hiện Đề án phát triển cây thiên lý trên địa 
bàn huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030. Ngoài ra, xây dựng cánh đồng lớn 
cây khoai từ ở xã Bình Hòa Bắc, dần hướng 
đến sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap.
Song song, Đức Huệ đang tập trung giới 
thiệu sản phẩm mắm chua cá lia thia, cây 
thiên lý, khoai từ ở các hội chợ, triển lãm 
sản phẩm nông nghiệp trong và ngoài tỉnh, 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, internet, mạng xã hội,… Đẩy 
mạnh công tác quảng bá sản phẩm, mời gọi, 
thu hút doanh nghiệp đầu tư và bao tiêu sản 
phẩm cho mắm chua cá lia chia, cây thiên 
lý, khoai từ.

Huyện Cần Giuộc - Phát triển 
công nghiệp gắn với đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao
Cởi mở trao đổi, theo ông Nguyễn Tuấn 
Thanh - Chủ tịch uBND huyện Cần giuộc, 
do nằm ở phía nam tỉnh Long an và cũng là 
một trong ba huyện tiếp giáp với thành phố 
Hồ Chí Minh nên ngoài thế mạnh phát triển 

nông nghiệp đa dạng với các loại sản phẩm 
chủ lực lúa, rau màu, thủy sản nước lợ, Cần 
giuộc là 1 trong 5 huyện, thành phố của 
tỉnh Long an có tiềm năng phát triển nhanh 
và đồng bộ về công nghiệp - dịch vụ - đô 
thị nhờ vào thế mạnh vị trí so với các trung 
tâm lớn; có điều kiện thu hút các nguồn lực 
từ bên ngoài tham gia đầu tư và phát triển 
công thương nghiệp - đô thị trên địa bàn; 
đồng thời có điều kiện tiếp thu nhanh và 
ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất 
- đời sống nhờ vào tiềm năng thu hút nguồn 
lao động chất lượng cao.
Xác định công tác quy hoạch là điều kiện 
để phát triển kinh tế, uBND huyện Cần 
giuộc đã hoàn thiện Quy hoạch vùng, quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến 

Ông Lê Văn Nên
Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ

Ông Nguyễn Tuấn Thanh
Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc

Đến nay, huyện Cần Giuộc đã được 
UBND tỉnh chấp thuận 95 dự án khu, 
cụm công nghiệp, đô thị, dân cư, tái 
định cư, dân cư - tái định cư - thương 
mại và dịch vụ,…(không tính các 
dự án nhỏ lẻ) với tổng diện tích 
khoảng 6.332 ha; toàn huyện có 571 
doanh nghiệp, hơn 145 cơ sở nhỏ lẻ 
và 4.825 hộ kinh doanh đang hoạt 
động; ngoài ra có 248 dự án doanh 
nghiệp đầu tư thứ cấp tại khu công 
nghiệp Tân Kim và Long Hậu, nhà 
máy giày Fulu, Sheenbrige, Công ty 
Fu-I… góp phần giải quyết việc làm 
và phát triển kinh tế của địa phương.
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năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy 
hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2020… Thông qua các quy hoạch 
được phê duyệt, công bố tạo điều kiện thu 
hút các nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội đầu 
tư trên địa bàn huyện. uBND huyện đã chỉ 
đạo các ngành, phòng ban chuyên môn thực 
hiện công khai quy hoạch trên phương tiện 
thông tin đại chúng và trên Wesite huyện 
tạo điều kiện cho nhà đầu tư định hướng; 
tập trung công tác cải cách hành chính, 
nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính 
cho người dân và doanh nghiệp, rút ngắn 
thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo 
Nghị quyết 19-2017/NQ-Cp ngày 6-02-
2017 về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, 
Nghị quyết 35/NQ-Cp ngày 16-5-2016 về 
hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 
2020 của Chính phủ.
uBND huyện đã tăng cường công tác tuyên 
truyền trong nội bộ cơ quan, cán bộ công 
chức có tiếp xúc với người dân, doanh 
nghiệp về tinh thần và đạo đức công vụ. 
Lãnh đạo đơn vị phải thực hiện nghiêm 
công tác cải cách hành chính của đơn vị, 
chịu trách nhiệm trực tiếp đối với đạo đức 
công vụ của cán bộ, công chức viên chức 
và người lao động trong cơ quan mình phụ 
trách. Hằng năm, uBND huyện tổ chức 
họp mặt doanh nghiệp đầu xuân; phối hợp 
với sở, ngành của tỉnh tổ chức hội nghị, 
hội thảo các thu hút các doanh nghiệp 
đang hoạt động đầu tư trên địa bàn huyện 
tham gia; uBND huyện và các phòng, ban 
chuyên môn tiếp thu ý kiến đóng góp của 
các doanh nghiệp cũng như thông tin cho 
doanh nghiệp nắm bắt được những hoạt 
động cải cách thủ tục hành chính, chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ chế khuyến 
khích đầu tư trên các lĩnh vực, nhất là nông 
nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao.
ông Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định: 
Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tập 
trung thực hiện tuyên truyền chủ trương, 
chính sách của tỉnh trong việc thu hút đầu 
tư; hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung các quy 

hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất, quy 
hoạch nông thôn mới để thu hút đầu tư; 
công bố công khai các quy hoạch tạo điều 
kiện để người dân và doanh nghiệp thông 
suốt trong thực hiện các thủ tục hành chính; 
tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị 
quyết 35/NQ-Cp ngày 16-5-2016 về hỗ trợ 
và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 
của Chính phủ.
Đồng thời, huyện đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin giữa các ngành, các phòng 
ban; kết nối điện tử trong giải quyết các thủ 
tục hành chính cho người dân  và doanh 
nghiệp; xử lý và giải quyết các thủ tục hành 
chính công khai, minh bạch tạo điều kiện 
cho người dân và doanh nghiệp giám sát 
hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần 
nâng cao chỉ số pCI tỉnh Long an, thực 
hiện nghiêm Nghị quyết số 19-2017/NQ-
Cp ngày 06-02-2017.
Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, củng cố tổ 
chức bộ máy để đưa Trung tâm Hành chính 
công của huyện chính thức đi vào hoạt động 
trong tháng 9-2017; tiếp tục rà soát các thủ 
tục hành chính cấp tỉnh, huyện, xã, bãi bỏ 
những thủ tục không còn phù hợp; rút ngắn 
thời gian giải quyết và giảm chi phí thực 
hiện các thủ tục hành chính nhằm nâng cao 
chất lượng hoạt động của cơ quan quản lý 
nhà nước; đầu tư nâng cao chất lượng ứng 
dụng công nghệ thông tin trong giải quyết 
thủ tục hành chính cho người dân và doanh 
nghiệp. 
Hơn thế nữa, huyện tăng cường công tác đối 
thoại doanh nghiệp; phối hợp với sở, ngành 
của tỉnh tổ chức hội nghị, hội thảo các thu 
hút các doanh nghiệp đang hoạt động đầu 
tư trên địa bàn huyện tham gia; uBND 
huyện và phòng ban chuyên môn tiếp thu ý 
kiến đóng góp của các doanh nghiệp cũng 
như thông tin cho doanh nghiệp nắm bắt 
một cách nhanh nhất.

Huyện Tân Hưng - Tập trung phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao 
gắn với thương mại - dịch vụ
Theo ông Nguyễn Văn Thắm - Chủ tịch 
uBND huyện Tân Hưng, với vị trí chiến 
lược là cửa ngõ của tỉnh Long an kết nối 
với các tỉnh vùng Đồng Tháp Mười và tứ 

giác Long Xuyên (Đồng Tháp, an giang), 
huyện Tân Hưng có giao thông thuận lợi cả 
về đường bộ và đường thủy nội địa. Ngoài 
ra, huyện có đường biên giới tiếp giáp với 
tỉnh prey Veng vương quốc Campuchia 
nên rất thuận lợi cho việc giao thương, phát 
triển thương mại - dịch vụ và du lịch hai 
chiều thông qua khu kinh tế cửa khẩu Trâm 
Dồ. Đồng thời, tại Quyết định số 2646/QĐ-
uBND ngày 23-7-2015 của uBND tỉnh 
về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030, Tân Hưng được uBND 
tỉnh Long an xác định là huyện trọng điểm 
sản xuất lúa, xem đây là vùng an ninh 
lương thực của tỉnh, được tỉnh ưu tiên đầu 
tư phát triển nông nghiệp theo hướng ứng 
dụng công nghệ cao vào sản xuất; phát triển 
chuyên canh cây lúa nước với những cánh 
đồng bạt ngàn và những trang trại trồng lúa 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn.
ông Nguyễn Văn Thắm cho biết thêm, xác 
định lợi thế về nông nghiệp là mũi nhọn 
trong phát triển kinh tế của huyện, hiện 
Tân Hưng có trên 38.000ha đất sản xuất 
lúa chuyên canh liền vùng, liền khoảnh; 
1.915ha diện tích mặt nước để nuôi trồng 
thủy sản; định hướng quy hoạch đến năm 
2020 có trên 1.000ha đất chuyên canh 
hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày; 
2.401ha đất rừng tràm phòng hộ…. nên 
mục tiêu phát triển của huyện là tập trung 

Ông Nguyễn Văn Thắm
Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng
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thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn 
với quy hoạch, xây dựng các vùng sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát 
triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng 
hóa lớn, có sức cạnh tranh cao, thân thiện 
với môi trường và thích ứng với biến đổi khí 
hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao 
thu nhập người dân.
Hiện tại huyện đang quy hoạch, xây dựng 
các vùng chuyên canh sản xuất lúa 02 vụ 
(đông xuân, hè thu) và xây dựng vùng sản 
xuất lúa chất lượng cao diện tích 12.406 ha 

