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- Khai thác và thu gom than cứng
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
- Khai thác quặng kim loại quý hiếm
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
- Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Xây dựng công trình công ích
- Phá dỡ
- Chuẩn bị mặt bằng
- Lắp đặt hệ thống điện
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
- Khai thác thu gom than bùn
- Khai thác quặng sắt

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
- Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
- Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
- Xây dựng nhà các loại
- Hoàn thiện công trình xây dựng
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Khai thác và thu gom than non
- Sản xuất vôi, xi măng, thạch cao
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
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Ngày 31/5/2017, tại Nhà Trắng, Thủ tướng Chính phủ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn 
Xuân phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hợp 

chúng quốc Hoa Kỳ Donald J. Trump để đề ra lộ trình cho quan 
hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, dựa trên những động lực tích cực của 
quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước.
Với tư cách là một cường quốc Thái Bình Dương có lợi ích và 
cam kết rộng khắp Châu á - Thái Bình Dương, Hoa Kỳ chia sẻ 

với Việt Nam nhiều lợi ích quan trọng. Hai nhà lãnh đạo nhấn 
mạnh có nhiều cơ hội đang mở ra trong quan hệ Việt Nam -Hoa 
Kỳ, trong đó quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại 
đang ngày càng được tăng cường; hợp tác ngày càng tăng lên 
trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, giáo 
dục, giao lưu nhân dân, nhân đạo và giải quyết hậu quả chiến 
tranh, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. 
Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ thúc đẩy các cơ hội nói trên thông 

Tuyên bố chung về Tăng cường Đối Tác Toàn 
diện giữa việT nam và hoa Kỳ

qua việc tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện dựa trên việc 
tôn trọng Hiến chương Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế, tôn 
trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính 
trị của nhau.
Hai bên đồng ý tiếp tục tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao, bao 
gồm qua cả đối thoại thường kỳ giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt 
Nam và Ngoại trưởng Hoa Kỳ để thảo luận các biện pháp tăng 
cường quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước. Hai bên cũng 
nhất trí thúc đẩy các cơ chế đối thoại hiện có, trong đó có quan 
hệ kênh Đảng. Tổng thống Trump bày tỏ ủng hộ Việt Nam tổ 
chức thành công hội nghị apEC 2017 và cho biết ông mong 
chờ chuyến thăm Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao apEC vào 
tháng 11.
Hai nhà lãnh đạo cam kết tích cực tăng cường quan hệ kinh tế 
cùng có lợi và ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy thịnh 
vượng cho cả hai nước. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục 
ủng hộ hợp tác phát triển giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân 
phúc khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách đổi 
mới kinh tế và hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
công ty nước ngoài, bao gồm các công ty Hoa Kỳ kinh doanh, 
đầu tư tại Việt Nam; thực thi và bảo vệ sở hữu trí tuệ; hoàn thiện 
luật lao động phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam. Hai 
bên khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy thương mại 
song phương và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp 
hai bên, đặc biệt thông qua việc triển khai có hiệu quả Hiệp định 
khung về Thương mại và Đầu tư để xử lý các vấn đề trong quan 
hệ Việt Nam- Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng. Hai nhà lãnh đạo 
hoan nghênh việc xử lý một số vấn đề thương mại ưu tiên, bao 
gồm dịch vụ chuyển vùng điện thoại và thuốc thú y, và cam kết 
sẽ tiếp tục phối hợp trên tinh thần xây dựng nhằm giải quyết các 
vấn đề ưu tiên khác của mỗi bên, như sở hữu trí tuệ, dịch vụ tài 
chính và quảng cáo, sản phẩm an ninh thông tin, nội tạng trắng, 
bột bã ngô, cá da trơn, tôm, xoài và các vấn đề khác. phía Hoa 
Kỳ ghi nhận quan tâm của Việt Nam đạt được quy chế kinh tế thị 
trường và hai bên nhất trí tiếp tục tham vấn một cách hợp tác và 
toàn diện thông qua việc đẩy mạnh nhóm làm việc song phương. 
Hai bên hoan nghênh việc công bố các thỏa thuận thương mại 
mới với tổng trị giá hơn 8 tỉ uSD.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ quốc phòng song 
phương trên cơ sở Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng 
song phương năm 2011 và Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ 
quốc phòng năm 2015. Hai nhà lãnh đạo trao đổi về quyết định 
vừa qua của Chính phủ Hoa Kỳ chuyển giao tàu tuần tra lớp 
Hamilton cho Việt Nam nhằm tăng cường năng lực thực thi pháp 

luật trên biển của Việt Nam, và Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc 
tỏ quan tâm tới việc tiếp nhận thêm trang thiết bị quốc phòng từ 
Hoa Kỳ, bao gồm các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển. 
Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các biện pháp mở rộng hợp tác 
trong các lĩnh vực ưu tiên như hợp tác nhân đạo, giải quyết hậu 
quả chiến tranh và an ninh biển. Hai nhà lãnh đạo trao đổi về 
khả năng tàu sân bay Hoa Kỳ thăm cảng Việt Nam và các biện 
pháp tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các lực lượng hải quân 
hai nước. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc ký Bản ghi nhớ về 
việc thành lập nhóm làm việc về Sáng kiến hợp tác lưu trữ vật 
tư y tế và hợp tác nhân đạo và nhất trí sẽ khẩn trương triển khai 
thỏa thuận này.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh và tình 
báo. Việt Nam và Hoa Kỳ cam kết hợp tác về chống khủng bố, 
tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng. Thủ tướng Nguyễn 
Xuân phúc đánh giá cao và mong muốn Hoa Kỳ hợp tác, hỗ trợ 
Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, 
trong đó có việc cung cấp trang thiết bị và hỗ trợ sự tham gia 
của cán bộ Việt Nam vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên 
Hợp Quốc.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa 
học - công nghệ, vũ trụ, đổi mới sáng tạo. Hai nhà lãnh đạo bày 
tỏ sự ủng hộ đối với Hiệp định khung về hợp tác sử dụng khoảng 
không vũ trụ vì mục đích hòa bình, cũng như các cuộc trao đổi 
song phương và các diễn đàn về khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo.
Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh sự phát triển của mối quan hệ 
giữa nhân dân hai nước, đặc biệt thông qua các chương trình 
trao đổi học thuật và chuyên môn. Hai bên ghi nhận sự đóng góp 
quan trọng đối với quan hệ hai nước của cộng đồng người Việt 
Nam tại Hoa Kỳ và gần 4.000 cựu sinh viên trong các chương 
trình trao đổi giáo dục. Hai bên cũng cho rằng, với hơn 21.000 
sinh viên Việt Nam đang học tập trong các chương trình đại học 
tại Hoa Kỳ, mối quan hệ học thuật giữa hai nước đang phát triển 
mạnh mẽ và sẽ được tăng cường thông qua việc Việt Nam hỗ 
trợ khai trương trường Đại học Fulbright tại thành phố Hồ Chí 
Minh. phía Hoa Kỳ hoan nghênh ngày càng nhiều sinh viên Việt 
Nam tới học tập tại Hoa Kỳ và duy trì cam kết cấp visa nhanh 
chóng, bao gồm visa cho sinh viên trên cơ sở luật pháp Hoa Kỳ. 
Hai bên cũng hoan nghênh việc thành lập Chương trình Hòa 
bình để thúc đẩy việc học tập tiếng anh tại Việt Nam.
Hai bên cam kết hợp tác giải quyết các vấn đề do chiến tranh để 
lại, trong đó có rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin; ghi nhận những 
tiến triển trong hợp tác tẩy độc tại sân bay Đà Nẵng, cũng như 

Ngày 31/5, giờ Washington (ngày 1/6, giờ Hà Nội), nhân dịp chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc, hai bên đã ra Tuyên bố chung về tăng cường Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Cổng TTĐT Chính phủ trân 
trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc 
và Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Donald J. Trump
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phát biểu tại hội nghị Thượng đỉnh g20 tại Hamburg, CHLB 
Đức, Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc đã đưa ra thông điệp 
mạnh mẽ về tầm quan trọng của tăng cường hợp tác ứng phó 

biến đổi khí hậu.
Thủ tướng đề nghị g20 và cộng đồng quốc tế nâng cao trách nhiệm, 
ý thức tự cường, nghiêm túc thực hiện các cam kết quốc tế và phối 
hợp hành động hiệu quả, tăng cường hỗ trợ tài chính và công nghệ 
cho các nước đang phát triển trong việc thực hiện các mục tiêu phát 
triển bền vững và bao trùm.
Với chủ đề “Định hình một thế giới kết nối”, hội nghị Thượng đỉnh 
g20 đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của kinh tế toàn cầu như 
tăng trưởng, thương mại, đầu tư, tài chính quốc tế, phát triển bền 
vững, biến đổi khí hậu, năng lượng, hỗ trợ châu phi, di cư, y tế, việc 
làm, số hóa và phụ nữ...
Được mời phát biểu với tư cách là diễn giả chính tại phiên thảo luận 
về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và năng lượng, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân phúc đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ về 
tầm quan trọng của tăng cường hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu.
Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam là một trong những quốc gia chịu 
tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đồng 
thời cũng chịu tác động tiêu cực của việc khai thác và sử dụng 
không bền vững nguồn tài nguyên nước sông Mekong.
Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hoàn 
thành sớm 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDg-2030) của LHQ, 
trong đó ưu tiên cho các vấn đề giảm nghèo, bất bình đẳng, giáo 
dục, năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu; đã và đang 
lồng ghép các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu vào các quy 

hoạch, kế hoạch phát triển, thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm 8% 
lượng phát thải khí nhà kính vào 2030 và có thể giảm tới 25% nếu 
nhận được sự hỗ trợ hiệu quả của quốc tế...
Với vai trò Chủ nhà apEC 2017, Việt Nam đã thúc đẩy những chủ 
đề ưu tiên trong Nghị sự apEC 2017 là phát triển bền vững, ứng 
phó biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả năng lượng; đang phối 
hợp với các thành viên apEC thúc đẩy trao đổi sâu rộng về phát 
triển bao trùm cả về kinh tế, xã hội và tài chính.
Thủ tướng hoan nghênh g20 đã nhất trí cam kết nỗ lực bảo đảm 
việc quản lý, sử dụng hiệu quả và trách nhiệm tài nguyên nước; đề 
nghị g20 và cộng đồng quốc tế nâng cao trách nhiệm, ý thức tự 
cường, nghiêm túc thực hiện các cam kết quốc tế và phối hợp hành 
động hiệu quả, tăng cường hỗ trợ tài chính và công nghệ cho các 
nước đang phát triển trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển 
bền vững và bao trùm.
Hội nghị Thượng đỉnh g20 năm nay diễn ra trong bối cảnh chính 
trị, kinh tế thế giới có những biến chuyển sâu sắc. Đây là hội nghị 
quan trọng nhất của g20 trong năm 2017, thu hút sự tham dự của 
lãnh đạo cấp cao các nước thành viên g20, các nước khách mời 
gồm Việt Nam, Singapore, Tây Ban Nha, Na uy, Hà Lan, guinea 
(Chủ tịch Liên minh châu phi), Senegal (Chủ tịch Tổ chức Đối tác 
mới cho phát triển châu phi - NEpaD), lãnh đạo các tổ chức quốc 
tế hàng đầu như LHQ, IMF, WB, WTo, WHo.
Việt Nam tham dự hội nghị Thượng đỉnh g20 năm 2017 với tư 
cách là Chủ nhà apEC 2017. Đây là lần thứ ba Việt Nam tham dự 
hội nghị Thượng đỉnh g20. 

sẽ thảo luận về các bước phối hợp tiếp theo về tẩy độc tại sân 
bay Biên Hòa. Tổng thống Trump đánh giá cao sự hợp tác liên 
tục của Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo nhằm tìm kiếm 
người Mỹ mất tích trong chiến tranh, và cam kết sẽ hợp tác với 
Việt Nam trong nỗ lực tìm kiếm tin tức của bộ đội Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc khẳng định Việt Nam sẽ làm việc 
tích cực với phía Hoa Kỳ để  sớm đưa trở lại những người Việt 
Nam đã nhận được lệnh phải rời khỏi Hoa Kỳ lần cuối lấy cơ sở 
là Hiệp định Việt Nam - Hoa Kỳ về nhận trở lại công dân năm 
2008. Hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ thành lập nhóm làm việc để 
trao đổi về vấn đề này.
Hai bên nhất trí tích cực cùng nhau làm việc để hoàn tất thỏa 
thuận về việc chọn vị trí đất phù hợp và thỏa thuận thuê đất đối 
với trụ sở mới của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Hoa Kỳ cam 
kết hỗ trợ Việt Nam mua trụ sở mới cho các cơ quan đại diện 
Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Tổng thống Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc hoan 
nghênh kết quả của các cuộc đối thoại thẳng thắn, xây dựng về 
quyền con người, đặc biệt là vòng 21 Đối thoại nhân quyền Việt 
Nam - Hoa Kỳ diễn ra vào tháng 5 năm 2017, nhằm thu hẹp khác 
biệt và tiếp tục xây dựng lòng tin. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc bảo vệ, thúc đẩy quyền con người và sự 
liên hệ giữa quyền con người với an ninh và phát triển bền vững 
của mỗi quốc gia. Hai nước khuyến khích tăng cường hợp tác 
để  bảo đảm tất cả mọi người, bao gồm cả những thành viên của 
các nhóm dễ bị tổn thương, không phân biệt giới tính, chủng tộc, 
tôn giáo và  khuynh hướng giới tính, cũng như người khuyết  tật, 
được hưởng đầy đủ các quyền con người. Hoa Kỳ hoan nghênh 
nỗ lực của Việt Nam  trong việc cải thiện hệ thống pháp luật 
nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền cho mọi người dân.
Về các vấn đề khu vực, hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại đối với 
các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Cộng hòa Dân chủ 
Nhân Triều Tiên, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an 
Liên Hợp Quốc và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Hai 
bên tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc phi hạt nhân hóa trên 
Bán đảo Triều Tiên, và thúc giục tất cả các bên liên quan thực 
hiện nghiêm túc các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an 
Liên Hợp Quốc.
Tổng thống Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc khẳng định 
Biển Đông là tuyến đường hàng hải có tầm quan trọng chiến 
lược đối với cộng đồng quốc tế. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do hàng hải, hàng không và 
các hình thức sử dụng biển hợp pháp khác; bày tỏ lo ngại về tác 
động bất ổn mà những hạn chế bất hợp pháp đối với tự do trên 

biển gây ra đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực Châu 
á -Thái Bình Dương. Hai bên cũng khẳng định hoàn toàn ủng 
hộ  giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa vũ lực hoặc 
sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có việc 
tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, đồng thời 
kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện nghiêm túc các nghĩa 
vụ pháp lý quốc tế trong quá trình giải quyết tranh chấp. Hai nhà 
lãnh đạo nhấn mạnh các bên cần kiềm chế, không có các hành 
động có thể gây gia tăng căng thẳng, như việc quân sự hóa các 
cấu trúc có tranh chấp. Tổng thống Trump nhấn mạnh Hoa Kỳ 
sẽ tiếp tục cho tàu và máy bay di chuyển và hoạt động tại bất kỳ 
nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.
Hai bên khẳng định tiếp tục thực hiện các nguyên tắc chung 
mà lãnh đạo aSEaN và Hoa Kỳ đã nhất trí trong Tuyên bố 
Sunnylands 2016, và thúc đẩy các hoạt động kỷ niệm 50 năm 
thành lập aSEaN và 40 năm quan hệ aSEaN - Hoa Kỳ. Hoa 
Kỳ cam kết tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược aSEaN - 
Hoa Kỳ, ủng hộ các nỗ lực chung xây dựng Cộng đồng aSEaN 
dựa trên luật lệ; ủng hộ vai trò trung tâm của aSEaN trong cấu 
trúc khu vực đang định hình.
Hai nước cam kết tiếp tục hợp tác nhằm ứng phó với các thách 
thức toàn cầu, trong đó có bảo vệ môi trường, y tế toàn cầu, an 
ninh y tế toàn cầu, chống buôn bán người và động vật hoang dã. 
Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam xây dựng một phòng thí nghiệm quốc 
gia để tăng cường năng lực phát hiện nguy cơ các bệnh mới nổi 
trong khu vực. Hai nước khẳng định ủng hộ mạnh mẽ Chương 
trình an ninh y tế toàn cầu (gHSa) nhằm ngăn ngừa, phát hiện 
và ứng phó với các mối đe dọa từ các bệnh truyền nhiễm. Hai 
nước cũng khẳng định quan hệ đối tác lâu dài trong khuôn khổ 
Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống về phòng, Chống 
HIV/aIDS. Với tư cách là đối tác phát triển của Ủy hội Mê 
Công, và là thành viên sáng lập của Sáng kiến Hạ nguồn sông 
Mê Công, Hoa Kỳ tái khẳng định ủng hộ hợp tác giữa các thành 
viên Ủy hội, cũng như giữa các thành viên Ủy hội với các cơ chế 
khu vực khác trong việc sử dụng, quản lý và phát triển hiệu quả, 
bền vững các nguồn nước xuyên biên giới. Hoa Kỳ khẳng định 
hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các biện 
pháp giảm nhẹ và thích ứng cụ thể.
Hai nhà Lãnh đạo đã mở ra tương lai tươi sáng cho quan hệ Đối 
tác toàn diện được tăng cường; nhất trí thúc đẩy mối quan hệ này 
sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước, 
cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Châu á 
- Thái Bình Dương và trên thế giới./.
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Thủ Tướng dự hội nghị Thượng Đỉnh g20

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại tại Phiên thảo luận về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và năng lượng của hội nghị. Ảnh: VGP
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hai Thủ Tướng việT nam, chLb Đức hội Đàm
Hai bên đánh giá cao việc hai nước có 
quan hệ hữu nghị gắn bó lâu đời, hài lòng 
nhận thấy trong nhiều năm qua Đức luôn 
là đối tác thương mại hàng đầu của Việt 
Nam trong Eu, với kim ngạch hai chiều 
trong một vài năm trở lại đây ổn định ở 
mức xấp xỉ 9 tỷ uSD; Đức hiện là nhà đầu 
tư lớn thứ 5 của Việt Nam trong Eu với 
tổng số vốn đăng ký đạt 1,4 tỷ uSD.
Hai Thủ tướng nhất trí cho rằng hai nước 
còn nhiều tiềm năng hợp tác và cần phối 
hợp thúc đẩy, tạo cơ hội cho cộng đồng 
doanh nghiệp hai nước tiếp xúc với nhau 
nhiều hơn tại các diễn đàn doanh nghiệp 
song phương nhân dịp các chuyến thăm 
cấp cao hoặc tại các diễn đàn kinh tế toàn 
cầu. Hai Thủ tướng hài lòng về kết quả 
tích cực của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt 
Nam - Đức được tổ chức nhân chuyến 
thăm của  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân phúc với 28 thỏa thuận được ký kết 
với tổng trị giá trên 1,5 tỷ euro.
Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc đề nghị 
Thủ tướng angela Merkel khuyến khích 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức 
tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đặc 
biệt trong các lĩnh vực Đức có thế mạnh 
và Việt Nam có nhu cầu như công nghiệp 
phụ trợ, đường sắt, hạ tầng du lịch, vận 
tải - cảng biển, năng lượng tái tạo, công 
nghiệp thực phẩm, sản xuất và lắp ráp xe 
buýt Hybrid ..; khẳng định Việt Nam sẽ 
tạo môi trường thông thoáng và thuận lợi 
cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó 
có các nhà đầu tư Đức hoạt động lâu dài 
tại Việt Nam; Chính phủ Việt Nam sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cho dự án Ngôi nhà 
Đức tại Tp. Hồ Chí Minh đi vào hoạt động 
trong quý III/2017, đồng thời sẵn sàng đối 
thoại với phía Đức giải quyết các vướng 
mắc của các nhà đầu tư Đức còn tồn đọng 
tại Việt Nam.
Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước sự hợp 
tác hiệu quả giữa hai nước trong các lĩnh 
vực giáo dục - đào tạo, lao động và khoa 
học - công nghệ; nhất trí tiếp tục nỗ lực 
đưa Trường Đại học Việt - Đức, dự án hải 
đăng trong hợp tác giáo dục sớm thành 
cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu 
của Đức tại Việt Nam và khu vực Đông 
Nam á, cung cấp nguồn nhân lực có chất 
lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng 

nhu cầu phát triển của Việt Nam trong kỷ 
nguyên cách mạng công nghiệp 4.0.
Hai bên sẽ xem xét khả năng ký hiệp định 
cấp Chính phủ hoặc hiệp định ba bên 
nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng và lâu 
dài cho Trường Đại học Việt - Đức.
Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục ủng hộ các 
dự án giảng dạy tiếng Đức và tiếng Việt ở 
bậc phổ thông tại Việt Nam và Đức; xem 
xét mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo 
nghề cho lao động Việt Nam để sang làm 
việc tại Đức, trước mắt là mở rộng chương 
trình đào tạo và sử dụng điều dưỡng viên 
Việt Nam tại Đức và triển khai Ý định thư 
giữa Bộ y tế Việt Nam và Bộ y tế bang 
Mecklenburg-Vorpommern về hợp tác 
đào tạo nguồn nhân lực y tế được ký nhân 
chuyến thăm Đức của Thủ tướng Nguyễn 
Xuân phúc.
Về hợp tác khoa học - công nghệ, hai bên 
nhất trí đẩy mạnh chuyển giao công nghệ 
trong các lĩnh vực Đức có thế mạnh và 
Việt Nam có nhu cầu như điện gió, công 
nghiệp thực phẩm, ứng dụng công nghệ 
thông tin và sinh học phục vụ phát triển 
bền vững,... điển hình là triển khai Bản ghi 
nhớ về hợp tác sản xuất tua-bin điện gió 
quy mô nhỏ hiệu năng cao giữa Đại học 
Quốc gia Hà Nội và Đại học rostock của 
Đức vừa được ký nhân chuyến thăm này. 
Về hợp tác an ninh - quốc phòng, hai Thủ 
tướng nhất trí hai bên sẽ hỗ trợ nhau trong 

lĩnh vực tư pháp hình sự và xem xét khả 
năng đàm phán Hiệp định về dẫn độ và 
Hiệp định về chuyển giao người bị kết án 
phạt tù nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp 
lý cơ bản cho hợp tác phòng chống tội 
phạm xuyên quốc gia.
Nhân dịp này, Thủ tướng angela Merkel 
đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam 
tại Đức, một cộng đồng đầy tiềm năng, 
sáng tạo, có những đóng góp tích cực vào 
sự đa dạng văn hóa và thịnh vượng chung 
của sở tại; nhấn mạnh tầm quan trọng của 
cộng đồng trong vai trò cầu nối hữu nghị 
giữa hai dân tộc.
Về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng 
quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần 
phải giải quyết các tranh chấp bằng biện 
pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. 
Với tư cách là nước đầu tàu trong Eu, có 
kinh nghiệm xử lý các tranh chấp trên biển, 
Đức khẳng định ủng hộ tự do hàng hải trên 
Biển Đông, ủng hộ lập trường chính nghĩa 
của Việt Nam giải quyết các tranh chấp tại 
Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình 
trên tinh thần thượng tôn luật pháp quốc 
tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc 
về Luật Biển 1982 (uNCLoS) và Tuyên 
bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông 
(DoC).

Tối 6/7 (giờ địa phương), sau 
khi rời Berlin tới Hamburg, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc đã có cuộc hội đàm với 
Thủ tướng CHLB Đức Angela 
Merkel tại Hamburg, nơi tổ 
chức Hội nghị G20.

Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc cảm ơn Thủ tướng angela Merkel đã mời Việt Nam 
tham dự Hội nghị Thượng đỉnh g20 tại Hamburg và dành cho đoàn đại biểu cấp 
cao Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp chu đáo, trọng thị.

Thủ tướng angela Merkel nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc sang thăm 
CHLB Đức; khẳng định việc Đức mời Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh g20 là thể hiện 
sự coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ tin tưởng chuyến 
thăm sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức phát triển trên nhiều 
lĩnh vực.
Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ 
với Đức, đối tác hàng đầu của Việt Nam ở châu âu trong nhiều năm qua trên các lĩnh vực 
chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ.
Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác hiệu quả đang có như Nhóm điều hành 
chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao, đối thoại Nhà nước pháp quyền và Tổ công tác trong 
các lĩnh vực kinh tế - đầu tư, khoa học - công nghệ, nhằm triển khai thực chất Kế hoạch 
hành động chiến lược Việt Nam - Đức, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.
Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao và ủng hộ 
lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương. phía Đức cam kết tiếp tục ủng hộ Việt Nam 
phát triển quan hệ với Liên minh châu âu (Eu), cũng như thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam- Eu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng CHLB Đức Angela Merkel

Hội đàm cấp cao Việt Nam-CHLB Đức

Theo Chinhphu.vn
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I - Tình hình và nguyên nhân
1- Trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện nghị quyết 
Trung ương 5 khoá 9 “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 ở nước ta đã không ngừng phát triển, đóng góp ngày càng 
lớn hơn vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội của đất 
nước.
Nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân đã có những bước 
tiến quan trọng, ngày càng tích cực hơn. Hệ thống pháp luật, cơ 
chế, chính sách từng bước được hoàn thiện. Quyền tài sản, quyền 
tự do kinh doanh của cá nhân và tổ chức được thể chế hoá và được 
pháp luật bảo vệ. phương thức quản lý của Nhà nước đối với kinh 
tế tư nhân được đổi mới phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Cải cách 
hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; 
môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện, thông 
thoáng, thuận lợi hơn. Dân chủ trong đời sống kinh tế-xã hội ngày 
càng được phát huy.
- Kinh tế tư nhân đã phát triển trên nhiều phương diện, được tự 
do kinh doanh và đối xử bình đẳng hơn với các thành phần kinh 
tế khác, nhất là trong tiếp cận các yếu tố sản xuất và các loại thị 
trường; hiệu quả, sức cạnh tranh dần được nâng lên; hoạt động đa 
dạng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực và các vùng, miền; bước đầu 
đã hình thành được một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn, 
hoạt động đa ngành, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong 
nước và quốc tế.
Kinh tế tư nhân liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỉ 
trọng 39-40% gDp; thu hút khoảng 85% lực lượng lao động của 
nền kinh tế, góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã 
hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc 
làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.
- Đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có khát vọng vươn lên 
làm giàu chính đáng, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh 

và quản trị doanh nghiệp. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, 
đạo đức, văn hoá kinh doanh của doanh nhân dần được nâng lên.
- Mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở 
đảng và phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân được các cấp 
uỷ đảng quan tâm đổi mới, hoàn thiện; đảng viên được làm kinh 
tế tư nhân và chủ doanh nghiệp của tư nhân được thí điểm kết nạp 
vào Đảng.
- Hoạt động giám sát, phản biện chính sách, vai trò tổ chức đại diện 
bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động và người sử dụng 
lao động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã 
hội, các tổ chức xã hội, xã hội-nghề nghiệp được quan tâm đổi mới; 
nâng cao hiệu quả.
2- Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính 
sách về khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân còn hạn chế, 
yếu kém.
- Hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách khuyến khích kinh tế 
tư nhân phát triển còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ.
- Kinh tế tư nhân chưa đáp ứng được vai trò là một động lực quan 
trọng của nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân có xu 
hướng giảm trong những năm gần đây. Kinh tế tư nhân có quy mô 
nhỏ, chủ yếu vẫn là kinh tế hộ kinh doanh; trình độ công nghệ, trình 
độ quản trị, năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm và sức cạnh 
tranh thấp; cơ cấu ngành nghề còn bất hợp lý, thiếu liên kết với 
nhau và với các thành phần kinh tế khác; năng lực hội nhập kinh tế 
quốc tế còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của các chuỗi giá trị sản 
xuất khu vực và toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp tư nhân ngừng hoạt 
động, giải thể và phá sản.
- Vi phạm pháp luật và cạnh tranh không lành mạnh trong kinh tế 
tư nhân còn khá phổ biến. Tình trạng sản xuất, kinh doanh gây ô 
nhiễm môi trường, không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; gian 
lận thương mại… diễn ra nghiêm trọng, phức tạp. Nhiều doanh 
nghiệp của tư nhân không bảo đảm lợi ích của người lao động, nợ 
bảo hiểm xã hội, báo cáo tài chính không trung thực, nợ quá hạn 
ngân hàng, trốn thuế và nợ thuế kéo dài. Xuất hiện những quan hệ 
không lành mạnh giữa các doanh nghiệp của tư nhân và cơ quan 
quản lý nhà nước, can thiệp vào quá trình xây dựng, thực thi chính 
sách để có đặc quyền, đặc lợi, hình thành “lợi ích nhóm”, gây hậu 
quả xấu về kinh tế-xã hội, làm suy giảm lòng tin của nhân dân.
- Nhiều quy định của pháp luật về kinh tế tư nhân chưa được thực 
hiện nghiêm. Môi trường đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp còn nhiều 
hạn chế, tiềm ẩn rủi ro cao và thiếu tính minh bạch. Quyền tự do 
kinh doanh và quyền tài sản, tiếp cận các cơ hội kinh doanh, nguồn 
lực xã hội chưa thực sự bình đẳng giữa kinh tế tư nhân và các thành 
phần kinh tế khác; chi phí trung gian, không chính thức còn nhiều.

Nghị quyết truNg ươNg 5
về phát triểN kiNh tế tư NhâN

Thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; tình trạng nhũng nhiễu, 
gây phiền hà, thiếu trách nhiệm, lạm dụng chức quyền, gây khó 
khăn cho doanh nghiệp vẫn còn khá phổ biến. phân công, phân cấp, 
phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, địa phương còn bất hợp lý, thiếu 
chặt chẽ. Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của kinh 
tế tư nhân còn thấp.
3- những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách 
quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, 
đặc biệt là:
- Vẫn còn một số vấn đề về phát triển kinh tế tư nhân cần tiếp tục 
được cụ thể hoá, làm rõ hơn cả về lý luận và thực tiễn. Thể chế về 
phát triển doanh nghiệp, doanh nhân còn nhiều bất cập. Công tác 
phổ biến, quán triệt và tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân chưa 
được thực hiện thường xuyên, đầy đủ, sâu rộng.
- Hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước còn nhiều hạn chế. Việc 
thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
về phát triển kinh tế tư nhân hiệu quả chưa cao, chưa nghiêm. Kết 
cấu hạ tầng kinh tế-xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế 
tư nhân, nhất là hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực.
- Vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng đối với sự phát triển của 
khu vực kinh tế tư nhân còn bất cập; hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp, 
các hiệp hội ngành nghề chưa thực sự hiệu quả, chậm đổi mới theo 
yêu cầu thực tiễn; chưa làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi 
hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, người lao động và người 
sử dụng lao động.
- Xuất phát điểm phát triển và năng lực nội tại của kinh tế tư nhân 
còn thấp. Đội ngũ doanh nhân mới hình thành và đang trong quá 
trình phát triển, hạn chế về năng lực quản trị kinh doanh và văn hoá 
doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân.

II - Quan điểm chỉ đạo và mục tiêu
1- quan điểm chỉ đạo
- phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một 
yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn 
thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta; là một phương sách quan trọng để giải phóng 
sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn 
lực phát triển.
- Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. 
Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng 
cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều 
kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa 
dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô, chất lượng 
và tỉ trọng đóng góp trong gDp.
- Xoá bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để 
phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng. phát huy 
mặt tích cực có lợi cho đất nước của kinh tế tư nhân, đồng thời tăng 
cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát, thực hiện công khai, 

minh bạch, ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu cực, nhất là phòng, chống 
mọi biểu hiện của “chủ nghĩa tư bản thân hữu”, quan hệ “lợi ích 
nhóm”, thao túng chính sách, cạnh tranh không lành mạnh để trục 
lợi bất chính.
- Kinh tế tư nhân được phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà 
pháp luật không cấm. phát huy phong trào khởi nghiệp và đổi mới 
sáng tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh tự 
nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ chức hợp tác hoặc hoạt 
động theo mô hình doanh nghiệp. Khuyến khích hình thành các tập 
đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn 
kinh tế nhà nước, có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi 
giá trị khu vực, toàn cầu.
- Khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia góp vốn, mua cổ phần 
của các doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hoá hoặc Nhà nước 
thoái vốn. Thúc đẩy phát triển mọi hình thức liên kết sản xuất, kinh 
doanh, cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo mạng sản xuất, chuỗi giá 
trị thị trường giữa kinh tế tư nhân với kinh tế nhà nước, kinh tế tập 
thể và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tiếp nhận, 
chuyển giao, tạo sự lan toả rộng rãi về công nghệ tiên tiến và quản 
trị hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường tiêu thụ.
- Chăm lo bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tinh 
thần tự lực, tự cường, lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, gắn bó 
với lợi ích của đất nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
của các chủ doanh nghiệp. phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam 
ngày càng vững mạnh, có ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm 
với xã hội và kỹ năng lãnh đạo, quản trị cao; chú trọng xây dựng 
văn hoá doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân.
2- Mục tiêu tổng quát
phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự 
trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế-xã hội nhanh, 
bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện 
tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa 
nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
3- Mục tiêu cụ thể
- Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu 
vực kinh tế tư nhân. phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh 
nghiệp; đến năm 2025 có hơn 1,5 triệu doanh nghiệp và đến năm 
2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp.
- Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng 
chung của nền kinh tế. phấn đấu tăng tỉ trọng đóng góp của khu vực 
kinh tế tư nhân vào gDp để đến năm 2020 đạt khoảng 50%, năm 
2025 khoảng 55%, đến năm 2030 khoảng 60-65%.
- Bình quân giai đoạn 2016-2025, năng suất lao động tăng khoảng 
4-5%/năm. Thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng 
nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân so với 
nhóm dẫn đầu aSEaN-4; nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia 
mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu...

(còn tiếp)

Ngày 3/6/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 
ký ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư 
nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tạp chí Văn hóa doanh 
nhân xin đăng tải toàn văn Nghị quyết.
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phú Thọ hội tụ một hệ thống giao thông khá thuận tiện 
gồm: Tuyến đường sắt Hải phòng - Hà Nội - Lào Cai 
đang mở rộng thành tuyến liên vận quốc tế, đường thủy 

với các tuyến trên sông Hồng, sông Lô, sông Đà.
Nơi đây là mảnh đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, có bề dày 
lịch sử trên 4.000 năm. Trong tiến trình lịch sử phát triển, Việt 
Trì từng là Kinh đô Văn Lang xưa, là trung tâm kinh tế, chính 
trị và xã hội suốt một thời gian dài. Điều đó đã cho thấy vị trí 
thuận lợi cũng như tầm ảnh hưởng, sức lan tỏa của Việt Trì nói 
riêng và tỉnh phú Thọ nói chung đối với nhiều địa phương khác 
trong vùng Bắc bộ. Ngày nay, phú Thọ nằm ở vị trí trung tâm 
của khu vực miền núi, trung du phía Bắc, nơi giao thoa giữa 
vùng Đông Bắc, đồng bằng sông Hồng và Tây Bắc. Nằm ở vị 
trí “ngã ba sông” cửa ngõ phía Tây Thủ đô Hà Nội, phú Thọ chỉ 
cách trung tâm thành phố Hà Nội 80km, sân bay Nội Bài 50 km, 
cửa khẩu Lào Cai, cửa khẩu Thanh Thủy hơn 200 km, cảng Hải 
phòng 170 km và cảng Cái Lân 200 km. Như vậy có thể coi phú 

Thọ là cầu nối giữa các tỉnh vùng Tây - Đông Bắc với cả nước 
và quốc tế.
phú Thọ cũng hội tụ một hệ thống giao thông khá thuận tiện 
gồm: Tuyến đường sắt Hải phòng - Hà Nội - Lào Cai đang mở 

Phú Thọ
Mảnh đấT đầy TiềM năng Thu húT đầu Tư

rộng thành tuyến liên vận quốc tế, đường thủy với các tuyến trên 
sông Hồng, sông Lô, sông Đà. Trên địa bàn tỉnh còn có Quốc 
lộ 2 đi Tuyên Quang, Hà giang sang Vân Nam (Trung Quốc), 
quốc lộ 70 đi yên Bái, Lào Cai sang Vân Nam (Trung Quốc), 
quốc lộ 32 đi yên Bái, Sơn La, cùng với các tỉnh bạn trong cả 
nước và quốc tế. Đặc biệt từ năm 2014, cao tốc Hà Nội - phú 
Thọ - Lào Cai được thông tuyến đã mở rộng cánh cửa hội nhập, 
nối liền phú Thọ với hành lang kinh tế quốc tế Hà Nội - Hải 
phòng - Côn Minh với nhiều điểm giao kết trung chuyển trong 
hành trình xuyên á.
Trong thời gian qua kinh tế phú Thọ phát triển khá, cơ cấu kinh 
tế, lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, vốn đầu tư toàn xã 
hội tăng cao, kết cấu hạ tầng có bước phát triển,  luôn đứng đầu 
về thu hút đầu tư của các tỉnh khu vực Tây Bắc Việt Nam, thu 
ngân sách tăng 1,34 lần so với năm 2010, an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. Đến hết tháng 10 năm 2015, 
toàn tỉnh đã thu hút 458 dự án, trong đó có 111 dự án FDI với 
tổng vốn đầu tư gần 603.3 triệu uSD và 347 dự án trong nước 
với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 34 nghìn tỷ đồng Việt Nam.
Với lợi thế có nguồn tài nguyên khoáng sản khá đa dạng, trong 
đó một số loại có thể khai thác quy mô công nghiệp như: Đá 
nguyên liệu sản xuất xi măng, sắt, cao lanh, fenspat, đất sét, 
nước khoáng nóng... Quỹ đất nông lâm nghiệp trên địa bàn cũng 
còn khá lớn, không thuộc đất an ninh lương thực, trong khi số 
dự án đầu tư chưa nhiều. Tỉnh còn có 56.000 ha rừng tự nhiên và 
60.000 ha rừng trồng, là vùng nguyên liệu lớn cho công nghiệp 
chế biến nông lâm sản như giấy, chè,... phú Thọ còn đóng vai trò 
trung tâm văn hóa xã hội và nhân văn của cả nước đó là Đất Tổ - 
Hùng Vương nên có thể phát triển nhiều loại hình du lịch. Nhiều 
địa danh, sản phẩm như Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Lễ hội Đền 
Hùng, Bạch Hạc, Hát Xoan..., với 1.372 di tích văn hóa, lịch sử 
và các địa điểm liên quan đến di tích là điều kiện thuận lợi đưa 
du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Ngoài ra, 
phú Thọ còn khoảng 800.000 lao động trong độ tuổi, trong đó có 
trên 33,5% đã qua đào tạo, có thể đáp ứng nhu cầu cho nhiều dự 
án công nghiệp, dịch vụ. Trong Nghị quyết số 37-NQ/TW của 
Bộ Chính trị khóa IX và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
đã xác định phú Thọ là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào 
tạo, khoa học công nghệ của vùng. Điều này cũng tạo điều kiện 
để tỉnh được quan tâm đầu tư các nguồn lực xây dựng hạ tầng, y 
tế, giáo dục đào tạo, xóa đói giảm nghèo,... thúc đẩy kinh tế - xã 
hội phát triển.
Có lợi thế về vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên thiên nhiên, 
nguồn nhân lực, có quỹ đất dồi dào để phát triển kinh tế, phú 
Thọ luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh công tác 
quy hoạch và chuẩn bị đầu tư; tập trung giải phóng mặt bằng và 

đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu đến hàng rào các khu, cụm 
công nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực; phát triển khu đô thị, dịch 
vụ, du lịch; giải quyết kịp thời kiến nghị và thủ tục hành chính 
cho doanh nghiệp... Nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu 
tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
Tỉnh phú Thọ mong muốn mời gọi các nhà đầu tư vào đầu tư tất 
cả các lĩnh vực theo hướng tiêu thụ ít năng lượng, đảm bảo môi 
trường. Trong đó đặc biệt khuyến khích, thu hút các dự án: Kinh 
doanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, cơ khí lắp ráp, cơ khí 
nông nghiệp, điện, điện tử, công nghiệp phụ trợ, chế biến gỗ, 
sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may cao cấp, đồ uống, các dự án 
nông nghiệp áp dụng công nghệ cao có quy mô lớn, công nghệ 
hiện đại gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, phát triển các dịch 
vụ giao thông, vận tải logictics, khu du lịch, vui chơi nghỉ dưỡng 
cao cấp, trung tâm thương mại, siêu thị, sản xuất thuốc tân dược, 
dịch vụ giáo dục và đào tạo, dịch vụ y tế chất lượng cao...
Trên con đường hội nhập và phát triển, tỉnh phú Thọ luôn trân 
trọng vai trò của các doanh nghiệp. Tỉnh cam kết tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh 
doanh; không ngừng cải cách thủ tục hành chính theo hướng 
công khai, minh bạch, thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chủ động 
xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ đặc thù đối 
với các dự án lớn, có tác động tích cực cho kinh tế - xã hội của 
tỉnh. Mọi dự án khi triển khai trên địa bàn tỉnh đều được thực 
hiện theo cơ chế “một cửa liên thông”, đảm bảo tiết kiệm thời 
gian - chi phí và luôn được hỗ trợ kịp thời. Thành công của nhà 
đầu tư trên quê hương Đất Tổ chính là thành công của tỉnh phú 
Thọ. Đối với người Việt Nam đầu tư vào phú Thọ cũng chính là 
thể hiện tình cảm “Cả nước hướng về Đền Hùng về Đất Tổ”, xây 
dựng mảnh đất cội nguồn các dân tộc Việt Nam trở thành trung 
tâm kinh tế lớn của khu vực và cả nước.

Một góc thành phố Việt Trì

Lễ hội đền Hùng - Phú Thọ

Thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ

Ngọc Tùng
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Thời gian qua, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành 
chính Nhà nước của tỉnh đã có sự chỉ đạo sâu sát của các 
cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp giữa các 

đoàn thể quần chúng nên bước đầu đã có chuyển biến tích cực ở 
tất cả các nội dung.
Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức về cải cách 
hành chính được nâng lên, thái độ và ý thức giải quyết công việc 
có chuyển biển theo hướng trách nhiệm và hiệu quả hơn. Bộ máy 
hành chính được tổ chức khoa học, hiệu quả nâng cao hiệu lực và 
hiệu quả quản lý Nhà nước; các cơ chế chính sách trong thu hút 
đầu tư được quan tâm… cho thấy cả hệ thống chính trị đã vào 
cuộc quyết liệt, tích cực với nhiệm vụ quan trọng này và bước 
đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng… 

Chuyển động ở huyện miền núi
Với việc khai trương nhà máy may Thygesen Việt Nam tại Cụm 
công nghiệp TT yên Lập, huyện yên Lập trong những ngày 
đầu tháng tư vừa qua cho thấy, huyện miền núi yên Lập đang 
là điểm đến và sự lựa chọn của các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước. Với công xuất khoảng 5 triệu sản phẩm một năm, nhà máy 
may sẽ tạo ra hơn 300 việc làm cho lao động địa phương đồng 
thời kéo theo nhiều dịch vụ khác cùng phát triển trên địa bàn. 
Đi thăm Cụm công nghiệp yên Lập, chứng kiến hoạt động sản 
xuất nhộn nhịp của công nhân, sự khẩn trương trong xây dựng 
hạ tầng, các hoạt động thu hút đầu tư, mới thấy, huyện yên Lập 
đã có một sự thay đổi lớn trong tư duy, cách làm và thu hút đầu 
tư nhằm hình thành một cụm công nghiệp nhộn nhịp và phát 
huy hiệu quả quỹ đất, tiềm năng lao động… khẳng định các cơ 
chế chính sách chung của tỉnh và huyện đã được các cơ quan 
chức năng của huyện vận dụng một cách nhuần nhuyễn, hiệu 
quả đồng thời cho thấy, công tác cải cách hành chính trong lĩnh 
vực thu hút đầu tư đã được huyện triển khai tích cực, có trọng 
tâm trọng điểm…
Là huyện miền núi có tới 11 xã đặc biệt khó khăn, KT-XH xuất 
phát điểm thấp, tuy nhiên xác định phát triển công nghiệp là 
hướng đi đúng và mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội nên thời gian 
qua, huyện yên Lập ngoài tuyên truyền, quán triệt những chủ 
trương lớn của Đảng, Nhà nước về cải cách tổ chức bộ máy hành 
chính Nhà nước của địa phương, huyện còn ban hành nhiều văn 

bản pháp luật phục vụ việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính 
Nhà nước ở địa phương; xây dựng một số đề án quan trọng như 
Đề án thành lập văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; đề án 
thành lập trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch; đề án thành 
lập Ban quản lý công trình công cộng; đề án tinh giản biên chế; 
đề án vị trí, việc làm… Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết 
khiếu nại và xử lý vi phạm pháp luật trong việc cải cách tổ chức 
bộ máy được huyện chú trọng… Do đó, trong công tác cải cách 
tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, huyện đã đạt được nhiều 
kết quả. Cụ thể, bộ máy hành chính hiện nay so với giai đoạn 
trước được tổ chức khoa học hơn; hiệu lực và hiệu quả quản lý 
Nhà nước được nâng cao; thể chế nền hành chính được cải cách 
và hoàn thiện cơ bản; phát huy dân chủ, thiết lập chế độ công 
khai, minh bạch; công tác ban hành văn bản được tiếp tục đổi 
mới về chất lượng, nội dung, quy trình. Đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức có chuyển biến tích cực, công tác quy hoạch, 
đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên 
chức cũng như công tác luân chuyển, đề bạt cán bộ có trình độ 
năng lực được thực hiện đồng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức được nâng lên… cho thấy huyện miền núi 
yên Lập đã chọn đúng khâu đột phá để đạt nhiều kết quả trong 
cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước thời gian qua…