trên địa bàn 5 xã (Hưng Điền 1.891ha, Hưng 
Điền B 3.629ha, Hưng Hà 2.716ha, Hưng 
Thạnh 2.393ha, Thạnh Hưng 1.777ha); xây 
dựng các mô hình sản xuất ứng dụng công 
nghệ cao như: san phẳng mặt ruộng bằng 
tia laser, ứng dụng máy cấy, máy sạ lúa, sử 
dụng nguồn giống lúa cấp xác nhận, chăm 
sóc và thu hoạch bằng máy, sử dụng phân 
hữu cơ… để có sản phẩm có tính cạnh tranh 
cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Huyện ưu 
tiên nguồn lực đầu tư vào sản xuất nông 
nghiệp nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 
phục vụ nông nghiệp theo hướng hiện đại, 
bền vững; triển khai nhiều chính sách hỗ 
trợ các chương trình nông nghiệp nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển 
kinh tế. 
Cùng với trồng trọt, phát triển chăn nuôi 
cũng được huyện quy hoạch quỹ đất và kêu 
gọi đầu tư vào chăn nuôi quy mô lớn, tập 
trung gia trại, trang trại. Từng bước hình 
thành các vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn 
dịch bệnh, phát triển các mô hình nuôi gà 
thả vườn, mô hình nuôi gà ứng dụng công 
nghệ sinh học. Nuôi trồng thủy sản: phát 
triển nuôi trồng thuỷ sản theo hướng đa 
dạng vùng sinh thái, tăng sản phẩm hàng 
hóa và giá trị sản lượng cũng như thu nhập 
trên một đơn vị diện tích mặt nước (các 
giống thủy sản nuôi trồng có giá trị kinh 
tế hiện nay gồm: cá sặc rằn, cá hô, cá rô, 
lóc,….); tăng cường đầu tư phương tiện 
khai thác, tổ chức lại nghề khai thác thủy 
sản trong mùa lũ, nâng cao hiệu quả khai 
thác nhưng đồng thời bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản. Hiện huyện đang tiếp nhận 01 dự án 
đầu tư nuôi thủy sản nước ngọt (cá tra) theo 
hướng công nghệ cao với diện tích tập trung 
gần 220ha và đang kêu gọi các nhà đầu tư 
tiếp tục đầu tư vào địa bàn huyện để tạo 
động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng 
cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. 
Huyện cũng đang quy hoạch, tạo quỹ đất 
sạch với diện tích ban đầu khoảng 20ha để 
kêu gọi các nhà đầu tư vào để đầu tư phát 
triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp phụ trợ cho ngành nông nghiệp, 
trong đó tập trung vào công nghiệp chế 
biến nông sản, các sản phẩm thực phẩm chế 
biến tận dụng tốt nhất nguồn nguyên liệu 

tại chỗ và lao động dồi dào tại địa phương. 
Nhờ xác định đúng tiềm năng, thế mạnh và 
phát huy tinh thần trách nhiệm của cả hệ 
thống chính trị đến nay bức tranh kinh tế 
của huyện đã có nhiều khởi sắc, cơ cấu kinh 
tế được chuyển dịch đúng hướng. 

Để tận dụng và phát huy các tiềm năng, thế 
mạnh của địa phương, nhằm thúc đẩy phát 
triển kinh tế theo hướng bền vững. Trong 
thời gian tới, Huyện sẽ tiếp tục khai thác 
mọi tiềm năng sẵn có (đất rộng (giá đất rẻ), 
màu mở, phì nhiêu và lao động trong độ tuổi 
dồi dào, có lợi thế về vị trí địa lý, giao thông 
đi lại thuận tiện cả đường thủy và đường 
bộ) tập trung chỉ đạo thúc đẩy phát triển sản 
xuất khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực (nhân lực, tài nguyên 
thiên nhiên,..) mở rộng sản xuất, lấy hiệu 
quả kinh tế và chất lượng cuộc sống làm 
tiêu chuẩn phát triển, sản xuất gắn với thị 
trường tiêu thụ; Đẩy mạnh quá trình công 
nghiệp hóa hiện đại hóa các ngành sản xuất, 
phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ổn định và 
bền vững (đến năm 2020 tốc độ tăng trưởng 
là 6,7%), từng bước hội nhập kinh tế quốc 
tế và khu vực. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế 
theo hướng tích cực và hiệu quả, nhất là 
trong nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
thương mại và dịch vụ, phát triển công 
nghiệp chế biến nông sản; phát triển nguồn 
nhân lực, nâng cao mặt bằng dân trí, đào 
tạo lao động có chuyên môn cung cấp cho 
quá trình chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế; mở 
rộng sản xuất đi đôi với bảo vệ và gìn giữ 
môi trường sinh thái, ngăn chặn nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó 
với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế kết 
hợp chặt chẽ với quốc phòng an ninh, giữ 
vững tuyến biên giới hòa bình hữu nghị với 
nước bạn Campuchia. 
Để xây dựng một nền kinh tế toàn diện, 
bền vững, Đảng bộ và nhân dân huyện Tân 
Hưng vẫn còn nhiều việc phải tập trung 
ở phía trước. Với những thành tựu đã đạt 
được, phát huy các tiềm năng, lợi thế, nhất 
là tiềm năng về sản xuất lúa hàng hoá, hy 
vọng Tân Hưng sẽ có thêm điểm tựa để phát 
triển kinh tế trong thời gian tới./.