Những kết quả rõ nét
Thực hiện cải cách hành chính, các huyện, thị, thành, các sở 
ngành đã có sự chuyển mình tích cực trong bộ máy và hoạt động 
chuyên môn. Tại TX phú Thọ, thông qua cải cách tổ chức bộ 
máy hành chính Nhà nước, bộ máy đã được tổ chức khoa học 
hơn; hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước được nâng 
lên rõ rệt. Thể chế nền hành chính được cải cách và hoàn thiện 
cơ bản; phát huy được dân chủ, thiết lập chế độ công khai, minh 
bạch; công tác ban hành văn bản được tiếp tục  đổi mới về quy 
trình chất lượng và nội dung. Đáng chú ý, đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức có chuyển biến tích cực; công tác quy hoạch, 
đào tạo, bồi dưỡng quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên 
chức cũng như công tác luân chuyển, đề bạt cán bộ có năng lực 
được thực hiện đồng bộ, chất lượng đội ngũ được nâng lên. Từ 
công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính trên địa bàn, cơ 
chế chính sách trong thu hút đầu tư được quan tâm; thủ tục hành 

Cải CáCh tổ ChứC bộ máy hành Chính nhà nướC:

Tạo động lực để bứT phá

chính đã được đơn giản, công khai hóa, rút  ngắn thời gian tạo 
điều kiện thuận lợi cho tổ chức và nhân dân, góp phần cải thiện 
tích cực mối quan hệ với người dân, doanh nghiệp; có nhiều 
cải thiện tích cực với phương châm phục vụ người dân, doanh 
nghiệp, tạo đà cho những chuyển biến sâu sắc trong quá trình 
thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn.
Đối với cấp sở, ban, ngành, công tác cải cách hành chính được 
đặc biệt chú trọng. Với Sở Tư pháp, yêu cầu về cải cách hành 
chính là nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, Ban giám đốc. Do đó, 
với nỗ lực của đơn vị, việc cải cách tổ chức bộ máy đã bước đầu 
đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Việc sắp xếp điều chỉnh chức 
năng nhiệm vụ giữa các phòng, đơn vị thuộc sở đã phù hợp và 
phân định rành mạch hơn chức năng quản lý Nhà nước theo từng 
lĩnh vực. Sở đã đảm bảo tương đối hợp lý theo vị trí việc làm 
nguồn nhân lực hiện có, đồng thời các vị trí đều phù hợp với 
trình độ chuyên môn của mỗi cá nhân. Bên cạnh đó, công tác chỉ 
đạo, điều hành cải cách tổ chức bộ máy được quan tâm và luôn 
được xác định là nhiệm vụ thường xuyên đồng thời là giải pháp 
chủ yếu để thúc đẩy hiệu quả công tác chuyên môn của sở. Đáng 
chú ý, công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt đã được thực hiện 
kịp thời, đúng quy trình, không có hiện tượng “lạm phát” cấp 
phó và việc tuyển dụng sai quy định. Những bứt phá trên cho 
thấy, Sở Tư pháp đã chú trọng công tác cải cách tổ chức bộ máy 
hành chính một cách hiệu quả. Đối với Sở TN-MT, công tác cải 
cách tổ chức bộ máy đã đạt được nhiều kết quả, làm tiền đề cho 

Sở triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Cụ 
thể, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước được 
Đảng ủy, Ban giám đốc triển khai quán triệt thường xuyên; các 
chủ trương chính sách pháp luật về công tác cải cách tổ chức 
bộ máy hành chính luôn được Sở quan tâm, cụ thể hóa bằng 
các văn bản của sở như xây dựng Quy chế phối hợp giữa các 
phòng ban đơn vị trong thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ 
máy hành chính Nhà nước; chức năng quyền hạn của các đơn vị 
thuộc Sở được xác định rõ ràng; tổ chức bộ máy và cán bộ, công 
chức, viên chức được phân công phân cấp cụ thể, đúng chuyên 
môn, đúng quy trình; các phòng chuyên môn của sở cũng đã phù 
hợp với quy định, tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công 
chức, viên chức ở các bộ phận đã được nâng lên rất nhiều, góp 
phần thực hiện tốt công tác tham mưu, quản lý trong lĩnh vực tài 
nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh…
Mặc dù còn những tồn tại cần phải chỉ rõ và khắc phục trong thời 
gian tới, tuy nhiên, qua nắm bắt hoạt động cải cách tổ chức bộ 
máy hành chính ở các địa phương và các sở, ngành… cho thấy, 
đã có rất nhiều chuyển biến tích cực. Những chuyển biến và kết 
quả nêu trên, sẽ góp phần quan trọng, tạo động lực mới trong 
mọi hoạt động công tác, xây dựng một bộ máy hành chính năng 
động, hoạt động hiệu quả, vì mục đích phục vụ nhân dân và tạo 
động lực cho phát triển KT-XH trên địa bàn.

Thực hiện giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tại huyện Yên Lập.

Theo Báo Phú Thọ
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xuất kinh doanh tại tỉnh. 
Kết quả thu hút tính đến hết tháng 12/2016, 
phú Thọ đã cấp Quyết định chủ trương/ 
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 73 dự 
án, gồm 62 dự án đầu tư trong nước, vốn 
đăng ký 7.078,86 tỷ đồng; 11 dự án đầu 
tư nước ngoài, vốn đăng ký 84,122 triệu 
uSD; thu hồi 02 dự án đầu tư trong nước, 
tổng vốn đầu tư là 26,55 tỷ đồng. Trong 
các KCN có 29 doanh nghiệp triển khai 
xây dựng nhà máy, gồm 18 doanh nghiệp 
trong nước 996,8 tỷ đồng, bằng 30,65%; 11 
doanh nghiệp nước ngoài 93,5 triệu uSD, 
bằng 53,5% tổng vốn đăng ký; đã có 11 
doanh nghiệp đã đi vào sản xuất, đóng góp 
trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
- xin ông đánh giá tình hình hoạt động, 
sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp trên địa bàn thời gian qua?
Ông Hồ Đại Dũng: Có thể khẳng định 
rằng, thời gian qua, hầu hết các doanh nhân, 
doanh nghiệp trong tỉnh đã nỗ lực phát 
triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích 
cực vào duy trì tốc độ tăng trưởng chung 
của tỉnh. Bên cạnh cơ chế, chính sách của 
tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân 
trên địa bàn đặc biệt quan tâm tới đầu tư 
đổi mới dây chuyền, công nghệ sản xuất, 
triển khai thực hiện nhiều giải pháp để nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhiều 
sản phẩm hàng hóa đã khẳng định được uy 
tín, chất lượng và có chỗ đứng vững chắc 
trên thị trường, trong đó có những lĩnh vực 
đã khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của 
tỉnh. Với số lượng doanh nghiệp lớn đã  tạo 
việc làm cho khoảng 60.000 lao động; nộp 
ngân sách Nhà nước mỗi năm hàng nghìn 
tỷ đồng.
Cùng với phát triển sản xuất, kinh doanh, 
các doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh 
luôn có cơ chế đảm bảo quyền lợi, chính 
sách đối với người lao động như tham gia 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tích cực 
hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã 
hội, đóng góp xây dựng các công trình 
phúc lợi công cộng với kinh phí hàng chục 
tỷ đồng/năm;… Cộng đồng doanh nghiệp 
đã ngày càng khẳng định vai trò to lớn của 
mình thông qua những đóng góp quan trọng 
vào công cuộc xây dựng, phát triển và đổi 

mới trên quê hương đất Tổ.
- để tiếp tục phát huy những kết quả 
trong thu hút đầu tư, tỉnh cần thực hiện 
nhiệm vụ gì, thưa ông?
Ông Hồ Đại Dũng: Trong năm 2017, tỉnh 
phú Thọ sẽ tiếp tục tập trung thu hút đầu 
tư vào các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh, 
được xác định ưu tiên đầu tư, bao gồm: Đầu 
tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm 
công nghiệp; các lĩnh vực sản xuất công 
nghiệp cơ khí, điện, điện tử, công nghiệp 
phụ trợ; đầu tư sản xuất gắn liền với chế 
biên sâu sản phẩm nông, lâm nghiệp; sản 
xuất hàng tiêu dùng; dịch vụ du lịch, giao 
thông, môi trường, đào tạo nguồn nhân lực. 
Tỉnh phấn đấu sẽ thu hút vốn đăng ký đầu 
tư (gồm vốn FDI và vốn đầu tư trong nước) 
từ 5.000-6.000 tỷ đồng, tăng 10-15% so với 
năm 2016 trong năm nay.
Để làm tốt mục tiêu trên, tỉnh đã đề ra và 
quyết tâm thực hiện tốt các giải phát như: 
Hoạt động xúc tiến đầu tư phải đảm bảo 
phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội của tỉnh 5 năm và hàng năm; 
Quảng bá, giới thiệu những tiềm năng, thế 
mạnh của tỉnh tới các nhà đầu tư trong nước 
và ngoài nước; Tiếp tục cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh, chú trọng cải cách hành 
chính nhất là thủ tục tiếp nhận hồ sơ dự án, 
trình tự thực hiện thủ tục dự án đầu tư. Đồng 
thời động viên, khuyến khích các dự án đã 
đầu tư có hiệu quả mở rộng quy mô, công 
suất đầu tư; Tiếp cận quảng bá mời gọi các 
nhà đầu tư có công nghệ tiên tiến hiện đại 
sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, quy 
mô lớn, có giá trị gia tăng cao, sản phẩm 
có tính cạnh tranh cao, sử dụng công nghệ 
hiện đại, thân thiện môi trường. Trong đó, 
chú trọng xúc tiến đầu tư song phương, trực 
tiếp với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Đài Loan, Mỹ , Isaren và các nước trong 
khối Eu,…
- ngoài ra, công tác xây dựng môi trường 
đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tiếp 
tục nâng cao thứ hạng PCi những năm 
tới sẽ được tỉnh chú trọng bằng những 
giải pháp đột phá nào?
Ông Hồ Đại Dũng: Việc cải thiện, nâng 
cao năng lực cạnh tranh được coi là một 
trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh hiện 

nay. Vì vậy, tỉnh quyết tâm tạo ra sự chuyển 
biến về chất trong công tác CCHC, đầu tư 
hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế 
- xã hội trọng điểm, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực nhằm không ngừng cải 
thiện chỉ số pCI, cải thiện môi trường đầu 
tư, kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp yên tâm khi đến đầu tư tại phú Thọ.
Các cấp chính quyền chủ động phối hợp 
với các doanh nghiệp, đối thoại bình đẳng, 
phản ánh trung thực các vấn đề phát sinh, 
cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Qua 
đó, tạo cơ hội để phú Thọ khai thác tối 
đa tiềm năng, thế mạnh của mình, nhanh 
chóng trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế phát 
triển hợp lý, ổn định và bền vững. Đặc 
biệt, tỉnh tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ 
sung hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến 
khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư; 
trong đó tập trung vào chính sách hỗ trợ 
phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực 
có tính cạnh tranh cao; đầu tư đổi mới công 
nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên, chế biến 
sâu sản phẩm nông, lâm nghiệp; thực hiện 
tốt công tác gpMB, hỗ trợ tái định cư, tạo 
mặt bằng sạch cho các dự án đầu tư. Trước 
mắt, tỉnh ưu tiên thu hút các dự án lớn tạo sự 
đột phá phát triển, nhất là trong lĩnh vực sản 
xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ 
cao và dự án về du lịch.
Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ 
thống kết cấu hạ tầng then chốt; đặc biệt 
chú trọng xây dựng hạ tầng khu, cụm công 
nghiệp: phú Hà, Cẩm Khê, phù Ninh, 
Trung Hà; phát triển hệ thống giao thông 
kết nối các trung tâm kinh tế của tỉnh với 
mạng lưới giao thông quốc gia và kết nối 
liên thông giữa các vùng: đường Hồ Chí 
Minh, âu Cơ, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 
quốc lộ 32...; Đầu tư xây dựng thành phố 
Việt Trì trở thành thành phố Lễ hội về với 
cội nguồn dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, mọi 
dự án khi triển khai trên địa bàn tỉnh đều 
được thực hiện theo cơ chế “một cửa liên 
thông”, đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí 
cho doanh nghiệp.
- xin cảm ơn ông!

Thanh Nga

Theo kết quả xếp hạng chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh (pCI) năm 
2016, phú Thọ xếp thứ 29/63 tỉnh, 

thành phố với 58.6 điểm (tăng 0.23 điểm và 
tăng 6 bậc so với năm 2015). Đây là năm 
thứ 3 liên tiếp, phú Thọ “tăng dần đều” trên 
bảng xếp hạng pCI, khi từ vị trí 54 (nhóm 
Trung bình) năm 2014 đã “leo” đến 25 bậc 
để nằm trong nhóm tỉnh có chất lượng Khá 
hiện nay. Đây là kết quả từ sự nỗ lực, cố 
gắng của các cấp chính quyền tỉnh phú Thọ 
trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh; 
đồng thời phản ánh rõ sự vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị và sự đồng thuận của 
người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên 
địa bàn.
Tạp chí Văn hóa doanh nhân có buổi trao 
đổi với ông Hồ Đại Dũng - giám đốc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư phú Thọ để hiểu rõ hơn về 
thành công này của tỉnh.
- sau 20 năm tái lập, tỉnh Phú Thọ đã 
trở thành địa phương dẫn đầu về thu 

hút đầu tư khu vực Tây bắc. vậy đâu là 
những tiềm năng, lợi thế là “bàn đạp” 
tạo sức hút với các nhà đầu tư của tỉnh?
Ông Hồ Đại Dũng: phú Thọ là mảnh đất 
cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Trong tiến 
trình lịch sử phát triển, thành phố Việt Trì 
từng là Kinh đô Văn Lang xưa, là trung tâm 
kinh tế, chính trị và xã hội suốt một thời 
gian dài. Điều đó đã cho thấy vị trí thuận 
lợi cũng như tầm ảnh hưởng, sức lan tỏa 
của Việt Trì nói riêng và tỉnh phú Thọ nói 
chung đối với nhiều địa phương khác trong 
vùng Bắc Bộ.
Hơn nữa, nằm ở vị trí trung tâm của khu 
vực miền núi, trung du phía Bắc, phú Thọ 
được xác định trong quy hoạch phát triển 
vùng thủ đô Hà Nội được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt; là “cửa ngõ” phía Tây Bắc 
thủ đô Hà Nội, cách trung tâm thành phố 
Hà Nội 80km, sân bay Nội Bài 50km, cửa 
khẩu Lào Cai, cửa khẩu Thanh Thủy hơn 
200km, cảng Hải phòng 170km và cảng 
Cái Lân 200km; có thể coi phú Thọ là cầu 
nối giữa các tỉnh vùng Tây - Đông Bắc với 
cả nước và quốc tế. phú Thọ cũng hội tụ 
một hệ thống giao thông khá thuận tiện 
gồm: Tuyến đường sắt Hải phòng - Hà Nội 
- Lào Cai đang mở rộng thành tuyến liên 
vận quốc tế, đường thủy với các tuyến trên 
sông Hồng, sông Lô, sông Đà. Trên địa bàn 
tỉnh còn có Quốc lộ 2 đi Tuyên Quang, Hà 
giang sang Vân Nam (Trung Quốc; quốc 
lộ 70 đi yên Bái, Lào Cai sang Vân Nam 
(Trung Quốc); quốc lộ 32 đi yên Bái, Sơn 
La, cùng với các tỉnh bạn trong cả nước và 
quốc tế... Đặc biệt từ năm 2014, cao tốc 
Hà Nội - phú Thọ - Lào Cai được thông 
tuyến đã mở rộng “cánh cửa” hội nhập, nối 
liền phú Thọ với hành lang kinh tế quốc tế 
Hà Nội - Hải phòng - Côn Minh với nhiều 
điểm giao kết trung chuyển trong hành 
trình xuyên á.

Ngoài ra, tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng 
sản khá đa dạng, trong đó một số loại có 
thể khai thác quy mô công nghiệp như: Đá 
nguyên liệu sản xuất xi măng, sắt, cao lanh, 
fenspat, đất sét, nước khoáng nóng... Quỹ 
đất nông, lâm nghiệp trên địa bàn cũng còn 
khá lớn là vùng nguyên liệu lớn cho công 
nghiệp chế biến nông lâm sản như giấy, 
chè,... phú Thọ còn đóng vai trò trung tâm 
văn hóa, xã hội và nhân văn của cả nước đó 
là Đất Tổ - Hùng Vương nên có thể phát 
triển nhiều loại hình du lịch. Bên cạnh đó 
phú Thọ có trên 800.000 lao động trong 
độ tuổi, trong đó có khoảng 355% đã qua 
đào tạo, có thể đáp ứng nhu cầu cho nhiều 
doanh nghiệp.
- xin ông cho biết những thành tựu về 
thu hút đầu tư của tỉnh Phú Thọ thời 
gian gần đây?
Ông Hồ Đại Dũng: Những năm qua, tỉnh 
phú Thọ đã tích cực, chủ động sớm xây 
dựng quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; 
quy hoạch phát triển đô thị, nông nghiệp; 
các khu dịch vụ du lịch để tập trung thu hút 
đầu tư. Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của 
việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao 
chỉ số năng lực cạnh tranh, tỉnh Thọ đã kiên 
quyết thực hiện các giải pháp đưa ra tại Đề 
án và Chương trình hành động Nâng cao chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 
2011 - 2015; ban hành các chính sách ưu 
đãi, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn 
đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài 
nước; thực hiện cải cách các thủ tục hành 
chính, thực hiện cơ chế quản lý một cửa 
và thực hiện mô hình cơ chế “một cửa liên 
thông”, giảm tối đa các thủ tục, rút ngắn 
thời gian trong  giải quyết công việc với tổ 
chức, công dân, doanh nghiệp; bước đầu đã 
tạo ra được môi trường thông thoáng, minh 
bạch trong đầu tư kinh doanh cho các doanh 
nghiệp, giúp các doanh nghiệp an tâm sản 

Ông Hồ Đại Dũng
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ

“Chỉ số PCI Cho thấy quyết tâm CảI thIện
môI trường đầu tư Của Phú thọ”
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của các doanh nghiệp KCN, đồng thời giải quyết kiến nghị, 
đề xuất của doanh nghiệp; Hỗ trợ chuyển nhượng dự án khó 
khăn, dự án dừng hoạt động, tạo điều kiện cho dự án mới 
nhanh chóng đi vào sản xuất; Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp 
tuyển dụng lao động, đào tạo lao động; tập huấn an toàn vệ 
sinh lao động cho công nhân các doanh nghiệp; Đầu tư cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng mới một số tuyến đường giao 
thông, hệ thống thoát nước thải, nước mưa trong KCCN. 
Hoàn thiện đưa vào hoạt động nhà máy xử lý nước thải KCN 
Thụy Vân, giải quyết căn bản tình trạng ô nhiêm môi trường 
KCN Thụy Vân...
- hiện nay, các địa phương luôn cạnh tranh để thu hút 
đầu tư. Tỉnh Phú Thọ có những lợi thế hay giá trị cạnh 
tranh riêng biệt nào cần phải phát huy, thưa ông?
Ông Dương Quốc Lâm: Thứ nhất, phú Thọ có những lợi thế 
sẵn có và đã được phát huy một cách tối đa, như: Vị trí địa lý 
là trung tâm của khu vực miền núi, trung du phía bắc; nằm 
ở vị trí ngã ba sông, cửa ngõ phía tây, thủ đô Hà Nội, là cầu 
nối giữa các tỉnh vùng Tây - Đông bắc với cả nước và quốc 
tế; Hệ thống giao thông thuận tiện: Đường sắt Hải phòng - 
Hà Nội - Lào cai; đường thủy sông Lô, sông Hồng, sông Đà. 
Các tuyến đường quốc lộ đi các tỉnh miền núi phía Bắc, đi 
Trung Quốc. Cao tốc Nội Bài -Lào Cai đã thông tuyến; Tài 
nguyên khoáng sản đa dạng, có nhiều loại có thể khai thác 
quy môn công nghiệp : đá nguyên liệu sản xuất xi măng, cao 
lanh, nước khoáng nóng,…; Quỹ đất nông lâm nghiệp còn 
khá lớn đất không thuộc đất an ninh lương thực; Nhiều địa 
danh, sản phẩm thuận lợi để khai thác du lịch...
Bên cạnh đó, tỉnh có những ưu đãi đặc thù của BQL các 
KCN phú Thọ, trong đó: Thực hiện ưu đãi về giá cho thuê 
đất: Cho thực hiện tỷ lệ % giá đất cho thuê thấp nhất với 
khung giá đất đối với KCN Trung Hà, Cẩm Khê, phù Ninh, 
phú Hà được áp dụng cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh 
hạ tầng hoặc doanh nghiệp thuê đất sản xuất kinh doanh tự 
san lấp mặt bằng nhà máy. Hỗ trợ nhà đầu tư kinh doanh 
hạ tầng KCN 50 tỷ đồng cho cả đời dự án và bồi thường 
gpMB sạch giao cho Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng. Nhà 
đầu tư kinh doanh hạ tầng ứng tiền bồi thường gpMB được 
trừ ngay vào tiền thuê đất.
Các doanh nghiệp đầu tư ngành nghề được ưu đãi theo chính 
sách của Chính phủ, của tỉnh được quyết định ưu đãi ngay 
khi vào đầu tư và cấp ưu đãi sau khi đầu tư hoàn thành.
Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ, xúc tiến thu hút đầu tư 
vào KCCN, hỗ trợ thu hút đầu tư vào các CCN tại các huyện, 
thành thị. Đổi mới phương pháp xúc tiến đầu tư bằng nhiều 
hình thức để các nhà đầu tư thực hiện đầu tư vào tỉnh. Ưu 
tiên thu hút những dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao, 
thân thiện với môi trường, các ngành công nghiệp hỗ trợ, 

các dự án phục vụ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
cho người lao động, nhà ở công nhân và những dự án có khả 
năng đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, lựa chọn nhà 
đầu tư có tiềm năng đầu tư vào kết cấu hạ tầng các KCN 
Trung Hà, Cẩm Khê, phù Ninh.
Đồng thời, sự đồng hành, lắng nghe và hành động quyết 
liệt cụ thể như đã nói trong công tác quản lý, hỗ trợ doanh 
nghiệp ở trên cũng là những thế mạnh của địa phương trong 
việc thu hút đầu tư.
- Ông hãy đánh giá về tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, thu 
hút đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp tại các kCn 
trên địa bàn thời gian qua?
Ông Dương Quốc Lâm: Về đầu tư hạ tầng KCN, đến nay 
đã triển khai quy hoạch và thu hút đầu tư 05 KCN, tổng 
diện tích 1.415 ha (Thụy Vân 335 ha, Trung Hà 200 ha, 
phú Hà 350/450 ha, Cẩm Khê 450 ha, phù Ninh 80/100ha). 
Triển khai xây dựng hạ tầng 04 Khu công nghiệp (Thụy 
Vân, Trung Hà, phú Hà, Cẩm Khê) và 02 Cụm công nghiệp 
(Bạch Hạc 79 ha và Đồng Lạng 24 ha), trong đó KCN phú 
Hà do Tổng Công ty Viglacera làm chủ đầu tư đã xây dựng 
hạ tầng 52ha, KCN Cẩm Khê đang xây dựng đường vào và 
Trạm bơm tiêu. Tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp, cụ 
thể: KCN Thuỵ Vân đạt 95%, KCN Trung Hà đạt 46,5%, 
KCN phú Hà đạt 5,5%, CCN Đồng Lạng 100%, CCN Bạch 
Hạc 75,6%. 
Kết quả thu hút đầu tư năm 2016: Đã thu hút được 20 dự án 
đầu tư mới, 10 dự án đầu tư mở rộng với  tổng số vốn đăng 
ký là 4.634 tỷ đồng và 131,8 triệu uSD; Vốn đầu tư thực 
hiện năm 2016 của các dự án xây dựng cơ bản, mở rộng nhà 
máy là 1.050 tỷ đồng và 94 triệu uSD (trong đó: 24 dự án 
trong nước giá trị đạt 1.050/3.251,945 tỷ đồng bằng 32,28% 
vốn đăng ký; 11 dự án FDI giá trị đạt 94/174,59 triệu uSD 
bằng 53,84% vốn đăng ký).
Năm 2016, doanh thu đạt 17.362 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 
852 tỷ đồng; Đến nay, các doanh nghiệp KCN tạo việc làm 
cho gần 30.000 lao động với thu nhập bình quân 5.8 triệu 
đồng/người/tháng. 
Tính đến tháng 5/2017, đã thu hút được 145 dự án đầu tư 
của 125 doanh nghiệp, trong đó 70 doanh nghiệp trong nước 
thực hiện 86 dự án với tổng vốn đăng ký là 14.267 tỷ đồng 
và 55 doanh nghiệp FDI thực hiện 59 dự án  với tổng vốn 
đăng ký 457,06 triệu uSD; hoạt động trong nhiều lĩnh vực, 
ngành nghề khác nhau, tập trung trong các lĩnh vực: may 
mặc, dệt bao bì pp, pE, sản xuất linh kiện điện tử, vật liệu 
xây dựng, cơ khí chế tạo, đồ uống...
- Cảm ơn ông!

Trong những năm qua, phú Thọ là địa phương có nhiều kết 
quả trong công tác thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, việc 

cải thiện và nâng cao điểm số cũng như thứ hạng trên bảng xếp 
hạng pCI cũng có những tín hiệu tích cực; thể hiện sự quan tâm, 
đồng tình, ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Tạp chí Văn hóa doanh nhân đã có buổi phỏng vấn ông Dương 
Quốc Lâm, phó Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh về 
vấn đề này.
- năm 2016, Phú Thọ tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng PCi (xếp 
vị trí thứ 29/63). ban đã có những tham mưu và hành động gì 
để đóng góp vào kết quả này?
Ông Dương Quốc Lâm: Là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp đối 

với các KCN trên địa bàn, BQL các KCN phú Thọ đã có những 
tham mưu và hành động cụ thể trong việc cải thiện chỉ số pCI của 
tỉnh như sau:
 Trong lĩnh vực xúc tiến thu hút đầu tư: Tích cực, chủ động, linh 
hoạt trong phương pháp, tiếp cận mời gọi nhà đầu tư; Xúc tiến đầu 
tư với các tổ chức của nước ngoài tại Hà Nội, gặp gỡ trao đổi với 
các Tập đoàn, Tổng Công ty, Doanh nghiệp có tiềm lực mạnh, 
sản xuất bền vững để giới thiệu, mời gọi đầu tư; Đáp ứng yêu cầu 
nhà đầu tư cần, gặp gỡ các doanh nghiệp sản xuất lớn mời gọi đầu 
tư, chăm sóc, phục vụ kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh 
nghiệp đang đầu tư; Các doanh nghiệp đã vào nghiên cứu đầu tư 
Ban liên tục kết nối và giải đáp các kiến nghị làm thỏa mãn và tin 
tưởng để nhà đầu tư quyết định đầu tư; Quảng bá rộng rãi và thực 
hiện tốt cam kết 8 điểm của BQL các KCN phú Thọ để tạo điều 
kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tìm hiểu.
Đối với CCTTHC: Ban hành kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm 
soát thủ tục hành chính năm 2016 của cơ quan, triển khai áp dụng 
phần mềm quản lý văn bản đi đến và điều hành. Chủ động thực 
hiện hệ thống “một cửa điện tử”, thường xuyên rà soát, giảm tối 
đa các thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành 
chính xuống còn ½ - 1/3 thời gian theo quy định, tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. 
Đặc biệt là vấn đề quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp: Kịp thời tham 
mưu đề xuất xin chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án; hỗ 
trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư nhanh gọn, 
một đầu mối; giải phóng mặt bằng, giao đất nhanh cho doanh 
nghiệp thực hiện dự án. Thực hiện tốt công tác quản lý sau đầu tư 
đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an 
toàn vệ sinh lao động của các doanh nghiệp; Thứ năm hàng tuần 
Lãnh đạo ban trực và làm việc với các doanh nghiệp tại KCN 
Thụy Vân để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp 
trong những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban và thông báo 
phối hợp với các ngành liên quan giải quyết những kiến nghị của 
doanh nghiệp; Định kỳ tổ chức hội nghị giao ban quý, sơ kết 6 
tháng, tổng kết năm với các doanh nghiệp KCN, mời lãnh đạo 
tỉnh và các sở ban ngành tham dự để đánh giá tình hình hoạt động 

Ông Dương Quốc Lâm - Phó Trưởng ban

Hồng Ngọc

ban quản lý CáC khu Công nghiệp phú thọ:

Nỗ lực thu hút đầu tư
vào các khu côNg Nghiệp trêN địa bàN
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phố Việt Trì.
Các làng nghề trên địa bàn tỉnh phát triển ngày càng phong phú 
và đa dạng, gắn với phát triển du lịch đã góp phần phục vụ khách 
du lịch trong nước và quốc tế như: Làng nghề chế biến nông sản 
Hùng Lô (thành phố Việt Trì), làng nghề nón lá Sai Nga (huyện 
Cẩm Khê), làng nghề nón lá gia Thanh (huyện phù Ninh), làng 
nghề tương Bợ (huyện Thanh Thủy), làng sản xuất rau an toàn Tân 
Đức (thành phố Việt Trì)... Bên cạnh đó, các cấp các ngành và địa 
phương đã chú trọng đầu tư phát triển các sản phẩm nông sản đặc 
sản để phục vụ khách du lịch như: Bưởi Đoan Hùng, chè xanh,...
- Thời gian qua, sở đã có những tham mưu gì với ubnD tỉnh 
trong việc quy hoạch, đầu tư, khai thác, đẩy mạnh xúc tiến liên 
kết... nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm 
du lịch? 
Ông Nguyễn Đắc Thủy: Trong những năm qua, chúng tôi đã tham 
mưu cho uBND tỉnh xây dựng các quy hoạch du lịch như: Quy 
hoạch phát triển du lịch tỉnh phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định 
hướng đến năm 2030; Quy hoạch chung khu du lịch nước khoáng 
nóng Thanh Thủy; Quy hoạch chung khu du lịch Vườn quốc gia 
Xuân Sơn; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch, dịch vụ 
Nam Đền Hùng thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng; Quy hoạch 
chung khu du lịch đầm ao Châu, huyện Hạ Hòa nhằm thu hút các 
nhà đầu tư xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí 
cao cấp.
Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu cho uBND tỉnh ký kết và triển khai 
Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; 
hợp tác phát triển du lịch phú Thọ với nhiều tỉnh, thành trên cả 
nước, như: Bạc Liêu, Thanh Hóa, Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh vùng 
Đông Nam Bộ…; Thực hiện công tác xúc tiến quảng bá hình ảnh 
du lịch phú Thọ, thu hút đầu tư vào du lịch phú Thọ trọng tâm, 
trọng điểm và hướng vào tiềm năng, thế mạnh của các khu, điểm 
du lịch trọng điểm của tỉnh. Tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư 
khu vực, các hội chợ chuyên đề về du lịch như Hội nghị xúc tiến 
đầu tư khu vực Tây Bắc, Hội chợ du lịch Quốc tế Tp. Hồ Chí Minh 
ITE, Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội... Tham 
gia các hội nghị xúc tiến đầu tư tại nước ngoài (pháp, Nhật, Thái 
Lan, Trung Quốc...) và trong nước (Hội nghị xúc tiến đầu tư khu 
vực Tây Bắc, Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội, Hội 
chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh ITE,...); đón các đoàn 
farmtrip trong và ngoài nước (Cung đường Tây Bắc, Khám phá di 
sản văn hóa vùng đất Tổ, Qua miền Tây Bắc, Du lịch về nguồn, 
đoàn famtrip của Tổng cục Du lịch tổ chức cho doanh nghiệp và 
báo chí Indonesia…) đến khảo sát và xây dựng sản phẩm du lịch 
kết nối các khu, điểm du lịch phú Thọ với các tỉnh trong cả nước
Sở đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin du lịch trên hai trang 
thông tin điện tử dulichphutho.com.vn và dulichtaybac.com.vn; 
trên trang mạng xã hội facebook; xây dựng quầy thông tin du lịch 
tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng...
- để ngành du lịch tỉnh nhà phát triển hơn nữa, theo ông Phú 
Thọ cần những yếu tố và giải pháp trọng tâm gì?

Ông Nguyễn Đắc Thủy: Dù đã thu được một số thành tựu nhất 
định, tuy nhiên để du lịch phú Thọ phát triển cả về bề rộng và 
chiều sâu cũng như trước mắt và lâu dài, ngành vẫn cần phải nỗ lực 
phấn đấu nhiều hơn nữa. Đặc biệt, tập trung tham mưu giúp uBND 
tỉnh thực hiện tốt mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XVIII đã đề ra. Đồng thời, cần có sự vào cuộc quyết liệt 
hơn nữa của các sở, ban, ngành có liên quan và chính quyền các 
huyện, thành, thị trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, tuyên truyền 
quảng bá hình ảnh du lịch phú Thọ; đào tạo nguồn nhân lực du 
lịch để nâng cao vị thế ngành du lịch của tỉnh trên bản đồ du lịch 
Việt Nam; xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, an toàn, 
thân thiện.
Ngoài ra, cần đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư vào ngành du 
lịch; có các cơ chế chính sách ưu đãi riêng cho du lịch của tỉnh về 
đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động lữ hành, đào tạo nhân lực 
du lịch và các làng nghề tham gia hoạt động phục vụ khách du lịch 
và doanh nghiệp tham gia sản xuất sản phẩm hàng lưu niệm, quà 
tặng du lịch... Những năm qua, uBND tỉnh đã chỉ đạo ngành văn 
hóa thể thao và du lịch và các ngành có liên quan chủ động tổ chức 
các hội nghị kêu gọi xúc tiến đầu tư vào tỉnh, tham gia các hội nghị 
xúc tiến đầu tư vùng Tây Bắc, hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước 
và quốc tế...
- Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch đã 
và đang được Phú Thọ thực hiện ra sao, thưa ông?
Ông Nguyễn Đắc Thủy: Các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu 
tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào tỉnh được  tuyên 
truyền, đăng tải công khai, minh bạch trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, trang thông tin điện tử của tỉnh, các ấn phẩm, tài liệu 
quảng bá du lịch. Các dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện chính sách 
ưu đãi hiện hành của Nhà nước, của tỉnh phú Thọ tại Quyết định số 
04/2012/QĐ-uBND ngày 12/01/2012, tỉnh cũng đã áp dụng những 
cơ chế ưu đãi đặc thù cụ thể đối với từng dự án đầu tư lớn, có ý 
nghĩa thúc đẩy kinh tế - xã hội, thúc đẩy du lịch phát triển như: 
Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đầu tư tại khu du lịch Nam 
Đền Hùng và khu du lịch vườn quốc gia Xuân Sơn; Công ty Cp ao 
Vua đầu tư dự án khu du lịch Đảo Ngọc Xanh; Tập đoàn Mường 
Thanh đầu tư dự án khách sạn cao cấp Mường Thanh phú Thọ; Tập 
đoàn Vingroup đầu tư Trung tâm thương mại Vincom... 
Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn chủ động xúc 
tiến, hỗ trợ thông tin cho các nhà đầu tư khi có nhu cầu đầu tư vào 
du lịch trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động cho Hiệp 
hội Du lịch tỉnh phú Thọ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm 
vụ làm cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp du 
lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Sở cũng quyết tâm cùng các ngành, 
chính quyền các cấp đẩy mạnh cải cách TTHC nhằm tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp.
- xin cảm ơn ông về buổi trao đổi này!

Thu Hà

phú Thọ là địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát 
triển du lịch với hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên và 
nhân văn phong phú, đa dạng. Trong đó, khu di tích Đền 

Hùng là Di tích quốc gia đặc biệt; hát Xoan phú Thọ và tín ngưỡng 
thờ cúng Hùng Vương đã được uNESCo công nhận là di sản văn 
hóa phi vật thể của nhân loại; Vườn quốc gia Xuân Sơn là một 
trong ba vườn quốc gia của Việt Nam có hệ sinh thái phong phú, 
đa dạng sinh học cao; Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy 
với mỏ nước khoáng nóng có trữ lượng lớn hàm lượng nguyên tố 
vi lượng quý hiếm;... Đặc biệt, du lịch là ngành kinh tế được phú 
Thọ tập trung phát triển từ rất sớm; Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVIII đã xác định, phát triển du lịch là một trong bốn khâu đột 
phá phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Nhờ đó, ngành 
“công nghiệp không khói” ở vùng đất Tổ đã có nhiều “đột phá” 
phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế lớn và có sức tăng trưởng mạnh 
mẽ trong những năm qua.
Tạp chí Văn hóa doanh nhân đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn 
Đắc Thủy, phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phú 
Thọ để tìm hiểu sâu hơn về những thành công này.
- những lợi thế, tiềm năng du lịch của Phú Thọ được phát huy 
như thế nào để tỉnh trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách 
trong và ngoài nước?
Ông Nguyễn Đắc Thủy: Để phát huy những tiềm năng, lợi thế du 
lịch, trong những năm qua, tỉnh phú Thọ đã tập trung huy động 
nguồn lực, kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho 
phát triển du lịch. Đến nay, đã cơ bản hình thành các khu điểm du 

lịch trọng điểm tại thành phố Việt Trì và các huyện Thanh Thủy, 
Tân Sơn, Hạ Hòa với một số sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh 
như: du lịch văn hóa tâm linh (khu di tích lịch sử Đền Hùng, đền 
Mẫu âu Cơ gắn với hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại 
là Hát Xoan phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở phú 
Thọ), du lịch nghỉ dưỡng (khu du lịch nước khoáng nóng Thanh 
Thủy), du lịch sinh thái danh thắng (Vườn quốc gia Xuân Sơn 
huyện Tân Sơn, đầm ao Châu huyện Hạ Hòa...).
Số lượng khách đến thăm quan du lịch và thực hành tín ngưỡng 
Hùng Vương đã tăng nhanh trong những năm qua, hàng năm thu 
hút từ 6 - 7 lượt triệu lượt khách. Tốc độ tăng bình quân khách lưu 
trú giai đoạn 2011 - 2015 là 17,5%/năm; trong đó khách quốc tế 
là 9,7%/năm; thu hút 11.600 lao động làm việc trong ngành du 
lịch. riêng trong năm 2016, khách tham quan đến phú Thọ là 8,5 
triệu khách, trong đó đón và phục vụ 455 nghìn lượt khách lưu trú; 
doanh thu du lịch ước đạt 2.000 tỷ đồng...
Các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh đã được xây dựng đa dạng 
hơn nhằm đáp ứng với yêu cầu của khách du lịch như: Sản phẩm 
du lịch đường sông theo sông Lô, sông Đà (Năm 2016 đón 22 đoàn 
khách du lịch quốc tế theo tuyến đường sông với gần 500 lượt 
khách đi tham quan đình Hùng Lô, thưởng thức hát Xoan, thưởng 
thức nhạc đường Bá phổ và thăm làng nghề nón lá gia Thanh). 
Sản phẩm du lịch “Hát Xoan làng cổ” với hành trình trải nghiệm, 
khám phá di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại “Hát Xoan phú 
Thọ” tại các làng xoan gốc; sản phẩm du lịch “City tour Việt Trì” 
với hành trình tham quan 9 điểm đến du lịch tiêu biểu của thành 

Ông Nguyễn Đắc Thủy - Phó Giám đốc 
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phú Thọ 
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di tích cấp quốc gia, 39 di tích cấp tỉnh) và có 2 điểm du lịch trọng 
điểm là Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và điểm du lịch Hùng Lô. 
Năm 2016, lượng khách tham quan và thực hành tín ngưỡng thờ 
cúng Hùng Vương đạt hơn 8 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch 
đạt khoảng trên 800 tỷ đồng.
Cùng với đó, Việt Trì là đầu mối giao thông trung chuyển giữa 
vùng đồng bằng sông Hồng và các tỉnh miền núi phía Bắc, với 
nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường thủy chạy qua tạo nên 
hệ thống giao thông hoàn chỉnh. Mạng lưới viễn thông và các dịch 
vụ bưu chính viễn thông; các dịch vụ tài chính, ngân hàng, vận tải, 
y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao có bước phát triển tương 
đối mạnh. Nhiều công trình hạ tầng thiết yếu về giao thông, đô 
thị, văn hóa, dịch vụ, du lịch,... như đã nói ở trên đã được đưa vào 
sử dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, tạo 
diện mạo mới cho thành phố.
- vậy định hướng và các giải pháp phát triển ngành dịch vụ, 
nhất là dịch vụ du lịch trong thời gian tới, thưa ông?
Ông Lê Hồng Vân: Để ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ khách du 
lịch phát triển bền vững, Việt Trì phải giải quyết nhiều vấn đề từ 
các phương diện khác nhau. Do đó, thành phố đã ban hành“Đề án 
phát triển các ngành dịch vụ giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030” để phát huy tối đa những điều kiện tiềm năng, lợi thế 
trong phát triển dịch vụ; xác định tầm nhìn, mục tiêu, giải pháp 
và lộ trình phù hợp để phát triển các ngành dịch vụ, nhất là dịch 
vụ du lịch phù hợp với mục tiêu và lộ trình xây dựng thành phố 
lễ hội.
Theo đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2020, giá trị gia tăng các ngành 
dịch vụ đạt gần 6.000 tỉ đồng; cơ cấu giá trị gia tăng thêm chiếm 
47,5%; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2017 - 2020 đạt 
trên 10%/năm; tổng số lao động trong các ngành dịch vụ đạt 
khoảng 56.000 người (chiếm 46,5% tổng số lao động toàn thành 
phố). Thành phố đã xác định tập trung ưu tiên phát triển 5 ngành/
lĩnh vực dịch vụ: Dịch vụ du lịch; dịch vụ thương mại bán buôn, 
bán lẻ; hệ thống cơ sở lưu trú và ăn uống; hệ thống dịch vụ đô thị 
bao gồm cả mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; mạng 
lưới cơ sở hạ tầng và đầu tư phương tiện vận tải, kho bãi.
Để đạt được những mục tiêu này, Việt Trì sẽ tranh thủ các nguồn 
lực, xúc tiến đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại vùng quy 
mô 10ha nằm trong Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, chợ đầu mối 
tại phía Nam Quảng trường Hùng Vương quy mô 5ha; hoàn thiện 
đầu tư Trung tâm thương mại đa năng tại chợ trung tâm hiện nay; 
đưa vào hoạt động Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp Việt 
Trì. Đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm theo định 
hướng ưu tiên; nâng cao năng lực và chất lượng cung ứng du lịch, 
kết cấu hạ tầng, xúc tiến quảng bá và xây dựng thương hiệu du 
lịch. Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án Công 
viên Văn Lang, Quảng trường Hùng Vương.

Bên cạnh đó, sẽ tập trung phát triển vào một số loại hình bán 
buôn, bán lẻ theo hướng văn minh, hiện đại như trung tâm thương 
mại, trung tâm mua sắm, siêu thị tổng hợp và siêu thị chuyên 
doanh; xây dựng các trung tâm hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển 
lãm, chợ đầu mối nông sản và trung tâm dịch vụ logistics trên 
tuyến đường nối Việt Trì với cao tốc Hà Nội - Lào Cai qua nút 
giao IC7; từng bước chuyển hóa các chợ dân sinh quy mô nhỏ 
thành các cơ sở bán lẻ văn minh, phù hợp với từng phường, xã…
- Bên cạnh đó, các giải pháp nhằm khai thác tối đa tiềm năng, 
thế mạnh nhằm đột phá phát triển kinh tế - xã hội của thành phố?
ông Lê Hồng Vân: Việc xây dựng Việt Trì trở thành trung tâm 
dịch vụ - du lịch là một hướng đi đúng đắn, mở ra cơ hội để thành 
phố bứt phá. Ngoài ra, để tiếp tục khai thác tối đa những tiềm 
năng sẵn có, tạo sự đột phá phát triển kinh tế - xã hội một cách 
toàn diện,bền vững, chúng tôi đã xác định và nỗ lực hoàn thành 
các nhiệm vụ quan trọng sau:
Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn 
thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2017 làm nền tảng để 
hoàn thành các đề án, kế hoạch, chương trình kinh tế, xã hội trọng 
điểm của Thành phố trong kế hoạch 5 năm 2016- 2020.
Hai là, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh 
tế phát triển sản xuất, kinh doanh; khuyến khích các nhà đầu tư 
ngoài quốc doanh tham gia phát triển các ngành dịch vụ, thương 
mại. Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá và xúc tiến 
thương mại, du lịch, xây dựng các tuyến du lịch và phát triển các 
sản phẩm đặc trưng của Thành phố.
Ba là, sớm hoàn thành đưa các dự án trọng điểm vào khai thác, 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tập trung phát triển nông nghiệp đô 
thị, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, tạo điều kiện phát 
triển làng nghề truyền thống. 
Bốn là, triển khai có hiệu quả đề án Đô thị Văn minh văn hóa. 
Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Khai thác 
tối đa các nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. 
Năm là, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập 
trung đầu tư các tuyến giao thông kết nối vùng miền, các công 
trình trọng điểm trên địa bàn. phát triển toàn diện các lĩnh vực văn 
hóa- xã hội, phát huy giá trị của văn hóa phi vật thể hát Xoan phú 
Thọ và tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương gắn với phát triển du 
lịch. Bảo tồn, tôn tạo giá trị các di tích lịch sử văn hóa.
Sáu là, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, trách nhiệm 
của người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao 
hiệu quả hoạt động mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện 
đại, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí và 
tinh giảm biên chế theo quy định.
- xin cảm ơn ông về buổi trao đổi này!