Tỷ lệ gia tăng giá trị sản xuất năm 
2016 của Tân Hưng đạt 10,7%/năm 
(tổng giá trị sản xuất năm 2016 đạt 
5.180 tỷ đồng, trong đó: Giá trị sản 
xuất ngành nông, lâm, thủy sản 
đạt 3.295 tỷ đồng, tăng 6,7% so 
với cùng kỳ; giá trị sản xuất Công 
nghiệp, TTCN - Xây dựng đạt 770 tỷ 
đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ; giá 
trị Thương mại - Dịch vụ đạt 1.115 tỷ 
đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ). 
Nhờ kinh tế phát triển ổn định, nên 
thu nhập bình quân đầu người tăng 
lên 8,5 triệu đồng/năm (năm 2015 
thu nhập bình quân đầu người 40,7 
triệu đồng, năm 2016 là 49,2 triệu 
đồng). Từ đó, xuất hiện nhiều mô 
hình nổi bật như: Khu sản xuất lúa 
giống ứng dụng công nghệ cao trên 
200 ha tại xã Hưng Thạnh của Công 
ty TNHH MTV Hưng Thịnh; Khu sản 
xuất lúa tập trung trên 800 ha tại 
xã Hưng Điền của Công ty Đồng Tháp 
1; Dự án nuôi cá tra công nghệ cao 
220 ha tại xã Vĩnh Châu A và xã Vĩnh 
Lợi của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn; 
Mô hình sản xuất ứng dụng công 
nghệ tiên tiến 50 ha tại xã Hưng 
Thạnh của HTX NN Gò Gòn; Dự án 
du lịch sinh thái 110 ha tại xã Vĩnh 
Lợi của Công ty Trần Thái Láng Sen 
(nằm trong khu bảo tồn đất ngập 
nước Láng Sen - được công nhận khu 
RamSa thứ 7 của Việt Nam và 2227 
Thế giới);....

Hà Thành
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anh viết đều đặn, viết bất cứ khi 
nào cảm xúc  ùa về, thế cho nên 
dù mới chỉ có 10 năm rẽ ngang 

vào con đường văn chương, Vũ Tuấn anh 
đã cho ra mắt độc giả năm tập thơ: Thì 
thầm đường quê (Nxb Văn học, 2011), 
quan họ ơi... đừng (Nxb Văn học, 2012), 
nhặt (Nxb Hội Nhà văn, 2013), Mắc nợ 
tháng Tư (Nxb Hội Nhà văn, 2016) và 
cược với thời gian (Nxb Hội Nhà văn, 
2017) và rất nhiều thơ in chung trong 
các tuyển tập và  một số bài thơ của anh 
đã được phổ nhạc như “Thì thầm đường 
quê”, “Anh lại về Lim” của nhạc sĩ Quang 
Hiển, “Ngọc Quan - Làng tôi”, “Quan họ 
ngỏ lời” của nhạc sỹ Khắc Hiển, “Hành 
khúc Tổng cục Hậu cần” của nhạc sĩ Đức 
Trịnh...
Vũ Tuấn anh cũng là tác giả có duyên với 
các giải thưởng, anh đã từng nhận được 
giải Ba cho bài thơ Quan họ ngỏ lời do 
Tạp chí ánh sáng và Cuộc sống tổ chức với 
tiêu đề cuộc thi “Quê hương và nỗi nhớ”- 
lần thứ nhất, năm 2016. Bên cạnh đó, anh 
từng được nhận bằng khen của Tổng Cục 
Hậu cần về việc sáng tác thơ phổ nhạc 
thành bài hát về ngành Hậu cần Quân đội 
năm 2015. gần đây nhất, anh là một trong 
41 tác giả đoạt giải tại Cuộc vận động sáng 
tác văn học về đề tài thương binh liệt sĩ do 
Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội phối 
hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức 
nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - 
Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017).
Vũ Tuấn anh đến với Cuộc vận động sáng 
tác văn học về đề tài thương binh liệt sĩ 
bởi một chữ “duyên”. anh tâm sự, có một 
người bạn văn chương, biết anh hay viết 
về đề tài người lính và hậu phương quân 
đội đã điện thoại động viên và gợi ý cho 
anh tham gia gửi bài xét giải. Sau khi suy 

nghĩ, đắn đo, anh cũng quyết định gửi bài 
tham gia dự thi và được chọn để trao tặng 
giải thưởng. 
Có thể nói, 10 bài thơ gửi dự thi là 10 câu 
chuyện khác nhau, với những cảm xúc 
khác nhau, đối tượng khác nhau, mỗi bài 
đại diện cho một đối tượng cụ thể. Có bài 
anh viết về người cha, người mẹ, về người 
chị yêu thương, lại có bài anh viết về người 
thầy giáo thương binh với cảm xúc dâng 
tràn. Chúng ta cũng bắt gặp trong chùm 
10 bài thơ đó, hình ảnh của anh bộ đội cụ 
Hồ, hình ảnh của người vợ ở hậu phương 
mòn mỏi chờ chồng, người thương binh, 
người cựu binh, người phụ nữ đi liền với 
hậu quả của chiến tranh và nỗi đau trước 

sự hy sinh của đồng đội. Lại có bài chúng 
ta thấy như đang lạc giữa một vùng đất đầy 
linh thiêng như Nghĩa trang Hàng Dương, 
Mộ chị Võ Thị Sáu. Đặc biệt có bài anh 
đã hóa thân vào người liệt sĩ để gửi thông 
điệp tới những người đang sống…Những 
vần thơ ấy mộc mạc, dung dị nhưng cũng 
không kém phần tinh tế, với những câu thơ 
hay, đầy chiêm nghiệm.
Thơ của Vũ Tuấn anh mang bản chất trữ 
tình, đôn hậu. Nhẹ nhàng nhưng chứa chan 
tình cảm. Trong thơ Vũ Tuấn anh chúng 
ta không bắt gặp những ngôn từ bóng bẩy, 
văn hoa. Vũ Tuấn anh chẳng thể nào giấu 
được cảm xúc bâng khuâng khi nhớ đến 
người chị đã tần tảo thay cha chăm sóc em 