Ngọc Tùng

Nhờ tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, những 
năm gần đây đô thị thành phố Việt Trì đã có bước phát 
triển đột phá với một tầm vóc mới, tạo nên diện mạo 

văn minh, hiện đại, trở thành một địa điểm nổi tiếng về du lịch 
tâm linh. Trong tương lai, đây sẽ là thành phố du lịch của Việt 
Nam và thế giới, mang đậm bản sắc dân tộc và sự văn minh, hiện 
đại. Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, cùng với sự vào cuộc 
tích cực của cấp ủy, chính quyền thành phố, mục tiêu xây dựng 
Việt Trì trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt 
Nam vào năm 2020.
ông Lê Hồng Vân, Chủ tịch uBND thành phố đã chia sẻ với Tạp 
chí Văn hóa doanh nhân về những kỳ vọng đó.
- Ông hãy khái quát một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội 
của thành phố việt Trì trong năm 2016? 
Ông Lê Hồng Vân: Kinh tế - xã hội thành phố năm 2016 nhìn 
chung đạt kết quả khá. giá trị tăng thêm (theo giá so sánh 2010) 
đạt 11.457,3 tỷ đồng, tăng 9,6% (kế hoạch tăng 8% trở lên). Trong 
đó, hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển; thương mại, dịch 
vụ, xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
hợp lý, chuyển dần sang ngành dịch vụ: Công nghiệp, xây dựng 
57,74%; các ngành Dịch vụ 40,02%; ngành nông, lâm nghiệp 
và thủy sản 2,24%. Thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch, đạt 
543.427 triệu đồng bằng 110% dự toán năm, tăng 26% so với 
cùng kỳ. Công tác quản lý trật tự và chỉnh trang đô thị được tăng 
cường, công tác vệ sinh môi trường thực hiện thường xuyên, đảm 
bảo thực hiện xây dựng đô thị văn minh, văn hóa.
Việc thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng then chốt được xác 
định là khâu đột phá và được tập trung các nguồn lực để đầu tư. 
Nhiều công trình lớn đa mục tiêu được đưa vào sử dụng phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội như: đường Lạc Long Quân, đường 
âu Cơ (chiến thắng Sông Lô), đường Nguyễn Tất Thành, đường 
phù Đổng, đường Trường Chinh, đường Trần phú và nhiều tuyến 
đường nội thị khác; cầu Hạc Trì;... Ngoài ra, nhiều công trình 
nhằm phát triển khâu đột phá dịch vụ du lịch được xây dựng như: 
các hạng mục Khu di tích lịch sử Đền Hùng, khu Quảng trường 
Hùng Vương, khu công viên Văn Lang và các thiết chế văn hóa 
khác, Khách sạn Việt Trì gader, Đại siêu thị BigC, Trung tâm 
thương mại Vincom Việt Trì, Tòa nhà tổ hợp khách sạn, văn 

phòng và nhà ở chung cư cao cấp Mường Thanh phú Thọ, khách 
sạn Sài gòn - phú Thọ, và chuỗi siêu thị điện máy - hàng tiêu 
dùng..., phục vụ tốt nhu cầu đa dạng của nhân dân và du khách.
Có thể thấy Việt Trì đang rất chú trọng phát triển lĩnh vực dịch vụ 
và du lịch. ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này?
ông Lê Hồng Vân: phát triển dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch 
được thành phố xác định là 1 trong 3 khâu đột phá phát triển kinh 
tế; từng bước xây dựng Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với 
cội nguồn dân tộc Việt Nam và trực tiếp tạo động lực phát triển 
cho mọi lĩnh vực trong nền kinh tế của thành phố. Thời gian qua, 
ngành thương mại, dịch vụ, du lịch đã có những “khởi sắc” đáng 
kể, cả về loại hình, quy mô, chất lượng với sự tham gia của nhiều 
thành phần kinh tế. Trên địa bàn thành phố đã bước đầu phát triển 
mạng lưới thương mại văn minh, trong đó có 10 siêu thị, 2 trung 
tâm thương mại, 18 cửa hàng, 24 chợ và dần hình thành các tuyến 
phố kinh doanh thời trang; điện tử - kỹ thuật số, dược phẩm và 
thiết bị y tế; kinh doanh ăn uống, giải khát; kinh doanh ẩm thực 
đặc sản; kinh doanh dịch vụ du lịch…
Tiềm năng lớn nhất mà Việt Trì có được để phát triển thành trung 
tâm dịch vụ - du lịch chính là lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan 
và đặc biệt là các di tích lịch sử, công trình kiến trúc, làng nghề 
truyền thống cũng như các di sản văn hóa, lễ hội của vùng đất Tổ, 
đặc biệt là hai di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở phú 
Thọ” và “Hát Xoan phú Thọ”. Trên địa bàn thành phố hiện có 111 
di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, 53 di tích được xếp hạng (14 

Ông Lê Hồng Vân, Chủ tịch UBND thành phố 
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và Quảng trường Bình Minh, trung tâm văn hóa thể thao, trường 
THCS Hùng Vương; cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông đô 
thị hiện có cả về lòng đường, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng. 
Đầu tư mới một số tuyến nội thị ở phường Thanh Vinh, Trường 
Thịnh, xã Thanh Minh, Văn Lung... Chỉ tỉnh trong hai năm 2015 
và 2016, tổng vốn đầu tư trên địa bàn thị xã ước đạt 848,155 tỷ 
đồng. Cùng với đó, thị xã cũng tăng cường công tác quản lý trật 
tự và xây dựng đô thị, xây dựng một số tuyến phố văn minh; 
đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân trong việc thực hiện 
nghiêm quy chế quản lý đô thị trên địa bàn.
Kiên định trên con đường đổi mới, thực hiện công cuộc CNH, 
HĐH, thị xã phú Thọ đang đứng trước rất nhiều cơ hội để khẳng 
định và vươn mình phát triển. Do vậy, vấn đề đẩy mạnh đô thị 
hóa, phát triển kinh tế xã hội toàn diện, phấn đấu đạt tốc độ tăng 
trưởng kinh tế cao, tạo bước đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng 
đô thị là những nhiệm vụ hết sức quan trọng của thị xã. Từ đó, 
chất lượng đời sống nhân đân được nâng cao, tiếp tục thu hút được 
lượng lớn lực lượng lao động về làm việc và sinh sống. Đồng thời, 
phát huy sự năng động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp trên 
địa bàn, đặc biệt là tranh thủ được sự giúp đỡ của các cơ quan, 
ban, ngành, đơn vị cấp trên, thị xã phú Thọ sẽ tiếp tục phát triển 
khang trang, hiện đại và sớm cụ thể hóa mục tiêu trở thành thành 
phố trong tương lai gần.

thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ
Theo ông Trần Văn Khai, Chủ tịch uBND thị xã phú Thọ cho 
biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, thị xã sẽ tập trung thực hiện hai 
khâu đột phá là: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, 
dịch vụ, đô thị và tạo điều kiện môi trường thuận lợi để thu hút 
đầu tư vào phát triển công nghiệp, dịch vụ. phấn đấu duy trì tốc độ 
tăng trưởng kinh tế bình quân 8,5%/năm, trong đó: Cơ cấu kinh 
tế đến năm 2020: CN-XD chiếm 39%; Dịch vụ 46%; NLN-Thủy 
sản 11%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 8.000 tỷ đồng; Tỷ 
lệ đô thị hóa đạt trên 70%; Tỷ lệ khu dân cư có điểm thu gom, 
xử lý rác thải sinh hoạt đạt 100%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 
73%...
Thời gian qua, thị xã đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp 

tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên 
địa bàn, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị 
trường tiêu thụ sản phẩm. Kịp thời giải quyết những vướng mắc 
về gpMB các dự án đang thực hiện, để thu hút, mời gọi các dự án 
đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp. Khai thác có hiệu quả các lợi 
thế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu 
tư vào lĩnh vực công nghiệp trong đó đặc biệt chú trọng phát triển 
các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Lựa chọn các doanh nghiệp 
có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, sản phẩm có 
hàm lượng công nghệ cao đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và thu 
ngân sách đầu tư trong KCN - dịch vụ phú Hà và các cụm công 
nghiệp, làng nghề đã quy hoạch, với mục tiêu công nghiệp tăng 
bình quân năm từ 8,68% trở lên.
Trong lĩnh vực dịch vụ, thị xã chú trọng phát triển về quy mô và 
nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất (tín 
dụng, ngân hàng, thông tin liên lạc, điện, nước...); dịch vụ tiêu 
dùng (ăn nghỉ, đi lại, y tế, đồ dùng sinh hoạt...) để từng bước phát 
triển thị xã thành trung tâm thương mại, dịch vụ, đô thị của vùng, 
đáp ứng được các yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, thị xã tập trung phát 
triển nông nghiệp cận đô thị, quy hoạch vùng sản xuất tập trung 
cho các sản phẩm nông nghiệp như: rau an toàn, hoa, cây cảnh 
và sản xuất giống; xây dựng thương hiệu chè xanh phú Thọ gắn 
với phát triển du lịch sinh thái, du lịch làng nghề. Nâng cao giá 
trị sản xuất trên 1ha canh tác; phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 85 
triệu đồng/ha canh tác.
Về củng cố phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, sẽ tập trung đầu tư 
một số tuyến giao thông đô thị quan trọng kết nối hệ thống giao 
thông đối ngoại và đường nội thị đạt tiêu chuẩn đường đô thị; đảm 
bảo tiêu chuẩn về giao thông. Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống 
điện lưới, bổ sung và nâng cấp hệ thống trạm biến áp trên địa 
bàn đáp ứng nhu cầu cấp điện sinh hoạt và phục vụ sản xuất kinh 
doanh trên địa bàn. phối hợp với Công ty cấp nước phú Thọ triển 
khai xây dựng hệ thống đường ống cấp nước sạch sinh hoạt đến 
các khu dân cư, nhất là khu đô thị dịch vụ mới (trên trục đường 
35m), địa bàn các xã Văn Lung, Thanh Minh, phường Thanh 
Vinh, Trường Thịnh, đáp ứng nhu cầu cho nhân dân trên địa bàn... 
Chia sẻ về cơ hội phát triển của thị xã trong những năm tiếp theo, 
Chủ tịch Trần Văn Khai cho rằng: “Thị xã phú Thọ cần đẩy mạnh 
thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, sản xuất, kinh 
doanh trên địa bàn, góp phần tăng thu ngân sách, tạo việc làm, 
nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân. Do vậy, chúng tôi 
mong nhận được sự quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư của mọi 
tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, chú trọng xây 
dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự thông thoáng, minh 
bạch, hấp dẫn và thuận lợi; công tác CCHC, giải quyết các hồ sơ, 
thủ tục sẽ được thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn nữa...”.

Lục Bình

Phát triển hạ tầng cơ sở
Thị xã phú Thọ có hệ thống giao thông khá thuận lợi cả về đường 
sắt, đường thuỷ, đường bộ và kể cả đường hàng không khi cần. 
Trên địa bàn có quốc lộ 2, đường Hồ Chí Minh, đường cao tốc Nội 
Bài - Lào Cai và đường sắt Hà Nội - Lào Cai đi qua; ngoài ra còn 
có nhà ga đường sắt, bến xe ô tô,... cho phép thị xã giao lưu thuận 
lợi với thủ đô Hà Nội, các tỉnh phía Tây Bắc và đồng bằng Bắc 
Bộ. Ngoài đường sắt, đường bộ thì tuyến du lịch đường thuỷ cũng 
có thể mở ra nhiều triển vọng, bởi thị xã phú Thọ nằm trên tuyến 
du lịch quốc gia và quốc tế.
Những năm qua, thị xã phú Thọ liên tục có các dự án đầu tư cơ sở 
hạ tầng, giao thông quan trọng của Trung ương và của tỉnh như: 
Dự án đường Hùng Vương (35m); đầu tư mới đường Tiên Kiên 

- Hà Thạch kéo dài, đường nối Cầu Ngọc Tháp với Quốc lộ 2, 
đường đê Hữu Lò lợn, đường Văn Lung - Thanh Vinh, đường Bến 
Đá - Cống Sấu,...; Nâng cấp và đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống 
đường trục chính trên địa bàn 2 xã Thanh Minh và Văn Lung đáp 
ứng tiêu chuẩn đường thành phố... Trong đó, nhiều dự án có tổng 
mức đầu tư lớn bằng nguồn xã hội hoá, sau khi đi vào hoạt động 
đã phát huy hiệu quả cao.
Điểm nổi bật của thị xã trong thời gian gần đây là xây dựng nếp 
sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, cảnh quan theo hướng 
“xanh, sạch, đẹp”. Nhiều công trình trọng điểm đã và đang được 
thi công đưa vào sử dụng góp phần tạo nên bộ mặt mới cho thị 
xã. Công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn đã thực hiện 
một số dự án như: Hoàn thành đưa vào sử dụng nhà văn hóa thị xã 

Một góc thị xã Phú Thọ

Phát triển hạ tầng KCN để thu hút đầu tư

Thị xã Phú Thọ:
Sức vươn

của mộT đô Thị Trung du

Yên Lập là huyện miền núi phía tây của tỉnh Phú Thọ, cách thành phố Việt Trì 70km. Đây là địa phương có tiềm năng, thế 
mạnh và truyền thống về sản xuất nông, lâm nghiệp. Tuy nhiên, những năm qua, huyện đã chủ động khuyến khích các thành 
phần kinh tế tham gia phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN), bước đầu đem lại những hiệu quả 
tích cực. Nhờ đó, kinh tế - xã hội huyện Yên Lập có những bước chuyển tích cực, đời sống của nhân dân ngày một nâng lên, góp 
phần hiệu quả vào công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.
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Tam Nông là huyện “cửa ngõ” nối 
tỉnhphú Thọ vàvùng Tây Bắc với 
thủ đô Hà Nội. Ngoài lợi thế về vị 

trí địa lý, huyện còn sở hữu điều kiện về giao 
thông, với các tuyến huyết đường mạch chạy 
qua, như: đường Hồ Chí Minh, QL 32, QL 
32a, QL 32C...; là vùng ngã ba sông, nơi 
sông Hồng và sông Đà gặp nhau, tạo ra hệ 
thống giao thông thủy rất thuận lợi và vùng 
đất phù sa trù phú. Trong những năm qua, 
nhờ tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế 
cùng với thực hiện nhiều giải pháp, huyện 
đã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp; đồng 
thời, chú trọng thu hút đầu tư, mở hướng đột 
phá phát triển công nghiệp, dịch vụ. Nhờ đó, 
diện mạo về một Tam Nông đổi mới, ngày 
càng phát triển hiện đại đang dần hiện rõ.

Phá thế “huyện thuần nông”
Để từng bước thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, từ năm 2010 đến nay, huyện 
Tam Nông đã xác định các mục tiêu và giải 

pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm 
dần tỉ trọng nông nghiệp để “bứt phá” phát 
triển. Mục tiêu tổng thể phát triển kinh tế- xã 
hội giai đoạn 2015-2020 cũng đề ra nhiệm 
vụđ ưa Tam Nông từ huyện nông nghiệp trở 
thành huyện trọng điểm về công nghiệp của 
tỉnh; phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm chủ yếu 
trong cơ cấu kinh tế...
Huyện xây dựng quy hoạch phát triển một 
số lĩnh vực công nghiệp, gồm các ngành sản 
xuất theo quy mô công nghiệp tập trung; 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng 
nghề; xây dựng các khu, cụm công nghiệp 
tập trung. Chú trọng phát triển vùng nguyên 
liệu gắn với chế biến, ứng dụng công nghệ 
sinh học trong sản xuất nguyên liệu như sơn 
ta, nông sản - thực phẩm, lâm sản; sản xuất 
vật liệu xây dựng, công nghiệp cơ khí - điện 
tử, dệt may, khai thác và chế biến khoáng 
sản; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu 
thủ công nghiệp, làng nghề. 
Bên cạnh đó, các cấp chính quyền huyện 
Tam Nông đã tăng cường triển khai hàng 
loạt cơ chế chính sách khuyến khích phát 
triển sản xuất; tăng cường công tác tuyên 
truyền cho người dân về vai trò, lợi ích của 
việc phát triển công nghiệp. Trong đó chú 
trọng các ngành chất lượng cao như chế 
biến nông lâm sản, thực phẩm, cơ khí, điện 
tử, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác và 
chế biến khoáng sản...; đồng thời, tạo môi 
trường và chính sách thuận lợi để thu hút 
đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Hiện 
nay, huyện tập trung phát triển các KCN tập 
trung dọc theo các trục giao thông chính như 
quốc lộ 32a, quốc lộ 32C, tỉnh lộ 315 gồm: 
KCN Trung Hà với tổng diện tích quy hoạch 
162,8 ha; KCN Tam Nông và CCN Cổ Tiết. 

Ngoài ra, địa phương còn bố trí hàng trăm ha 
đất sau khi trồng cây lâm nghiệp, xa khu dân 
cư ở một số xã để bố trí cho các dự án chăn 
nuôi lợn và gà công nghệ cao.
Nhiều nhà đầu tư đã nhìn ra tiềm năng, lợi 
thế, đặc biệt mạng lưới giao thông cả thủy 
lẫn bộ đều thuận lợi, nguồn lao động dồi 
dào, cơ sở xã hội ổn định... của Tam Nông 
nên đã quan tâm tìm hiểu và “dừng chân” 
đầu tư. Có thể kể đến như: Nhà máy Bia 
Sài gòn - phú Thọ tại KCN Trung Hà; Nhà 
máy gạch tuynel Thanh uyên; Công ty Cp 
gốm Ba Triệu, Công ty may Sông Hồng… 
Các doanh nghiệp này đều hoạt động ổn 
định và đóng góp cho sự phát triển công 
nghiệp huyện. Bên cạnh đó, thời gian gần 
đây, huyện còn thu hút thêm các dự án đầu 
tư như: Nhà máy Nhôm Việt pháp có tổng 
mức đầu tư 710 tỷ đồng; Nhà máy gỗ thanh 
và gỗ HDF của Công ty Cp MD Việt Nam; 
Nhà máy sản xuất đồ dùng bằng Inox của 
Công ty TNHH Thương binh Hà Nội...
Việc hình thành các khu, CCN và hiệu quả 
của công tác thu hút đầu tư đã góp phần 
thúc đẩy sự tăng trưởng giá trị sản xuất công 
nghiệp hàng năm của Tam Nông. Năm 2016, 
cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích 
cực: Nông lâm nghiệp 35,9%, công nghiệp - 
xây dựng 31,5%, dịch vụ 32,6%. Trong đó, 
giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây 
dựng ước đạt 444 tỷ đồng, tăng 33,7% so 
kế hoạch, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng 
kinh tế năm của huyện đạt 12,1% (kế hoạch 
năm là 9,2%).Những tín hiệu đáng mừng 
trên đang tạo đà để Tam Nông hiện thực hóa 
mục tiêu trở thành huyện công nghiệp trong 
tương lai không xa; là vùng động lực quan 
trọng, điểm sáng của tỉnh về phát triển công 
nghiệp.

Chú trọng đồng hành   
cùng doanh nghiệp
Bên cạnh tập trung phát triển công nghiệp 
- dịch vụ, các cấp chính quyền huyện Tam 
Nông cũng luôn chú trọng việc duy trì phát 
triển nông nghiệp, bởi thế mạnh của địa 
phương đã có truyền thống canh tác lâu đời. 
Điểm khác biệt trong giai đoạn hiện nay là 
huyện đã mạnh dạn đưa lĩnh vực này theo 
hướng ứng dụng công nghệ cao, xây dựng 
các vùng sản phẩm chủ lực để trở thành hàng 
hóa, đem lại thu nhập cao cho người nông 
dân.
Theo Chủ tịch uBND huyện Cao Văn Mỹ 
cho biết: Những năm qua, Tam Nông đã đề 
ra các mục tiêu trong phát triển nông nghiệp 
một cách toàn diện, đa dạng và bền vững. 
Trong đó, duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu 
quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm 
nông sản thông qua liên kết mở rộng quy mô 
sản xuất, tăng năng suất, chất lượng và giá trị 
sản xuất; đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu 
của người tiêu dùng; quảng bá, xây dựng 
và bảo vệ các thương hiệu đối với các sản 
phẩm chủ lực trên địa bàn... Đặc biệt là chú 
trọng thu hút các dự án nông nghiệp công 
nghệ cao, thân thiện với môi trường, giải 
quyết nhiều việc làm tại địa phương. Để làm 
tốt điều này, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện 
thuận lợi để các nhà doanh nghiệp đầu tư 
sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp 
trên địa bàn, mở rộng hợp tác phát triển sản 
suất theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, chất 
lượng cao.
Hiện nay tại các xã Tề Lễ, Quang Húc... 
đang hình thành vùng phát triển chăn nuôi 
tập trung ứng dụng công nghệ cao, diện tích 
quy hoạch từ 200- 250ha, bước đầu đã thu 
hút được 9 dự án vào đầu tư, chủ yếu là chăn 
nuôi lợn, gà với diện tích khoảng 80 ha, có 
tổng mức đầu tư 1.179,6 tỷ đồng, dự tính các 
dự án sẽ thu hút tạo việc làm cho khoảng 500 
lao động. Trong số đó có một số dự án quy 
mô lớn như: Dự án xây dựng Nhà máy sản 
xuất trứng gà sạch của Công ty TNHH ĐTK 
phú Thọ, công suất 500.000 quả trứng/ngày 
với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng; Dự 
án chăn nuôi lợn của Công ty Cp Tập đoàn 
DaBaCo Việt Nam với công suất nuôi 
4.800 lợn nái, hơn 51.000 lợn con, tổng mức 

đầu tư 109,3 tỷ đồng…
Để thực hiện tốt việc gắn kết, hỗ trợ, tạo điều 
kiện đểcác doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản 
xuất, kinh doanh, thời gian qua các cấp chính 
quyền huyện Tam Nông đã tích cực phối 
hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn 
trương xây dựng hoàn thiện hạ tầng cơ sở, hạ 
tầng kỹ thuật như: hệ thống cấp điện, cấp và 
thoát nước, viễn thông, đường giao thông… 
đảm bảo phù hợp với nhu cầu của các doanh 
nghiệp. Bên cạnh đó, công tác CCHC tiếp 
tục có nhiều chuyển biến tích cực, được 
doanh nghiệp và công dân đánh giá cao về 
tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ, 
công chức huyện trong giải quyết công việc. 
“Với quyết tâm nâng cao chất lượng đội ngũ 
thực thi nhiệm vụ, huyện sẽ tiếp tục thực 
hiện rà soát, đánh giá lại chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức; đào tạo nâng cao trình độ 
chuyên môn; xây dựng cơ chế giám sát đánh 
giá hiệu quả công việc. Đồng thời, chủ động 
lấy ý kiến về mức độ hài lòng đối với sự phục 
vụ của chính quyền địa phương, trên cơ sở đó 
sẽ có những điều chỉnh phù hợp. Mặt khác, 
lãnh đạo huyện sẽ thường xuyên gặp gỡ, đối 
thoại với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tiếp 
nhận và giải quyết các khó khăn, vướng mắc; 
công khai những chủ trương, cơ chế, chính 
sách của địa phương để các doanh nghiệp 
nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư.Đó cũng 
là những yếu tố quan trọng giúp cải thiện chỉ 
số và thứ hạng pCI, nâng cao năng lực cạnh 
tranh trong thu hút đầu tư của huyện Tam 
Nông cũng như tỉnh phú Thọ nói chung”, 
Chủ tịch Cao Văn Mỹ khẳng định./.

Thành Trung

Huyện Tam nông
Nỗ lực trở thàNh huyệN trọNg điểm 
về phát triểN kiNh tế của tỉNh

Ông Cao Văn Mỹ
Chủ tịch UBND huyện Tam Nông

Dây chuyền sản xuất của công ty MD Việt Nam - CN Phú Thọ (Tại KCN Trung Hà, huyện Tam Nông)
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triển du lịch. Các mô hình tiêu biểu như: 
sản xuất nấm, nuôi cá lồng trên sông Đà, 
trồng hoa chất lượng cao, nuôi dê núi... Nhờ 
chú trọng thâm canh tăng vụ, tích cực ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào 
sản xuất, không ngừng đẩy mạnh chuyển 
dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung 
vào các sản phẩm sạch đã giúp giá trị kinh 
tế trong nông nghiệp ngày một nâng cao. 
Trong năm 2017 và những năm tiếp theo, 
huyện sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình 
có hiệu quả, chú trọng nâng cao năng suất, 
chất lượng.

Cần nỗ lực nhiều hơn
Ngày 29/01/2016, Ban Thường vụ Huyện 
ủy ban hành Nghị quyết số 03-NQ/Hu về 
đẩy mạnh phát triển du lịch Thanh Thủy 
giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 
năm 2030. Trong đó nhấn mạnh mục tiêu 
đưa Thanh Thủy trở thành huyện du lịch, 
là vùng trọng điểm phát triển du lịch của 
tỉnh phú Thọ.
Chủ tịch uBND huyện Nguyễn Mạnh Sơn 
cho biết: với phương châm lấy du lịch làm 
tâm điểm phát triển kinh tế, Thanh Thủy sẽ 
quán triệt các nhiệm vụ và giải pháp nhằm 
phát triển du lịch, trước mắt là mục tiêu đến 
năm 2020. Trong đó, huyện tập trung đẩy 

mạnh tốc độ phát triển du lịch, dịch vụ, nhất 
là các ngành dịch vụ có nhiều tiềm năng, 
lợi thế, có giá trị kinh tế cao; không ngừng 
nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh 
của ngành dịch vụ. Đồng thời, huy động, sử 
dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây 
dựng các công trình, các dự án lớn của khu 
vực dịch vụ, du lịch. Từng bước tạo hình 
ảnh đặc trưng của du lịch Thanh Thủy. Bên 
cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa về du lịch, 
tăng cường, quảng bá khuyến khích các 
thành phần kinh tế tham gia kinh doanh du 
lịch dưới sự quản lý của nhà nước…
Huyện đã chủ động đầu tư kết cấu hạ tầng 
và phát triển đô thị, nhờ đó diện mạo của 
Thanh Thủy ngày càng thay đổi theo hướng 
văn minh, hiện đại. Đồng thời, hoàn thiện 
các dự án trùng tu, tôn tạo, nâng cấp xếp 
hạng các di tích lịch sử văn hóa. Tiếp tục 
khôi phục và phát triển các nghi thức tế lễ 
dân gian trong các lễ hội truyền thống và 
các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể gắn 
với thời đại Hùng Vương. Đẩy mạnh hoạt 
động quảng bá, hợp tác quốc tế, xúc tiến du 
lịch, giới thiệu hình ảnh Thanh Thủy đến 
các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài 
nước. Đặc biệt, tăng cường công tác quản 
lý nhà nước về du lịch; chú trọng cải cách 
TTHC, cải thiện môi trường đầu tư và kinh 

doanh. Đó là những tiền đề quan trọng để 
huyện tiếp tục “mời gọi” các nhà đầu tư tầm 
cỡ nhằm xây dựng, phát triển ngành “công 
nghiệp không khói” một cách bền vững.
ông Nguyễn Mạnh Sơn chia sẻ thêm: 
“Trong giai đoạn 2016 - 2020, Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân huyện sẽ nỗ lực 
xây dựng Thanh Thủy trở thành địa phương 
có kinh tế phát triển nhanh và bền vững; trở 
thành một trong những khu du lịch trọng 
điểm của khu vực; có hệ thống kết cấu hạ 
tầng đồng bộ; các giá trị văn hóa truyền 
thống các dân tộc được phát huy, bảo tồn; 
đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của 
nhân dân ngày càng được cải thiện; an ninh 
quốc gia, trật tự an toàn xã hội; môi trường 
sinh thái được đảm bảo... Từ đó, huyện sẽ 
cụ thể hóa mục tiêu trở thành huyện phát 
triển toàn diện của tỉnh phú Thọ trong 
tương lai không xa”.

Sức bật từ ngành   
“công nghiệp không khói”
Về mảnh đất miền núi Thanh Thủy hôm 
nay, nhiều người không khỏi ngạc nhiên 
trước sự thay đổi đến ngỡ ngàng của vùng 
đất này, nơi có bề dày truyền thống, văn 
hóa từ buổi đầu của lịch sử dân tộc. Thanh 
Thủy vốn là nơi mẹ âu Cơ gặp gỡ cha Lạc 
Long Quân (tại động Lăng Sương, nay 
thuộc Trung Nghĩa) và nên nghĩa vợ chồng, 
để rồi sau đó sinh ra trăm người con - tổ 
tiên của dân tộc Việt Nam ta. Vùng đất địa 
linh nhân kiệt này cũng là nơi sinh ra người 
con Nguyễn Tuấn (tên tục của Tản Viên 
Sơn Thánh) đã cùng vợ là Mỵ Nương Ngọc 
Hoa giúp Vua Hùng trị thủy, dẹp giặc xâm 

lăng, liên minh các bộ lạc để giữ gìn dựng 
xây đất nước...
Những huyền tích xa xưa ấy đến nay vẫn 
còn được lưu giữ, thể hiện qua các di tích 
lịch sử văn hóa, lễ hội truyền thống mang 
đậm bản sắc văn hóa của địa phương. Điển 
hình như di tích - lễ hội Đền Lăng Sương ở 
Trung Nghĩa, di tích - lễ hội đình Đào Xá 
và đền Tam Công ở Đào Xá…; bên cạnh 
đó, huyện còn là tâm điểm nối liền giữa khu 
du lịch và di tích lịch sử Đền Thượng (Ba 
Vì), K9 (Ba Vì - Hà Tây), khu di tích Đền 
Hùng, Tượng đài chiến thắng Tu Vũ, Nhà 
bia tưởng niệm Bác Hồ về thăm và phát 
động trồng cây tại Đào Xá, đình Đào Xá... 
đã và đang tạo ra những sản phẩm du lịch 
đặc hữu, là những điểm đến trong tuor du 
lịch tâm linh Ba Vì - Thanh Thuỷ - Đền 
Hùng.
Huyện Thanh Thủy còn sở hữu nguồn nước 
khoáng nóng thiên nhiên quý hiếm đã được 
Liên hiệp khoa học địa chất Việt Nam 
công nhận. Thương hiệu nước khoáng nóng 
Thanh Thủy nổi tiếng những năm qua, bởi 
thành phần trong nước có nhiều khoáng 
chất, hàm lượng radon cao… Dùng nước 
khoáng nóng để tắm và uống có thể chữa 
một số bệnh và tăng cường sức khỏe. Bên 
cạnh đó, dòng sông Đà chảy suốt chiều dài 
của huyện Thanh Thủy cũng là điều kiện 
thuận lợi để hình thành vùng chuyên canh 
nông nghiệp mang tính sản xuất hàng hóa 
lớn và phát triển du lịch trên sông. Đó là 
những tiềm năng để huyện Thanh Thủy 

phát triển các loại hình du lịch, như du lịch 
sinh thái, nghỉ dưỡng nước khoáng nóng; 
du lịch văn hóa truyền thống; du lịch văn 
hóa tâm linh…
Trong những năm qua, du lịch Thanh Thủy 
đã có bước phát triển nhanh, thu hút đông 
đảo du khách trong và ngoài nước. Để lĩnh 
vực này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, 
huyện đã và đang thực hiện nhiều giải pháp 
mang tính “chiến lược”. Hạ tầng cơ sở ngày 
càng được cải thiện với 9 dự án được cấp 
phép đầu tư, trong đó có một số dự án lớn 
đã hoàn thành và đi vào hoạt động hiệu 
quả. Trong đó nổi bật như: Khu du lịch Đảo 
Ngọc Xanh, Thanh Lâm resort, Tre Nguồn 
resort, Khu du lịch Vườn Vua …. Ngoài 
ra, toàn huyện hiện có 22 cơ sở kinh doanh 
lưu trú, trong đó có 03 khách sạn, 19 nhà 
nghỉ với tổng số gần 500 phòng nghỉ cơ bản 
đáp ứng tốt nhu cầu lưu trú của du khách. 
Nhờ đó, góp phần không nhỏ vào sự phát 
triển và làm thay đổi bộ mặt của huyện; cơ 
cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng 
giá trị công nghiệp - dịch vụ, giảm dần 
tỉ lệ nông nghiệp (năm 2016: Nông lâm, 
thủy sản: 37,5%; Công nghiệp, xây dựng: 
17,9%; Dịch vụ: 44,6%).
Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, 
đồng thời xây dựng sản vật đặc trưng của 
địa phương phục vụ nhu cầu của du khách, 
những năm qua huyện Thanh Thủy đã tập 
trung phát triển đồng bộ các ngành dịch vụ 
và nông nghiệp theo hướng vừa phục vụ 
đời sống nhân dân, vừa phục vụ cho phát 

Huyện Thanh Thủy
Lấy du lịch làm trọng tâm phát triển

Ông Nguyễn Mạnh Sơn - Chủ tịch UBND huyện

Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh

Oải Hương

Thanh Thủy là huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ, cách thành phố Việt Trì khoảng 40km về phía nam. Đây là địa danh có nhiều 
tiềm năng, giá trị phát triển du lịch, là một điểm sáng về du lịch của Phú Thọ thời gian qua. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt 
các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thu hút đầu tư..., huyện đã thu được nhiều thành tựu đáng mừng trên con 
đường xóa đói, giảm nghèo; trở thành địa phương phát triển nhanh, bền vững và quan trọng của tỉnh.

Đến năm 2020, giá trị sản xuất và 
kinh doanh từ dịch vụ, du lịch đạt 
53,1% trong cơ cấu kinh tế; cơ cấu 
lao động trong lĩnh vực này đạt 
33%; khách du lịch đạt 0,5 triệu 
lượt khách/năm; doanh thu từ 
các dịch vụ về du lịch đạt 210,7 tỷ 
đồng/năm; tạo việc làm ổn định 
cho 15.000 lao động (cả trực tiếp 
và gián tiếp). Đặc biệt là xây dựng 
02 không gian văn hóa dân tộc 
Mường tại xã Yến Mao, Phượng 
Mao; xây dựng 05 điểm trưng bày, 
giới thiệu các sản phẩm đặc sắc của 
huyện phục vụ nhu cầu mua sắm 
của khách du lịch; 100% các điểm 
du lịch có đường giao thông thuận 
lợi thu hút khách du lịch...
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Phát huy tiềm năng và thế mạnh
Lâm Thao là huyện đồng bằng duy nhất của tỉnh phú Thọ, có địa 
hình tương đối bằng phẳng. Trên địa bàn huyện có các tuyến giao 
thông quan trọng chạy qua, như: QL 32, QL 32a, QL 2, đường cao 
tốc Nội Bài - Lào Cai, 12km đường sắt Hà Nội - Lào Cai; ngoài ra, 
còn nhiều tuyến tỉnh lộ, huyện lộ và đường thủy..., tạo thành mạng 
lưới giao thông tương đối hoàn chỉnh. Từ đây, có thể tỏa đi các địa 
phương khác trong và ngoài tỉnh với lưu lượng phương tiện khá cao.
Với địa thế như trên, Lâm Thao có vai trò kết nối giữa miền núi và 
đồng bằng và là “cửa ngõ” quan trọng giữa Thủ đô Hà Nội với các 
tỉnh Tây Bắc. Đồng thời, nơi đây có điều kiện thuận lợi cho phát 
triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa, trung chuyển hàng hóa giữa 

các địa phương trong và ngoài huyện. Đặc biệt, huyện đóng vai trò 
quan trọng trong việc phân bố các KCN và thu hút các dự án đầu 
tư…
Trong chương trình MTQg xây dựng NTM, Lâm Thao đã triệt để 
phát huy thế mạnh, là huyện trọng điểm sản xuất lương thực của 
tỉnh, có đồng ruộng bằng phẳng, đất đai màu mỡ, địa hình khá thuận 
lợi để phát triển nông nghiệp, nhất là cho cây lúa, rau màu và một 
số đặc sản… Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT, 
đưa cơ giới hóa vào sản xuất; tổ chức rà soát, bố trí phân vùng sản 
xuất; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, đưa giống cây trồng 
mới có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao vào sản xuất..., tạo 

Huyện Lâm Thao nằm ở phía tây nam tỉnh Phú Thọ, tiếp giáp với thành 
phố Việt Trì và nằm trong vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Là 
huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh cũng như khu vực miền núi phía 
Bắc, Lâm Thao có thêm những điều kiện để “bứt phá” phát triển. Trong 
đó, thời gian qua địa phương đã có nhiều kết quả trong công tác thu hút 
đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa.

Trở thành huyện nông thôn mới giúp Lâm Thao có thêm nhiều điều kiện
phát triển kinh tế - xã hội

Lâm Thao
“Sức bật” của huyện nông thôn mới

đà thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho 
người dân.
Hơn nữa, huyện đã chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, 
nông thôn; làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân cùng 
tham gia các phong trào hiến đất, góp công, góp của, góp sức... 
nhằm đẩy mạnh thực hiện “toàn dân xây chung tay xây dựng nông 
thôn mới”. Do vậy, chương trình xây dựng NTM ở Lâm Thao được 
thực hiện khá hiệu quả. Đến tháng 6/2015, huyện có 10/12 xã đạt 
chuẩn NTM, còn 2 xã là Xuân Lũng và Bản Nguyên chỉ còn lần 
lượt từ 2 đến 3//19 tiêu chí chưa đạt. Lâm Thao phấn đấu năm 2017 
xây dựng xã Bản Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới; duy trì, nâng 
cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt được, giữ vững đạt 
chuẩn NTM.
Trên cơ sở những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đặc biệt là 
phát huy thành tựu trong công tác xây dựng NTM, Lâm Thao đang 
có những bước phát triển khá vững chắc. Trong đó, kinh tế tiếp tục 
phát triển; an ninh, chính trị, trật tự xã hội ổn định; các công trình, 
dự án hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ; một số chính sách mới về 
đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, thuế... được triển khai hiệu quả, đặc 
biệt là các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh 
CCHC, góp phần thu hút thêm nhiều dự án đầu tư mới.

Các giải pháp phát triển bền vững
Trong thời gian tới, huyện Lâm Thao sẽ tiếp tục khai thác và sử 
dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. 
Đặc biệt, thực hiện thành công khâu đột phá trong Nghị quyết Đảng 
bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 là “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng then chốt, trọng tâm là hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo 
hướng đồng bộ, hiện đại để phát triển nền sản xuất nông nghiệp 
hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học gắn với chế 
biến và tiêu thụ”, phấn đấu đến năm 2020 là huyện NTM có nền sản 
xuất nông nghiệp hàng hóa, theo hướng hiện đại. Huyện đề ra mục 
tiêu đến năm 2020 là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5,5 - 
6,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng; tổng thu 
NSNN trên địa bàn đạt trên 165 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa trên 20%...
Để đạt được những mục tiêu trên, theo ông Vương Đức Thủy - Chủ 
tịch uBND huyện: chúng tôi sẽ tập trung thực hiện đồng bộ, quyết 
liệt và hiệu quả các giải pháp trọng tâm. Đầu tiên, phải đẩy mạnh 
hơn nữa công tác thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và 
nông thôn. Trong đó, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách 
TTHC, làm tốt việc bồi thường, gpMB; kết cấu hạ tầng cụm, điểm 
công nghiệp; quản lý, sử dụng hiệu quả đất quy hoạch tại các cụm, 
điểm công nghiệp. Bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 
công khai quy hoạch, quản lý và thực hiện theo quy hoạch. Khai 
thác lợi thế vùng kinh tế động lực Việt Trì - phù Ninh - Lâm Thao... 
nhằm thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, TTCN và dịch vụ.
Tiếp đó, khuyến khích các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp 

chế biến nông sản từ các nhà đầu tư có tiềm lực, giải quyết nhiều 
việc làm, không ô nhiễm môi trường và đóng góp nhiều cho ngân 
sách. Huyện sẽ tạo điều kiện về mặt bằng, hỗ trợ doanh nghiệp mở 
rộng quy mô, xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao chất 
lượng, tăng sức cạnh tranh... Đặc biệt, nâng cao hiệu quả quản lý 
nhà nước đối với doanh nghiệp nhằm tăng cường hỗ trợ và tạo môi 
trường thuận lợi phát triển doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi 
cho các loại hình doanh nghiệp, các thành phần kinh tế cùng tham 
gia và phát triển...

Đồng thời, tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh 
tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại. Đẩy mạnh huy 
động các nguồn lực đầu tư xây dựng, đặc biệt là hệ thống giao 
thông, thuỷ lợi, điện, cấp, thoát nước. Ưu tiên phát triển hạ tầng 
phục vụ công nghiệp - TTCN, nông nghiệp, nông thôn. phát triển, 
nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch; xử lý chất thải, nước thải ở 
khu dân cư, khu sản xuất công nghiệp; chú trọng phát triển hạ tầng, 
đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, nâng cao chất lượng đô thị trên địa bàn 
một cách bền vững...
Ngoài ra, phát triển đa dạng các lĩnh vực thương mại, dịch vụ: nâng 
cao chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông, vận tải; chú trọng 
phát triển hệ thống ngân hàng thương mại, tăng khả năng cung ứng 
vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; huy động các nguồn lực 
đầu tư xây dựng các siêu thị tại thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng 
Sơn và nâng cấp các chợ truyền thống... Khai thác tiềm năng du lịch 
gắn với sản phẩm du lịch làng nghề và các giá trị văn hoá vật thể, 
phi vật thể. Tăng cường liên kết để phát triển du lịch văn hoá, lễ hội, 
tâm linh, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá của các dân 
tộc trên địa bàn. 
“Đặc biệt, chúng tôi sẽ nỗ lực phát huy những thành tựu của huyện 
NTN, làm bàn đạp để tiếp tục phát triển nhanh, hiện đại, đồng bộ 
và bền vững trong những năm tiếp theo. Trong đó, tiếp tục duy trì 
và phát huy các tiêu chí, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
ở nông thôn một cách đồng bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả sản 
xuất nông nghiệp hàng hoá gắn với xây dựng NTM; thu hút các 
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhằm thúc đẩy giá 
trị sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân...”, Chủ tịch Vương 
Đức Thủy cho biết. 

Năm 2016, giá trị kinh tế tăng thêm (giá 2010) đạt 
2.598,3 tỷ đồng, tăng 5,7% so năm 2015; thu nhập bình 
quân đầu người ước đạt 35,4 triệu đồng, tăng 2,4 triệu 
đồng so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế: nông lâm thủy sản 
chiếm 20,9%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 52,8%; dịch 
vụ chiếm 26,3%. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 1.573 
tỷ đồng, tăng 11,4% so năm 2015; Tổng thu NSNN đạt 
379.374 triệu đồng, đạt 124% kế hoạch...

Vạn Bảo
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Huyện Thanh Sơn:
Nỗ lực thoát Nghèo 
và phát triểN bềN vữNg

Thanh Sơn là huyện miền núi phía tây nam tỉnh Phú Thọ, có vị thế đặc biệt về an ninh quốc phòng cũng như địa văn hóa nơi 
“cửa ngõ” vùng Tây Bắc. Những năm qua, huyện luôn duy trì tốt tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, 
các nguồn lực xã hội được phát huy, góp phần phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, huyện cũng 
chủ động hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kêu gọi thu hút nhà đầu đểnhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế tạo sự đột phá 
nhằm xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững.

thúc đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
Để phát triển một cách bền vững, huyện Thanh Sơn đang tập 

trung nguồn lực, thực hiện hai khâu đột phá của Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đó là: 

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản gắn 

với đầu tư phát triển vùng sản xuất nguyên liệu và đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng. Đặc biệt, huyện tăng cường các giải pháp 

nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

(CN-TTCN) trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2020, cơ cấu giá 

của ngành CN - TTCN chiếm 25,8%; thu hút trên 10 nghìn lao 

động...

Huyện đã chủ động xây dựng đề án “phát triển CN-TTCN và 

ngành nghề huyện Thanh Sơn giai đoạn 2016 - 2020”, với 9 

nhóm giải pháp cụ thể. Trong đó tập trung huy động thu hút vốn 

vào các ngành, các lĩnh vực  ưu tiên. Vận dụng phù hợp, linh hoạt 

các cơ chế chính sách của trung ương và của tỉnh để thu hút các 

nhà đầu tư vào địa bàn huyện. Đồng thời phối hợp giải quyết các 

cơ chế chính sách về giao đất, cho thuê đất tạo điều kiện thông 

thoáng về thủ tục để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, góp 

phần tăng thu nhập, ổn định đời sống nhân dân và thực hiện mục 

tiêu giảm nghèo bền vững.

Đến nay, Thanh Sơn có 1.220 cơ sở tham gia hoạt động sản xuất 

CN-TTCN, trong đó có 1 doanh nghiệp nhà nước; 1.218 doanh 

nghiệp ngoài nhà nước và hộ cá thể; 1 doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài. Nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn cho các doanh 

nghiệp cũng như đảm bảo tăng trưởng kinh tế của huyện, thời 

gian qua huyện Thanh Sơn đã thực hiện nhiều cơ chế chính sách 

khuyến khích phát triển CN-TTCN và ngành nghề nông thôn. 

Trong đó chỉ đạo các ngành chức năng như: Ngân hàng, Tài 

chính, Thuế,... thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà 

nước đối với các doanh nghiệp đầu tư mới hoạt động sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho 

các doanh nghiệp mở rộng phát triển sản xuất thông qua việc giới 

thiệu địa điểm và làm tốt công tác gpMB để các doanh nghiệp 

vào đầu tư; huy động, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các 

chương trình dự án để đầu tư hạ tầng các cụm CN-TTCN.