Doanh nhân Vũ Tuấn Anh
và những vần thơ có “lửa”

Sinh ra tại miền quê quan họ Bắc Ninh, những câu quan họ ân tình đã nuôi dưỡng 
tâm hồn người lính trẻ Vũ Tuấn Anh. Để rồi sau này, mặc dù đã trở thành một sĩ 
quan Quân đội nhân dân Việt Nam, đảm nhận trọng trách của một Bí thư Đảng ủy, 
Phó Chủ tịch HĐQT của một doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Hậu cần, Đại tá Vũ 
Tuấn Anh vẫn luôn nuôi dưỡng trong mình niềm yêu thích thơ ca.

Đại tá Vũ Tuấn Anh nhận giải Ba - Thơ tại Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật 
về đề tài Thương binh liệt sĩ và người có công của Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/2/1947 - 27/7/2017) 
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trong bài “Chị tôi”: “Thương chị, em cố 
nằn nì/ Buông roi, nước mắt tràn mi ba 
người/ Đã qua bao chuyện khóc người/ 
Không sao quên trận mưa rơi trưa hè/ 
Hiểu lòng mẹ chẳng khắt khe/ Cha đi đánh 
giặc/ Việc đè hai vai…”
Ngậm ngùi khôn nguôi với hình ảnh đơn 
côi của người chị sống qua thời bom rơi, 
đạn lửa khi bóng xế, chiều tà: “Đã từng 
như đũa có đôi/ Thế mà bóng xế đơn côi 
đêm về.../ Dẫu không áo rách nón mê/ 
Nhưng còn lắm nỗi người quê/ Và đời... 
Sân đình in bóng chị tôi...”
“Khải ơi!”, tiếng gọi đồng đội tha thiết ấy 
lại là tựa đề một bài thơ đầy cảm động khi 
nhà thơ Vũ Tuấn anh viết về sự hy sinh 
của đồng đội- Đại tá Trần Quang Khải. 
Người chiến sỹ ấy đã ra đi trong thời bình, 
để lại trong lòng bạn bè, người thân, đồng 
đội sự tiếc thương vô hạn: “Sẵn sàng bảo 
vệ biển khơi/ Hiến dâng hết thảy cuộc 
đời nam nhi/ Bên trời , anh đã ra đi/ Hóa 
thành bất tử như vì sao mai”.
Đất nước ta đã có biết bao những người 
Mẹ Việt Nam anh hùng với biết bao giọt 
nước mắt đã tuôn rơi tiễn con đi, có biết 
bao nhiêu người vợ đã mòn mỏi chờ chồng 
và có biết bao nhiều người con, người 
chồng, người cha không bao giờ về. Và 
những người mẹ, người vợ vẫn lặng thầm 
trong nỗi đau, lặng thầm tự hào về các con 
của mình đã hy sinh vì sự nghiệp cao cả, 
vì Tổ quốc. Trong bài thơ “phân vân” tác 
giả viết: “Mỗi lần mang áo định phơi/ Hít 
hà một lúc lại thôi cất vào/ Chị lo bất chợt 
mưa rào/ Và e, khô sẽ...hư hao mất mùi…”
Tác giả cùng sẻ chia cùng những người 
mẹ được thể hiện qua những câu thơ trong 
bài thơ “Điều ước dành cho mẹ”: “Ngoài 
hiên gió lạnh đừng ngồi/ Mẹ vào đi! Cha “ 
về” rồi từ lâu/ Một năm Ngưu - Chức còn 
Ngâu/ Mẹ tôi bạc cả mái đầu mong cha...”
Ở bài thơ “Cha” là một câu chuyện tâm 
tình kể bằng thơ. Nỗi nhớ 10 năm đằng 
đẵng của người cha quyết lên đường bảo 
vệ tổ quốc với người mẹ ở hậu phương 
gánh trên vai cả một gia đình và sự chờ đợi 
mòn mỏi đến héo mòn: “Mười năm đằng 
đẵng chiến trường/ Cha mang theo nỗi nhớ 
thương vơi đầy/ Từ đôi vai mẹ héo gầy/ 