Từ thế mạnh của địa phương, những năm qua huyện Thanh Sơn 

đã rất chú trọng áp dụng các biện pháp nhằm tạo bước đột phá 

trong phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản. Trong đó, 

khuyến khích các cơ sở chế biến chè hiện có trên địa bàn đẩy 

mạnh đầu tư, nâng cấp dây chuyền công nghệ để nâng cao chất 

lượng, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng thương hiệu, tạo mọi 

điều kiện thuận lợi cho các cơ sở chế biến gỗ phát triển và mở 

rộng quy mô sản xuất. Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực, 

hiệu quả sản xuất của các HTX, làng nghề truyền thống, duy trì 

phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp 

khai thác và chế biến khoáng sản phi kim loại phục vụ nhu cầu 

tiêu thụ trên địa bàn và xuất khẩu.
Chú trọng phát triển nông nghiệp và nông thôn
Để cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển bền vững, ông 

Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch uBND huyện cho biết: Chúng tôi 

sẽ tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 

2016 - 2020 sát với tình hình thực tế của địa phương; huy động 

các nguồn vốn đầu tư ngân sách cấp trên, đẩy mạnh quy hoạch, 

triển khai đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng thị trấn 

Thanh Sơn và một số công trình trọng điểm theo quy hoạch; đồng 

thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ gpMB các dự án, tích cực vận 

động nhân dân hiến đất gpMB. Lồng ghép các nguồn vốn đầu 

tư từ các chương trình nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 

chương trình 135 và các nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư, cải tạo, 

nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về thủy lợi, đường giao 

thông nông thôn, nước sạch, thu gom, xử lý rác thải…

Bên cạnh đó, huyện tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, 

lâm nghiệp, ưu tiên nguồn nhân lực phát triển kinh tế đồi rừng để 

tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ 

sản phẩm. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh và triển khai thực 

hiện có hiệu quả các đề án phát triển sản xuất lương thực, chăn 

nuôi trâu, bò chất lượng cao và phát triển kinh tế đồi rừng, đẩy 

mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng 

cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị và hiệu quả 

sản xuất. Duy trì ổn định tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 

14.000ha (trong đó diện tích lúa, ngô 9.000ha); tổng sản lượng 

lương thực có hạt đạt 47.000 tấn trở lên, đảm bảo an toàn lương 

thực trên địa bàn. Điều chỉnh chuyển một số diện tích trồng lúa 

và hoa màu không chủ động nguồn nước sang trồng cỏ phục vụ 

phát triển chăn nuôi.

Tiến hành rà soát, bố trí trồng lại diện tích chè cằn xấu, giống cũ 

bằng các giống chè mới có năng suất chất lượng tốt, chú trọng 

mở rộng diện tích chè chất lượng cao phục vụ chế biến chè xanh, 

phấn đấu đến năm 2020 năng suất bình quân trên diện tích cho 

sản phẩm đạt 13,5 tấn/ha, sản lượng chè búp tươi đạt 28 ngàn tấn 

trở lên. Tiếp tục mở rộng diện tích cây sơn lên 1.000ha, triển khai 

trồng khoảng 300ha cây ăn quả có múi, đặc biệt là cây bưởi Diễn. 

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng, 

nâng cao năng suất rừng trồng.

Huyện tập trung chỉ đạo, ưu tiên lồng ghép các nguồn lực đầu tư 

đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới. phấn đấu mỗi năm 

mỗi xã tăng từ 1 tiêu chí trở lên, đến năm 2020 có 3 xã (Lương 

Nha, Địch Quả, Cự Thắng) đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã (Sơn 

Hùng, Thạch Khoán, giáp Lai) cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, 

không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần để Thanh Sơn phát 

triển là tiếp tục củng cố quan hệ sản xuất, tạo môi trường thuận 

lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Đẩy mạnh phát triển 

kinh tế hợp tác, củng cố HTX yếu kém, thúc đẩy phát triển nhanh 

kinh tế hộ, kinh tế trang trại, góp phần tích cực chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện tốt CCTTHC, tạo 

môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, các 

doanh nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện; đi 

đôi với nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ, tăng 

cường quản lý tài nguyên, môi trường, đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp…

“Bên cạnh đó, huyện rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, 

các ngành trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, huyện cũng luôn mở 

rộng cửa để đón các nhà đầu tư đến tìm hiểu tại địa phương; tạo 

điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp bằng cách nghiên cứu, đề 

xuất tháo gỡ về cơ chế chính sách đầu tư, thuế, thị trường, thủ 

tục xuất, nhập cảnh, gpMB,... Với những những biện pháp trên, 

tin rằng sẽ góp phần tạo động lực mới, đưa Thanh Sơn phát triển 

đi lên một cách năng động và bền vững, hòa nhịp vào bước phát 

triển chung của các địa phương trên quê hương Đất Tổ”, Chủ tịch 

Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ.

Cây chè là nền tảng tạo hướng phát triển cho nhiều ngành kinh tế ở Thanh Sơn.

Thành Danh
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phù Ninh là huyện miền núi phía đông bắc tỉnh phú Thọ, tiếp 
giáp với thành phố Việt Trì. Đây là địa phương có mạng lưới 
giao thông khá hoàn chỉnh với các tuyến đường bộ, đường 

đường thủy, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, phát 
triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, với nỗ lực đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phù Ninh đã trở thành địa 
chỉ “hấp dẫn” cho các nhà đầu tư. Qua đó, tạo sự chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, phá thế độc canh về nông nghiệp để từng bước phát triển 
CN - TTCN và dịch vụ.

hoàn thiện kết cấu hạ tầng
Điều kiện tự nhiên của huyện phù Ninh rất thuận lợi: là huyện nằm 

trong vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh phú Thọ; “cửa ngõ” 
của thành phố Việt Trì - trung tâm kinh tế của tỉnh. Hệ thống giao 
thông có cả đường bộ, đường thủy (tuyến sông Lô dài 32,7km), 
thuận tiện cho việc trung chuyển hàng hóa. Các trục giao thông 
chính đã cơ bản được cứng hóa với chiều rộng mặt đường tối thiểu 
đạt 5m, kết nối với nhau như: Đường TL323C, TL323E, TL323, 
QL2, TL325.... Đặc biệt, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai chạy qua 
huyện 4 km với nút IC8, kết nối với tuyến QL2 và các tuyến đường 
tỉnh, đường huyện, các khu, cụm công nghiệp... trên địa bàn.
Hiện nay, trên địa bàn huyện phù Ninh đang có hàng loạt dự án lớn 
được triển khai, như: đường tránh thị trấn phong Châu; đường âu 
Cơ; các dự án điện: Trạm đấu nối Việt Trì 500kV và đường dây đấu 
nối; Trạm bơm tiêu Bình Bộ - Vĩnh phú... Trong đó, nổi bật là các 

Một góc thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh

Huyện Phù Ninh
CCN: phú gia (diện tích 40ha), phù Ninh (100ha), CCN Tử Đà - an 
Đạo (63ha) đã được phê duyệt quy hoạch và đang trong quá trình 
thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng.
Đặc biệt, quỹ đất dành cho phát triển CN-TTCN, đầu tư hạ tầng, 
phát triển các ngành dịch vụ của huyện còn nhiều. Mặt khác, công 
tác gpMB ở phù Ninh được đánh giá là khá thuận lợi nhờ thực hiện 
tốt việc tuyên truyền, phổ biết chính sách giúp nếu cao sự đồng tình 
ủng hộ của người dân. Ngoài ra, nguồn nhân lực của huyện tương 
đối dồi dào, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất, kinh 
doanh trên địa bàn.
Cấp ủy, chính quyền huyện phù Ninh đặc biệt quan tâm đến công 
tác đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng của địa phương. 
Huyện đã cụ thể hóa bằng việc ban hành các Nghị quyết, Đề án, 
các kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, cụ thể như: Huyện ủy và HĐND 
huyện ban hành Nghị Quyết, uBND huyện ban hành Đề án về: 
“phát triển kết cấu hạ tầng huyện phù Ninh giai đoạn 2016 -2020”;  
“phát triển CN-TTCN huyện phù Ninh giai đoạn 2016-2020”; “Cải 
cách hành chính huyện phù Ninh giai đoạn 2016-2020”... và xác 
định đây là những khâu đột phá quan trọng của huyện trong giai 
đoạn 2016 -2020, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt và có những giải 
pháp đồng bộ.
Quá đó, phù Ninh đã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, 
hệ thống điện, nước... nhằn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu 
tư; thực hiện tốt công tác quy hoạch, công bố quy hoạch; đẩy nhanh 
gpMB các công trình, dự án. Cụ thể: xây dựng hạ tầng tại các khu, 
cụm công nghiệp trên địa bàn; đẩy nhanh thực hiện các dự án phát 
triển hạ tầng vùng phụ cận Tổng công ty giấy Việt Nam, chuỗi công 
nghiệp - dịch vụ an Đạo, Tử Đà, Vĩnh phú, khu vực rừng Xanh nối 
với KCN phú Hà (thị xã phú Thọ). Ngoài ra, triển khai thực hiện 
các dự án trọng điểm như: Đường sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn huyện 
phù Ninh (Trung giáp - Tiên phú - Trạm Thản); đường huyện lộ 
p5 (Tiên Du - Liên Hoa); quy hoạch hệ thống giao thông kết nối 
khu vực Cảng Tiên Du - an Đạo với các khu, cụm công nghiệp và 
với hệ thống các đường: quốc lộ 2, cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đồng 
thời, phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án của trung ương, tỉnh đầu 
tư vào địa bàn như: đường tránh quốc lộ 2 (Ngã ba Then - phú Hộ), 
đường tỉnh 323D (phú Lộc -  Bảo Thanh - Trị Quận - Lệ Mỹ), trạm 
biến áp 500KV tại xã gia Thanh - Bảo Thanh, nâng cấp trạm biến 
áp trung gian phù Ninh, trạm phù Ninh 1, mở rộng hệ thống cung 
cấp nước sạch (tại các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, đô thị tập 
trung) và thực hiện các dự án phụ trợ (chợ, siêu thị, nhà ở công nhân, 
cơ sở y tế, nhà mẫu giáo)...
Việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở sẽ tạo điều kiện để phù Ninh 
tăng cường thu hút đầu tư các dự án Đồng thời làm thay đổi diện 
mạo của huyện, đẩy mạnh đô thị hóa, hiện đại hóa và thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương.

thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp
ông Vũ Thế Dân, phó Chủ tịch uBND huyện phù Ninh cho biết: 
Thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã chủ động 
khắc phục khó khăn, tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Đối với các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phát triển khá, chủ yếu là 
các dự án hoạt động trong các CCN, đặc biệt là CCN Tử Đà - an 
Đạo (tổng vốn đầu tư đã thực hiện là 57.903.774 uSD). Qua đó, 
đóng góp quan trọng vào việc làm tăng cao giá trị sản xuất CN-
TTCN trên địa bàn, giải quyết hơn 4.000 lao động, tăng thu ngân 
sách nhà nước và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Cũng theo ông Hơn, để phát triển công, nông nghiệp và dịch vụ hiệu 
quả, là nền tảng của kinh tế huyện thì việc gắn kết, hỗ trợ doanh 
nghiệp, nhà đầu tư là điều rất quan trọng. Những năm qua, công tác 
CCHC ở phù Ninh tiếp tục có chuyển biến tích cực. Doanh nghiệp, 
công dân đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công 
chức, lãnh đạo huyện trong giải quyết các đề nghị, TTHC của công 
dân, doanh nghiệp. Thường xuyên, chủ động gặp gỡ, đối thoại với 
cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện và các doanh nghiệp 
có khả năng đầu tư vào địa bàn, tạo không khí cởi mở, tin tưởng lẫn 
nhau. Huyện sẽ quyết liệt trong việc thực hiện rà soát, đánh giá lại 
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để đào tạo, nâng cao, hoàn 
thiện trình độ chuyên môn; xây dựng cơ chế giám sát đánh giá hiệu 
quả công việc. Người dân và doanh nghiệp được phục vụ bởi đội 
ngũ cán có tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ phục vụ nhiệt 
tình, chu đáo.
Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, công khai 
những chủ trương, cơ chế, chính sách của địa phương để các doanh 
nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư... Bên cạnh đó, chú trọng 
ứng dụng CNTT thông qua Cổng thông tin điện tử của huyện nhằm 
làm tăng hiệu quả giải quyết công việc. Người dân và doanh nghiệp 
sẽ dễ dàng được cung cấp thông tin, dịch vụ; thuận tiện hơn, công 
khai minh bạch hơn. Các TTHC được đơn giản hóa đã tạo ra những 
tác động tích cực, nhận được sự ủng hộ và đồng tình của đa số người 
dân và doanh nghiệp. 
“Để thực hiện tốt những điều này, chính quyền huyện phù Ninh 
mong nhận được những chia sẻ, quan tâm của các tổ chức và cá nhân 
nhằm hiểu hơn về hoạt động của các cấp chính quyền; đồng thời, 
tạo ra sự đồng thuận, hiệu quả khi phối hợp giải quyết công việc. 
Mặt khác, chúng tôi luôn khuyến khích các nhà đầu tư hướng về quê 
hương phù Ninh để chung tay phát triển. Huyện luôn cam kết chào 
đón và tạo những điều kiện thuận lợi nhất về mặt bằng, chính sách, 
thủ tục hành chính... để doanh nghiệp đầu tư và hoạt động một cách 
hiệu quả nhất”, ông Vũ Thế Dân khẳng định”.

Huệ Trần



HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN

39việt nam38 việt nam

các sản phẩn nông lâm nghiệp và phát triển cụm công nghiệp 
trên địa huyện giai đoạn 2026 - 2020.
Bên cạnh đó, huyện có số dân trong độ tuổi lao động khá cao, 
người dân có truyền thống canh tác nông nghiệp nên rất cần 
cù, chịu khó. yên Lập xác định những chiến lược nhằm tạo 
hướng đột phá khai thác lợi thế về nguồn lao động dồi dào.
BCH Đảng bộ huyện khoá XXII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã 
ban hành Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực trên địa 
bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015. Đến nay được BCH Đảng 
bộ huyện khoá XXIII, nhiệm kỳ 2016 - 2020 tiếp tục chỉ đạo 
thực hiện cho giai đoạn 2016 - 2020.
Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên, năm 2016, huyện đã 
xin chủ trương và được uBND tỉnh phê duyệt quy hoạch cụm 
công nghiệp (CCN) Lương Sơn (diện tích 40 ha), hiện đã có 
04 nhà đầu tư và đầu tư và CCN thị trấn yên Lập (40 ha); 
đã hoàn thiện mặt bằng 17,5ha, hiện đã có 03 nhà máy đi 
vào hoạt động (Công ty Cp may Sông Hồng, Cty thygesen 
Việt Nam...), giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động địa 
phương.Bên cạnh đó, chính quyền huyện luôn mở rộng cửa để 
chào đón các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đăng ký 
đầu tư, chung tay phát triển địa phương. Sự đồng tình, ủng hộ 
của người dân và doanh nghiệp chính là thành công của các 
cấp chính quyền yên Lập trong công tác thu hút đầu tư.

triển vọng phát triển
Nhằm thu hút các doanh nghiệp có tiềm năng đầu tư trên địa 
bàn, huyện đã và đang xây dựng chính sách ưu đãi, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hoàn tất thủ tục pháp lý 
một cách nhanh gọn. Đặc biệt chú trọng hỗ trợ nhà đầu tư 
tuyển chọn lao động, mặt bằng sản xuất và bảo đảm an ninh 
trật tự để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh. 
Chính quyền địa phương tạo điều kiện tối đa, khuyến khích 
các doanh nghiệp có năng lực, đầu tư vào những ngành mà 
tỉnh đang thu hút, ít ảnh hưởng đến môi trường như: May mặc, 
cơ khí, điện tử, công nghệ sinh học... Huyện sẵn sàng cung 
cấp các thông tin về quy hoạch, giới thiệu địa điểm, quy mô 
đất cũng như tiềm năng của huyện cho các doanh nghiệp. Từ 
hướng đi đúng đắn cùng với sự đồng thuận của chính quyền 
và nhân dân, sản xuất CN-TTCN của huyện đã có nhiều triển 
vọng phát triển.
Bên cạnh các ngành nghề truyền thống là chế biến nông lâm 
sản, khai thác đá, chế biến gỗ… thì hai CCN trên địa bàn 
huyện là CCN Lương Sơn và CCN thị trấn yên Lập mới đi 
vào hoạt động đã thu hút một số ngành nghề mới, công nghệ 
cao. Trong đó, CCN Lương Sơn (diện tích 40ha), thu hút 4 
doanh nghiệp vào đầu tư, tạo việc làm ổn định cho trên 300 

lao động: Công ty TNHH Sơn Hải chuyên sản xuất chế biến 
gỗ; doanh nghiệp tư nhân Châu Dương xây dựng xưởng sản 
xuất đũa xuất khẩu; Công ty TNHH MTV phúc Thành sản 
xuất vật liệu xây dựng và Công ty CpDược phẩm sinh học 
chuyên sản xuất hóa dược. CCN thị trấn yên Lập (diện tích 
40ha), có 3 doanh nghiệp vào đầu tư, gồm: Công ty Cp may 
Sông Hồng, Công ty TNHH dệt may Thygesen Sewing Việt 
Nam- Chi nhánh phú Thọ, thu hút và giải quyết việc làm cho 
khoảng 700 lao động. Ngoài ra, còn có 4 doanh nghiệp ký 
biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư tại đây.
Hiện nay, các doanh nghiệp đều ổn định hoạt động, nâng cao 
năng lực sản xuất mở rộng quy mô nhà xưởng. Lương bình 
quân của lao động trong CCN đạt khoảng 3,5 triệu đồng/
người/tháng. Dự kiến doanh thu của các doanh nghiệp đầu tư 
tại hai CCN trên đạt khoảng 70-80 tỷ đồng/năm. So với các 
địa phương khác trên địa bàn tỉnh, giá trị sản xuất CN-TTCN 
của huyện yên Lập còn khiêm tốn, vì vậy, các CCN được 
hình thành ở yên Lập có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy tăng 
trưởng CN-TTCN của huyện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa 
các ngành, khai thác hiệu quả tiềm năng về nguyên liệu, giải 
quyết việc làm cho lao động địa phương.
ông Bùi Tiến Vỹ, phó Chủ tịch uBND huyện cho biết: yên 
Lập có nguồn lao động dồi dào với trên 48.000 người trong độ 
tuổi lao động, chiếm trên 57% dân số toàn huyện. Lao động 
trẻ chiếm tỷ lệ cao là điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh 
nghiệp vào đầu tư tại huyện. Hai CCN được hình thành trên 
địa bàn huyện đã tạo ra bước đột phá trong thu hút đầu tư để 
phát triển công nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế, thuận lợi 
công tác quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp.
Thời gian tới, yên Lập tiếp tục đầu tư để hoàn chỉnh CCN, 
xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư; phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị liên quan mở các lớp đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo lao 
động có tay nghề; có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đào 
tạo nghề cho lao động để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế 
của địa phương.
“Với việc một số doanh nghiệp được thành lập mới và đi vào 
hoạt động,một số doanh nghiệp đang xúc tiến đầu tư vào địa 
bàn; đồng thời, kết hợp với sự quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo 
điều kiện của các cấp, ngành..., sản xuất CN-TTCN ở huyện 
yên Lập chắc chắn sẽ có bước phát triển mới, không chỉ hoàn 
thành các tiêu chí đề ra mà còn tạo đà phát triển các ngành 
kinh tế khác theo hướng bền vững; góp phần phát triển địa 
kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Bùi Tiến Vỹ cho biết.

“đánh thức” tiềm năng, thế mạnh
Là huyện miền núi có xuất phát điểm thấp, yên Lập trước 
đây gặp khá nhiều khó khăn trong phát triển CN-TTCN. giai 
đoạn 2011- 2015 và năm 2016, tốc độ tăng trưởng bình quân 
của huyện chỉ đạt 5,6%/năm; thu ngân sách trên địa bàn 53,3 
tỷ đồng/năm. Trong đó, cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp, 
thủy sản 54,26%; Công nghiệp - xây dựng: 12,9%; thương 
mại dịch vụ 32,84%.Tỷ trọng nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao, 
dịch vụ thương mại chậm phát triển, kết cấu hạ tầng, cơ sở vật 
chất kỹ thuật chưa đồng bộ... là những rào cản khiến lĩnh vực 
nàychậm bứt phá.
Mặt khác, người dân trên địa bàn bao đời gắn với công việc 
đồng áng, chưa quen với môi trường công nghiệp do đó trình 
độ tay nghề cũng như hiệu suất lao động còn thấp. Ngoài ra, 
một số khó khăn khiến các nhà đầu tư lúc đầu còn cân nhắc 
khi quyết định đến đầu tư tại huyện là vị trí địa lý xa trung tâm 
tỉnh, địa hình đồi núi không bằng phẳng.
Do vậy, lãnh đạo huyện yên Lập đã xác định phải đẩy mạnh 
công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa 
phương một cách đầy đủ, rộng rãi.uBND huyện đã tham mưu 
với huyện ủy xây dựng Nghị quyết của BTV Huyện uỷ về 
phát triển CN - TTCN, trọng tâm là công nghiệp chế biến sâu 

huyện yên LậP
chú Trọng pháT Triển
công nghiệp - 
Tiểu Thủ công nghiệp

Yên Lập là huyện miền núi phía tây của tỉnh Phú Thọ, cách thành phố Việt Trì 70km. Đây là địa phương có tiềm năng, thế 
mạnh và truyền thống về sản xuất nông, lâm nghiệp. Tuy nhiên, những năm qua, huyện đã chủ động khuyến khích các thành 
phần kinh tế tham gia phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN), bước đầu đem lại những hiệu quả 
tích cực. Nhờ đó, kinh tế - xã hội huyện Yên Lập có những bước chuyển tích cực, đời sống của nhân dân ngày một nâng lên, góp 
phần hiệu quả vào công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.

Ông Bùi Tiến Vỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngọc Tùng
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tiến đầu tư phát triển lĩnh vực thương mại. 
Khuyến khích phát triển hệ thống bán lẻ, 
mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa ở 
vùng nông thôn, đảm bảo các mặt hàng 
thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và đời 
sống nhân dân...