Trong veo ánh mắt thơ ngây con nhìn”.
Nhưng sự xa cách, sự hy sinh đó được đổi 
lại bằng niềm hạnh phúc trào dâng, đó 
chính là sự thống nhất đất nước, độc lập, tự 
do của dân tộc: “Nhìn lên tươi thắm Quốc 
kỳ/ Cha ơi, con hiểu những gì sắc sâu/ 
Trong vui sướng có niềm đau/ Hy sinh thử 
thách dãi dầu can qua”
     Bài “Ước” được ra đời trong niềm xúc 
động dâng trào, tác giả đã viết bài thơ và 
đọc ngay trong lễ bàn giao nhà tình nghĩa 
cho một người vợ liệt sỹ tại phường giang 
Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội. Khi đó Vũ Tuấn anh đang là Bí thư 
Đảng ủy Công ty Cổ phần 26 - Tổng cục 
Hậu cần. Bài thơ đã được hầu hết các đại 
biểu có mặt xin được chép lại: “Căn nhà 
mới của chị đây/ Nếu anh còn sống... chắc 
xây lâu rồi.../ Tri ân được một chút thôi/ 
Chúng tôi chẳng dám nói lời cao xa/ Khói 
hương vòng cuộn la đà/ Chắc là anh cũng 
về nhà chung vui.../ Chiến tranh dù đã dần 
lui/ Nỗi đau còn đó... chôn vùi dễ đâu!/ 
Ngưu Lang, Chức Nữ có Ngâu/ Chị mong 
đến bạc mái đầu...vẫn mong...”
Đến với Nghĩa trang Hàng Dương, kính 
cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các anh em 
đồng đội ngày ấy ra đi, đã yên nghỉ ở ở các 
Nghĩa trang Liệt sĩ trên mọi miền của đất 
nước hay còn nằm lại ở góc rừng, ở trong 
lòng đất các chiến trường, tác giả viết: “Đi 
giữa nghĩa trang Hàng Dương/ Tôi bỗng 
thấy mình tầm thường, nhỏ bé/ Có những 
điều không phải ai cũng dễ dàng vỡ lẽ/ 
Nếu không đến nơi đây/ Nghe cỏ, cây kể 
chuyện”. 
Tuy nhiên, trước sự thật hiện hữu trước 
mắt, những vần thơ thấm đẫm dòng suy tư, 
tự sự của tác giả khi nghĩ đến lẽ đời của 
nhiều người hiện nay, đến viếng mộ chị 
Võ Thị Sáu không chỉ bằng niềm tôn kính, 
sự tưởng nhớ mà còn có lý do mang tính 
vật chất, họ đến vì mong chị phù hộ cho 
mình được buôn may, bán đắt, nhà cao, 
cửa rộng. Đây thực sự là một sự thật phũ 
phàng: “Hôm nay ở nghĩa trang, tôi mơ hồ 
lo một điều có thật/ Trong bao người quỳ 
trước mộ chiều nay/ Ai tri ân?/ Ai muốn 
cầu may mà tìm đến nơi này?”
Nỗi đau chiến tranh không chỉ dừng lại 

trong những thời khắc khi cuộc chiến đang 
diễn ra mà nó diễn ra dai dẳng, để lại nỗi 
đau của nhiều số phận con người trong 
cuộc chiến. Nhà thơ Vũ Tuấn anh đã khắc 
họa lại nỗi đau đó qua hình ảnh Người 
thầy giáo thương binh với: “Một cánh tay 
đã để lại chiến trường/ Còn lại bàn tay bị 
đạn găm thuở trước/ Ông lặng lẽ bón cơm 
ăn cho đứa con tuổi đã ba mươi/ Hy vọng 
trời thương ... mong mỏi cuối cùng...” (Bài 
Chuyện người cựu binh)
Với bài thơ “Lời người dưới mộ”, anh đã 
hóa thân vào người liệt sỹ để gửi thông 
điệp tới những người đang sống: “Chúng 
tôi yên vị mộ phần/ Chẳng mong gì nữa, 
chẳng cần chi đâu/ Cũng không giúp được 
lời cầu/ Sống còn chẳng có phép mầu. Tiếc 
thay!/ Những mong không chỉ một ngày/ 
Thỉnh chuông... cho trái đất này đẹp tươi/ 
Cho gần hơn những nụ cười/ Cho xa hơn, 
những cảnh đời trái oan…”
Trong cuộc sống hòa bình hôm nay, những 
vần thơ viết về những người thương binh, 
liệt sĩ mãi là một lời tri ân, một nén tâm 
nhang dâng lên những người đã hiến 
dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình 
để chiến đấu, giữ gìn từng tấc đất thiêng 
liêng của Tổ quốc.  Nhà thơ Vũ Tuấn anh 
tâm sự, một tác phẩm hay không thể là một 
sự vay mượn cảm xúc, nhưng cũng không 
nhất thiết tác giả phải là nhân vật của bài 
thơ. Cuộc sống có nhiều hoàn cảnh tương 
tự. Điều cơ bản là người làm thơ phải biết 
đồng cảm, hóa thân vào nhân vật và phải 
có vốn sống. Với tâm niệm như thế, những 
vần thơ của nhà thơ Vũ Tuấn anh như 
những lời tâm sự, chia sẻ, mỗi bài thơ như 
tái hiện lại một thời đau thương mà hào 
hùng của dân tộc. Lần giở từng bài thơ ấy, 
thế hệ hôm nay cũng phần nào cảm nhận 
được những mất mát đau thương, sự hy 
sinh to lớn của biết bao thế hệ Việt Nam vì 
nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, 
nhắc nhở chúng ta hãy sống sao cho xứng 
đáng với quá khứ hào hùng của thế hệ cha 
anh.  

Nguyên Thanh 



Thánh thót mưa
Mùa hạ buồn
Con chuồn ớt
Soi bóng mình

Mây in mây
Gương nước phẳng
Giọt mưa rơi
In dấu tròn
Vệt loang loang
Tâm dao động
Ta về đây
Chốn bình yên
Em bình yên
Hay dậy sóng?

Ta xao động
Cảnh hữu tình
Đôi mắt em
In hình mộng

Vươn tay vào trời xanh
Gọi nắng hồng rực rỡ
Ban mai vừa gõ cửa
Em của ngày nắng vui.
Em của ngày nắng lên
Tìm giọt sương trên lá
Chú dế mèn ngủ muộn
Dưới cỏ mềm êm êm.
Chút cỏ mềm êm êm
Như tình anh ngọt lịm
Con đường luôn rộng mở
Đón em về thênh thang.

Tháng7-2016

Có Phải

Gọi Nắng

Lã Thị Nguyệt Anh
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Muốn viết thế mà dịu dàng tắt lịm
Ngày hoang vu côi cút một linh hồn
Trăng vỡ mộng những gông cùm chật chội
Nắng theo chiều đi mất ghé hoang vu
Ngày bặt tăm con cá quẫy mơ hồ
Đêm lồng lộng mặt hồ đầy gió thổi
Hương tóc em ngọt ngào tắm gội
Êm vô cùng là mắt sắc dao cau
Đừng nhìn em như thế lúc xa nhau
Em biết tránh đêm ở đâu để lạc loài mắt nhớ?
Trăng nằm mộng đầu non cây lá thở,
Cho chúng ta khép mắt lại lần đầu.
Đêm em thấy vệt son ở áo anh.
Mùi khói thuốc nâu trầm tan loãng

Giọt nước trong dịu dàng cơn khát
Đã đi đâu lạc xuống đáy hồ?
Sen sẽ hồng , xanh chiếc lá mùa thu
Ai gửi cốm cho thơm bàn tay nhỏ
Ai chụp ảnh giữ giùm ai thương nhớ
Nét môi cười và mắt sắc cau.
Giọt nước trong trên lá những lần sau
Đêm nhàu nát một đêm bên cỏ rối
Tóc ai thơm mùi hương nào rất vội
Thoảng qua đời mà nhớ mãi anh ơi.
Mùa đã đi bản giao hưởng không lời
Anh còn hát cùng mặt hồ gió lộng
Tiếng cá quẫy để hồn em xao động
Nhớ anh mà, em chẳng biết làm sao.

Bản giao hưởng không lời
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Hỏi: bà phạm Thùy an, Hải Dương hỏi: người lao động có 
quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động từ ngày 01/9/2016 
nhưng ngày ra quyết định lại là ngày 10/9/2016. Trường hợp 
này có được hưởng bHTn không và thời gian ký quyết định 
chấm dứt Hợp đồng lao động trên có hợp lệ không?
Trả lời: Bộ luật Lao động 2012 quy định thời hạn người sử 
dụng lao động phải thông báo trước cho người lao động bằng 
văn bản khi thực hiện chấm dứt Hợp đồng lao động (tại Điều 
36, Điều 38, Điều 47); không có quy định về thời hạn ra quyết 
định chấm dứt Hợp đồng lao động. Theo thông tin bà cung cấp, 
trường hợp của bà ngày chấm dứt Hợp đồng lao động được xác 
định là ngày quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động có hiệu 
lực tức là ngày 01/9/2016.
Về việc hưởng BHTN: Do bà không nói rõ về quá trình tham gia 
BHTN, tổng thời gian tham gia BHTN chưa hưởng của bà; bà 
đã nộp hồ sơ hưởng BHTN tại trung tâm dịch vụ việc làm trong 
thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng lao động chưa. 
Do đó, Hộp thư bạn đọc nêu ra quy định của pháp luật để bà đối 
chiếu mình có đủ điều kiện hưởng BHTN hay không. Luật Việc 
làm quy định tại Điều 49, người lao động đang đóng BHTN 
được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
“1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ 
các trường hợp sau đây:
a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, 
hợp đồng làm việc trái pháp luật;
b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 
thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc 
hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và 
điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất 
nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi 
chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại 
điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;
3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch 
vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;
4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ 
hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:
a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường 
giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp 
đồng;
e) Chết”.

Luật sư: nguyễn bích ngọc
Hỏi: chị nguyễn kim Thủy, quảng nam có hỏi: Tôi được 
biết từ ngày 01/01/2016 Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi quy 
định tiền lương làm căn cứ đóng bHxH là mức tiền lương và 
phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động. công 
ty tôi đang làm, người sử dụng lao động khi ký Hợp đồng lao 
động, chỉ liệt kê mức lương cơ bản trong tháng khi làm đủ 
ngày công. còn các khoản tiền phụ cấp hàng tháng: phụ cấp 
nhà trọ, cấp, thưởng năng suất, thưởng chuyên cần, phụ cấp 
con nhỏ… thì tính riêng, không ghi trong Hợp đồng. vậy 
theo quy định của pháp luật, mức lương đóng bHxH cho 
người lao động có bao gồm các khoản phụ cấp này không?
Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật BHXH; Điều 
17 Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH 
bắt buộc thì tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao 
động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng 
lao động quyết định từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/2/2017 là 
mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về 
lao động ghi trong Hợp đồng lao động; từ ngày 01/01/2018 trở 
đi là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác 
theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong Hợp đồng 
lao động.
Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH 
ngày 16/11/2015 của Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn thực hiện một số điều về Hợp đồng, kỷ luật lao 
động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-
CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội 
dung của Bộ luật Lao động thì mức lương, phụ cấp lương và 
các khoản bổ sung khác ghi trong Hợp đồng lao động gồm:
- Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc 

Quý độc giả thân mến! Tuần vừa qua TC VHDN nhận được câu 
hỏi với những nội dung sau:
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hoặc chức danh theo thang lương, bảng 
lương do người sử dụng lao động xây dựng 
theo quy định của pháp luật lao động mà 
hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao 
động hưởng lương theo sản phẩm hoặc 
lương khoán thì ghi mức lương tính theo 
thời gian để xác định đơn giá sản phẩm 
hoặc lương khoán.
- Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp 
lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:
+ Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu 
tố về điều kiện lao động, tính chất phức 
tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ 
thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận 
trong hợp đồng lao động chưa được tính 
đến hoặc tính chưa đầy đủ.
+ Các khoản phụ cấp lương gắn với quá 
trình làm việc và kết quả thực hiện công 
việc của người lao động.
- Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản 
bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:
+ Các khoản bổ sung xác định được mức 
tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận 
trong hợp đồng lao động và trả thường 
xuyên trong mỗi kỳ trả lương.
+ Các khoản bổ sung không xác định được 
mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa 
thuận trong hợp đồng lao động, trả thường 
xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi 
kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết 
quả thực hiện công việc của người lao động.
+ Đối với các chế độ và phúc lợi khác, như 
tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của 
Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; 
tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, 
điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, 
nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có 
thân nhân bị chết, người lao động có người 
thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, 
trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh 
khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp 
khác không liên quan đến thực hiện công 
việc hoặc chức danh trong Hợp đồng lao 
động.
Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, 
tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ 
sung khác làm căn cứ đóng BHXH được ghi 
trong Hợp đồng lao động.

Luật sư: nguyễn ngọc Hoàng

QUỸ NHÀ văN LÊ LỰU PHáT ĐộNg CUộC THi viếT
 TrUyệN NgắN vÀ kÝ 2015 - 2017

quỹ nhà văn Lê Lựu, Hội nữ trí thức Hà nội chính thức phát động
cuộc thi viết truyện ngắn và ký 2016 - 2017, dưới đây là thể lệ cuộc thi.

i. Thành phần ban giám khảo:
- Nhà văn Nguyễn Trí Huân - pCT Hội Nhà văn Việt Nam, CT Quỹ làm 
Trưởng ban giám khảo;
- Nhà văn Lê Lựu: thành viên.
- Nhà thơ Trần Đăng khoa: thành viên.
- Nhà văn Nguyễn Khắc Trường: thành viên.
- Nhà văn Lê Minh Khuê: thành viên.
- Nhà văn Khuất Quang Thuỵ: thành viên
1.Nội dung: 
Cuộc thi viết về đề tài “Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam; về đời sống, sự 
nghiệp của các Doanh nhân và Nữ trí thức Thủ đô tiêu biểu”.
2. Đối tượng dự thi:
Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước.
3. Điều kiện dự thi:
Mỗi tác giả gửi không quá 03 tác phẩm, mỗi tác phẩm không quá 5000 (năm 
nghìn từ). 
Tác phẩm dự thi chưa chưa tham gia cuộc thi nào, Ban tổ chức không trả lại 
bài dự thi.
Cuộc thi không nhận truyện dài, tiểu thuyết.
Bản thảo được đánh máy trên một mặt giấy rõ ràng, ghi kèm địa chỉ, số điện 
thoại, email liên hệ của tác giả.
Ngoài bì thư phải ghi rõ “Bài dự thi viết về đề tài Nông nghiệp, nông thôn 
Việt Nam; về đời sống, sự nghiệp của các Doanh nhân và Nữ trí thức Thủ 
đô tiêu biểu”.
Các tác phẩm được chọn sẽ được đăng tải trên Tạp chí Văn hoá Doanh nhân 
và Báo điện tử vhdn.vn.
4. Giải thưởng.
- 01 giải nhất: Trị giá 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).
- 02 giải nhì: Mỗi giải trị giá 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng)
- 03 giải ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ (Mười triệu đồng)
Và một số giải khuyến khích.
5. Thời gian:
Thời gian nhận tác phẩm dự thi tính từ ngày phát động (14/01/2015) đến hết 
ngày 01/08/2017.
Trao giải vào tháng 9/2017.
6. Nơi nhận tác phẩm dự thi: 
Cá nhân và tập thể có thể gửi bài đến trực tiếp hoặc qua bưu điện đến các địa 
chỉ sau:
- Văn phòng thường trực Quỹ nhà văn Lê Lựu: tầng 1, nhà I, ngõ 319 đường 
Tam Trinh, Q. Hoàng Mai, Hà Nội. Hoặc qua Email: quynhavanleluu@
gmail.com; tcvhdn.vn@gmail.com ; hthoainguyen@gmail.com; Hoặc Nhà 
báo Trần Thị Hoài, Điện thoại: 0904822348.
ban tổ chức trân trọng thông báo!
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