Phát triển nông nghiệp theo 
hướng hàng hóa
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 
XXVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định 
nhiệm vụ trọng tâm trong các khâu đột 
phá là “phát triển chăn nuôi gia súc, gia 
cầm và thuỷ sản theo hướng sản xuất hàng 
hóa; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển 
kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông 
thôn mới”. Do đó, ngày 21/12/2015, Ban 
Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị 
quyết số 08-NQ/Hu về “tăng cường công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển chăn nuôi 
gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng 
sản xuất hàng hóa, giai đoạn 2016-2020”; 
đồng thời, HĐND huyện ban hành Nghị 
quyết chuyên đề về “phát triển chăn nuôi 
gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng 
sản xuất hàng hóa giai đoạn 2015-2020”.
Thực hiện các Nghị quyết trên, Cẩm Khê 
đã xây dựng kế hoạch và quyết định hỗ 
trợ khuyến khích cho các địa phương và 
người dân trên địa bàn thực hiện sản xuất 
chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản 
theo hướng hàng hóa. Trong năm 2016, 
đã có 52 hộ được hưởng hỗ trợ với tổng 
số tiền giải ngân 510,5 triệu đồng. Địa 
phương cũng sẽ giành 2 tỷ đồng mỗi 
năm để hỗ trợ phát triển sản xuất và xây 
dựng mô hình đào tạo tập huấn, xử lý môi 
trường, dịch bệnh; sửa chữa hạ tầng thiết 
yếu.
Bên cạnh đó, phát huy lợi thế về diện tích 
đất nông nghiệp, ao hồ và nguồn lao động 
dồi dào, huyện đã và đang tăng cường huy 
động nguồn vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật, 
khu vực sản xuất tập trung, quy mô lớn. 
Trong đó, xây dựng hệ thống giao thông 
nội đồng ở các vùng trọng điểm thủy sản 

như: khu vực Đồng Láng, khu vực dự án 
thủy sản bền vững Sơn Tình, phú Khê, 
Tạ Xá, khu vực Đồng Mèn…; thực hiện 
cung ứng giống mới, chuyển giao khoa 
học kỹ thuật cho bà con nhằm tăng năng 
suất, sản lượng vật nuôi. Nhiều mô hình 
trang trại chăn nuôi tâp trung đã ra đời và 
hoạt động với thu nhập bình quân từ các 
trang trại là 152 triệu đồng/năm. Huyện 
cũng đã thành công trong việc mở rộng 
và cải tạo, chuyển đổi diện tích đất nông 
nghiệp kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy 
sản các loại.
Thực tế cho thấy, phát triển chăn nuôi, 
nuôi trồng thủy sản đang là một hướng đi 
đúng đắn của huyện miền núi Cẩm Khê. 
Nhờ đó, huyện đã giải quyết được việc làm 
cho khoảng 20 nghìn lao động, góp phần 
tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc 

sống cho người dân nông thôn. Huyện đã 
thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận 
động người dân chuyển đổi hình thức 
chăn nuôi; tập huấn kiến thức chăn nuôi 
và tiến bộ khoa học kỹ thuật; tạo điều 
kiện cho bà con vay vốn tín dụng…
Mục tiêu của huyện Cẩm Khê phấn đấu 
đến năm 2020, giá trị sản xuất trong chăn 
nuôi nuôi đạt 963.734 triệu đồng, chiếm 
tỷ trọng 42,6%; thủy sản đạt 410.150 triệu 
đồng, chiếm tỷ trọng 18,2% trong cơ cấu 

ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản. Do 
vậy, huyện chủ trương phát triển thêm 2 
cơ sở chăn nuôi bò thịt; 4-5 cơ sở chăn 
nuôi lợn; 3-4 cơ sở chăn nuôi gia cầm theo 
hướng tập trung; phát triển 8-10 trang 
trại chăn nuôi, trang trại tổng hợp ở các 
xã: Hương Lung, Sơn Tình, Tiên Lương, 
phượngVỹ... Đối với lĩnh vực nuôi trồng 
thủy sản, huyện dự tính ổn định diện 
tích nuôi trồng thủy sản là 1.800 ha; mở 
rộng diện tích nuôi chuyên đạt 1.200 ha 
(trong đó diện tích nuôi thâm canh 480 
ha). Năng suất bình quân đạt 4,5-5 tấn/ha; 
sản lượng đạt từ 8.500- 9.000 tấn. Các sản 
phẩm chăn nuôi, thủy sản sản xuất ra cơ 
bản được kiểm soát chất lượng.

Phát triển toàn diện
Năm 2016, kinh tế của huyện tiếp tục 
ổn định và có bước phát triển, tốc độ giá 
trị tăng thêm đạt 1.782,4  tỷ đồng, tăng 
7,23% so cùng kỳ; thu ngân sách trên 
địa bàn huyện đạt 555,99 tỷ, bằng 97% 
so với cùng kỳ; giá trị tăng thêm bình 
quân đầu người (giá thực tế) đạt 19,3 triệu 
đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng 
hướng, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy 

sản đạt 49,71%; Công nghiệp, TTCN-XD 
đạt 13,51%; TM-DV đạt 36,78%. Nhìn 
chung, các ngành sản xuất giữ được tốc 
độ tăng trưởng tương đối ổn định; sản xuất 
nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt kết quả 
khá; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
mở rộng quy mô, gia tăng sản phẩm, phát 
triển ngành nghề mới; các ngành dịch vụ 
tiếp tục phát triển đa dạng hơn.
Hiện nay, dân số toàn huyện là 132.724 
người, đang trong giai đoạn cơ cấu dân số 
trẻ, số người trong độ tuổi lao động chiếm 
khoảng 54% tổng dân số. Nguồn nhân lực 
dồi dào là thuận lợi lớn cho các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Bên 
cạnh đó, nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới (NTM) được chú trọng thực hiện, có 
01 xã đạt chuẩn và 05 xã cơ bản đạt chuẩn 
NTM. Cẩm Khê phấn đấu có 10 xã đạt 
chuẩn NTM vào năm 2020, bộ mặt nông 
thôn sẽ được thay đổi đáng kể, đời sống 
xã hội ổn định và nâng cao chất lượng.
Trong năm 2017, huyện Cẩm Khê tiếp 
tục chỉ đạo thu hút các dự án đầu tư vào 
sản xuất chăn nuôi và thủy sản tạo nhằm 
đà phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản 
gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp nông thôn. Ưu tiên triển khai thực 

hiện các chương trình nông nghiệp trọng 
điểm, trọng tâm là phát triển cây lương 
thực, chương trình chăn nuôi gia súc, gia 
cầm, nuôi trồng thủy sản theo hướng sản 
xuất hàng hóa giai đoạn 2016-2020 nhằm 
cụ thể hóa một trong hai khâu đột phá của 
huyện. Tăng cường huy động các nguồn 
lực đầu tư hạ tầng phát triển sản xuất; đẩy 
mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT; đổi mới 
cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; liên kết 
sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm..., 
nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và 
giá trị gia tăng trong các lĩnh vực nông 
nghiệp.
Ngoài ra, huyện sẽ tiếp tục thực hiện chính 
sách khuyến khích thu hút đầu tư phát 
triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 
giúp đỡ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
kịp thời tháo gỡ khó khăn, mở rộng quy 
mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản 
phẩm. Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách 
thuế, phí, lệ phí; cải cách TTHC, nhất là 
thủ tục đăng ký kinh doanh. Chú trọng 
phát triển ngành nghề truyền thống, nhân 
cấy và phát triển nghề; nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các làng nghề và chất 
lượng sản phẩm làng nghề. Đồng thời, 
tăng cường công tác tuyên truyền, xúc 

huyện Cẩm Khê
khai thác tiềm năng lợi thế, phát triển 

nông nghiệp theo hướng hàng hóa

Ông Cù Xuân Ân - Phó Chủ tịch huyện 
trao đổi với phóng viên

Ngành nuôi trồng thủy sản đã tạo hướng phát triển bền vững cho huyện Cẩm Khê thời gian qua.

Cẩm Khê là huyện miền núi nằm ở phía tây bắc của tỉnh Phú Thọ, có diện tích tự nhiên 23.417 hécta. Với đặc thù của vùng miền 
núi trung du, địa hình trải dài theo hữu ngạn sông Thao; có dải núi đồi bao bọc ở phía tây; hệ thống sông ngòi, khe suối dày đặc, 
hình thành những cánh đồng rộng lớn xen với nhiều đầm hồ. Đây là nguồn lợi tự nhiên để phát triển nông, lâm nghiệp gồm: 
trồng cây lâm nghiệp, lúa và hoa màu, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... Những năm qua, huyện đã đẩy mạnh khai thác tiềm 
năng, lợi thế, thu hút đầu tư, khuyến khích người dân sản xuất theo hướng hàng hóa... đã giúp diện mạo một vùng quê khó 
khăn trước đây ngày càng thay đổi đáng kể.

Tính đến hết năm 2016, tổng sản 
lượng thủy sản toàn huyện đạt 
6.655 tấn, bằng 105,38 % so với 
năm 2015; cung ứng cá giống các 
loại (chính sách hỗ trợ của tỉnh) 
cho 657,39 ha diện tích nuôi với 
tổng số tiền hỗ trợ là 1.331,880 
triệu đồng; tổng đàn trâu, bò đạt 
21.361con, gia cầm 1.360.900 con, 
lợn 104.934 con (sản lượng thịt lợn 
hơi xuất chuồng đạt 20.146,2 tấn, 
bằng 103,32 % so với năm 2015).

Hoàng Anh
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tạo hướng đột phá
Tiền thân là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng quản 
lý, trải trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đến nay công ty đã có 
tổng số vốn điều lệ trên 200 tỷ đồng, là doanh nghiệp100% vốn 
trong nước sản xuất nhôm thanh định hình có quy mô lớn nhất hiện 
nay. “Bước ngoặt” tạo ra điều này bắt đầu từ năm 2004 khi Shalumi 
thực hiện cổ phần hóa. Theo đó, Nhà nước bán ra 30% cổ phần trên 
vốn điều lệ trong tổng số 8 tỷ đồng (khi mới thành lập) của doanh 
nghiệp. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo ra sự đột phá thay đổi về 
cách quản lý và những chiến lược kinh doanh mới cho công ty.
ông Nguyễn Minh Kế, Chủ tịch HĐQT kiêm TgĐ Shalumi cho 
biết: Để đứng vững và phát triển trong môi trường hội nhập, những 

năm qua, chúng tôi đã xác định và đề ra những chiến lược phát triển 
hợp lý. Đồng thời, cổ phần hóa đã giúp chúng tôi mạnh dạn lựa 
chọn các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp.
“Thay đổi cơ cấu sở hữu đã dẫn đến thay đổi về chất trong hoạt 
động của doanh nghiệp, đặc biệt là có sự tăng trưởng vượt bậc về 
năng lực sản xuất và sản lượng tiêu thụ. Năng suất lao động của 
Shalumi cải thiện rõ rệt khi sản lượng tăng từ mức bình quân 3000 
tấn/năm các năm trước đó lên mức 5000 tấn vào năm 2005”, ông 
Kế dẫn chứng,
Hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh ngoài việc chiếm được sự tin 
tưởng từ khách hàng còn giúp Shalumi nhận được những quan tâm, 
tạo điều kiện của chính quyền địa phương. Tỉnh phú Thọ đã cho 
phép công ty xây dựng Nhà máy sản xuất tại KCN phía Nam thành 
phố Việt Trì với tổng diện tích lên đến gần 7ha. Nơi này có vị trí 
đặc biệt thuận tiện về giao thông đường sắt, đường bộ và đường 
sông, giúp công ty giảm chi phí, giá thành sản phẩm và tạo lợi thế 
cạnh tranh trên thị trường.
Xác định phát triển lâu dài và bài bản, công ty đã mạnh dạn đầu 
tư trang thiết bị đồng bộ, nhập khẩu từ các quốc gia tiên tiến. Hiện 
nay, dây chuyền sản xuất của Shalumi có sản lượng 16.000 tấn/
năm, gồm: 1 xưởng đúc, 9 máy cán ép, 3 dây chuyền sơn tĩnh điện 
và vân gỗ, 1 dây chuyền đánh bóng inox, 2 dây chuyền xi mạ. Nhà 
máy khép kín từ khâu luyện đúc nhôm hợp kim chất lượng cao với 
dây chuyền cán ép tiên tiến của Đài Loan cùng các thiết bị oxy 
hoá nhuộm màu được sản xuất, liên doanh giữa Đài Loan và Mỹ 
thế hệ mới. 
Từ những “đột phá” trong sản xuất, kinh doanh, sức tăng trưởng 
của công ty Nhôm Sông Hồng ngày càng mạnh mẽ. riêng trong 
năm 2016, sản phẩm sơn tĩnh điện chiếm tỷ trọng lớn nhất với 
5.600 tấn; tiếp đến là phủ phim vân gỗ đạt sản lượng 2.400 tấn; 
xi mạ đạt sản lượng 2600 tấn. Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận của 
Shalumi cũng lớn dần qua các năm, cụ thể: năm 2015 đạt 1.100 tỷ 
đồng doanh thu, lợi nhuận đạt 9,5 tỷ đồng; năm 2016, doanh thu 
đạt 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận đạt khoảng 16 tỷ đồng; năm 2017 dự 
kiến đạt 14.000 tấn.

tiếp tục “vươn khơi”
Với chất lượng cao, mẫu mã đẹp, trong gần 20 năm qua, nhôm 
thanh định hình của Shalumi đã chiếm lĩnh thị trường 63 tỉnh thành 

Công ty CP nhôm Sông hồng: 

Hai tHập kỷ vươn mìnH pHát triển 

với 3 dòng sản phẩm chủ lực: sơn tĩnh điện, mạ aNoD và phủ 
phim vân gỗ. Đặc biệt, sản phẩm đã được xuất khẩu sang các thị 
trường yêu cầu chất lượng cao như: Mỹ, Nhật Bản, Canada, Hàn 
Quốc và các nước châu âu…
riêng ở Việt Nam, thương hiệu Shalumi đã chinh phục được nhiều 
chủ đầu tư “khó tính” và ghi dấu ấn tại nhiều công trình, dự án 
quy mô lớn như: Vinpearl Hotel phú Quốc ; Vinpearl Nha Trang ; 
Nhà ga T1 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; Vincom Bà Triệu, 
Hà Nội. Vincom plaza Bắc Từ Liêm ; Vincom plaza Hải phòng 
; Vincom plaza Việt Trì ; Samsung Bắc Ninh ; Samsung Thái 
Nguyên...
Công ty Cp Nhôm Sông Hồng hiện đang tạo việc làm cho khoảng 
550 lao động, có mức thu nhập bình quân 5.500.000 đồng/tháng. 
Trong đó, trên 300 lao động có trình độ từ trung cấp trở lên, đặc 
biệt, đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề, nhiều kinh nghiệm, 
chuyên môn cao, tay nghề giỏi khá hùng hậu. Ngoài việc thúc đẩy 
sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn làm tốt công tác chăm lo 

đời sống người lao động, phát triển các tổ chức chính trị, như: Xây 
dựng Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên... Đảng bộ công ty với 
vai trò là “hạt nhân” lãnh đạo, hoạch định những bước đi trọng tâm 
chiến lược trong các hoạt động của doanh nghiệp; tạo môi trường 
đoàn kết, hiệu quả và bền vững.
Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Nguyễn Minh Kế cho biết: 
Thời gian tới, công ty vẫn tập trung phát huy thế mạnh mặt hàng 
truyền thống là khung nhôm định hình; tiếp tục củng cố và phát 
triển các chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Bên cạnh đó, tăng cường 
hiệu quả làm việc; tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu; chú trọng bảo 
vệ môi trường; đáp ứng tối đa công suất của dây chuyền sản xuất... 
Sau đó, hướng đến việc đầu tư công nghệ mới, sản xuất các sản 
phẩm hoàn chỉnh có giá trị gia tăng cao; tìm kiếm thị trường mới tại 
các nước trên thế giới nhằm đẩy mạnh lĩnh vực xuất khẩu.
“Để làm tốt điều này, chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao 
năng lực quản trị doanh nghiệp, nắm bắt cơ hội và xây dựng chiến 
lược phù hợp; tăng cường liên kết, thu hút đối tác, tìm hiểu, học 
hỏi các công nghệ sản xuất hiện đại. Bên cạnh đó, việc phát động 
các phong trào thi đua, nhân rộng các địa hình tiên tiến sẽ liên tục 
được đẩy mạnh. Ngoài ra, vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp, 
phát triển nguồn nhân lực, nâng cao ý thức, kỷ luật, tác phong công 
nghiệp... là những nhiệm vụ được chú trọng triển khai”, ông Kế 
khẳng định.
phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và truyền thống gần 20 năm 
xây dựng, trưởng thành, tin rằng Shalumi sẽ tiếp đà tăng trưởng, với 
sức vươn mạnh mẽ trong những năm tiếp theo. Từ đó, xây dựng và 
phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, có uy tín trong nước 
và quốc tế; bảo đảm đời sống cho CBCNV; đóng góp nhiều hơn 
nữa vào sự phát triển của địa phương.

Ông Nguyễn Minh Kế, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
Công ty CP Nhôm Sông Hồng

Xưởng sơn tĩnh điện màu của công ty

Sản phẩm nhôm thanh định hình Shalumi đã đoạt các 
giải thưởng như: 5 HCV chất lượng cao ngành xây dựng 
(từ năm 2001 đến 2006), HCV Vàng Hội chợ triển lãm quốc 
tế Hàng công nghiệp Việt Nam (năm 2000); HCV Hội chợ 
Hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn made 
in Việt Nam, HCV tại Hội chợ Triển lãm quốc tế hàng công 
nghiệp Việt Nam (năm 2002); HCV “Hội chợ Việt Nam 
Conexpo năm 2003”; giải thưởng “Sao vàng đất Việt” năm 
2003 và 2005... 

Đặc biệt, năm 2009 Công ty CP Nhôm Sông Hồng vinh dự 
đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước 
trao tặng.

Công ty CP Nhôm Sông Hồng (Shalumi) thành lập năm 1998, 
hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhôm thanh 
định hình và các sản phẩm từ nhôm, phục vụ xây dựng, sản 
xuất công nghiệp công nghệ cao và xuất khẩu. Những năm 
gần đây, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều bất ổn, doanh 
nghiệp đã phát huy sự chủ động, sáng tạo, đoàn kết để vượt 
qua mọi khó khăn. Qua đó, duy trì phát triển ổn định với tốc 
độ tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước.

Ngọc Tùng
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góp nhặt niềm tin từ chính những công 
việc làm thuê, những dự án nhỏ lẻ, 
Nguyễn anh Tuấn đã gầy dựng cho mình 
được một hành trang vô cùng quan trọng 
là “chữ tín” - điều mà giúp anh không 
ngừng thành công sau này khi mở doanh 
nghiệp. 
Tháng 10 năm 2009 trai qua gần 10 năm 
lặn lội tìm tòi, học hỏi Nguyễn anh Tuấn 
quyết định thành lập doanh nghiệp - Công 
ty Tuấn phúc ra đời, trải qua gần 10 năm 
hoạt động, từ số vốn 15 triệu ngày nào 
đến nay Công ty Tuấn phúc đã không 
ngừng lớn mạnh với số vốn hàng chục tỉ 
đồng, tạo  cho công ăn việc làm ổn định 
cho hơn 50 lao động với thu nhập ổn định 
4 đến 5triệu/người/tháng. Việc thực hiện 
các nghĩa vụ đóng nộp ngân sách Nhà 
nước được công ty nghiêm túc thực hiện 
một cách đầy đủ và chủ động.
Đối với công tác đảm bảo đời sống cho 
cán bộ công nhân viên công ty, Công 
đoàn công ty đã chủ động cùng lãnh đạo 
doanh nghiệp giải quyết đầy đủ, kịp thời 
các chế độ chính sách đối với người lao 
động như đóng nộp các loại hình bảo 
hiểm, trả lương đúng kỳ hạn, làm tốt công 
tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh 
lao động (Tuấn phúc là một trong số ít 
doanh nghiệp được tặng bằng khen trong 
công tác an toàn vệ sinh và phòng chống 

cháy nổ của Cục trưởng Cục an toàn Lao 
động - Bộ Lao động thương binh và xã 
hội). Bên cạnh đó còn duy trì có hiệu quả 
phong trào thi đua lao động sản xuất trên 
tinh thần “Tiết kiệm, sáng tạo và hiệu 
quả”, có cơ chế động viên khen thưởng 
đối với các cá nhân và tập thể người lao 
động
Hiện trong điều kiện thắt chặt cũng như 
cắt giảm đầu tư công được thực hiện chặt 
chẽ cùng với đó là sự cạnh tranh khốc liệt 
trong lĩnh vực xây dựng đã tạo ra không ít 
áp lực đối với Tuấn phúc. Hiện nay công 
ty đang tập trung tối đa nhân lực, máy 
móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ và đảm 
bảo đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư 
về kỹ, mỹ thuật công trình. Do yêu cầu về 
chất lượng cũng như tiến độ nên lãnh đạo 
công ty phải trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, 
giải quyết các khó khăn, vướng mắc ngay 
tại công trình.
Bên cạnh đó, để ổn định hoạt động cũng 
như có hướng cho sự phát triển trong 
tương lai tốt hơn công ty đã phát huy sức 
mạnh tổng hợp, mở rộng hoạt động trên 
nhiều lĩnh vực và tranh thủ sự giúp đỡ của 
các cấp, các ngành trong tỉnh đặc biệt là 
chính quyền huyện Cẩm Khê nơi công ty 
đang hoạt động. Thực hiện phương châm 
đa dạng hóa ngành nghề trong kinh doanh, 
năm 2011 Tuấn phúc đã mạnh dạn đầu tư 

hơn 20 tỷ đồng xây dựng tổ hợp khách 
sạn và dịch vụ giải trí Tuấn phúc tại khu 
3 thị trấn Sông Thao chính thực hoạt động 
từ cuối năm 2011 bước đầu đã cho những 
kết quả khả quan. Năm 2016 tổng doanh 
thu từ hoạt động xây dựng cũng như dịch 
vụ của công ty đạt hàng chục tỷ đồng, nộp 
ngân sách đầy đủ. 
Trong năm 2017, công ty đặt mục tiêu 
phấn tổng doanh thu tăng 10% so với 
năm 2016, thu nhập bình quân người lao 
động đạt trên 5 triệu đồng/ người/ tháng. 
Để đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu đề ra, 
công ty đã và đang triển khai nhiều biện 
pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh như: 
Sắp xếp lại lao động, đẩy mạnh thực hành 
tiết kiệm vật tư nguyên vật liệu, tích cực 
đấu thầu ký kết các công trình mới có 
nguồn vốn rõ ràng, không ngừng củng cố 
uy tín bằng chính chất lượng công trình, 
sản phẩm, huy động nguồn lực tại chỗ 
để tiếp tục đầu tư mới các máy móc thi 
công hiện đại nhằm nâng cao khả năng 
cạnh tranh trong hoạt động xây lắp... Với 
những kết quả đạt được như trên, Công ty 
cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn phúc đã và 
đang khẳng định sự nỗ lực vươn lên bằng 
chính thực lực của doanh nghiệp trong 
cơ chế thị trường có tính cạnh tranh cao, 
nhiều khó khăn thử thách đối với loại hình 
doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Bản thân Doanh nhân Nguyễn anh Tuấn  
được tặng nhiều Bằng khen như “Thanh 
niên Cẩm Khê tiên tiến làm theo lời bác” 
năm 2014; được chủ tịch uBND huyện 
Cẩm Khê tặng giấy khen “có thành tích 
xuất sắc trong phong trào thi đua yêu 
nước giai đoạn 2010-2015”, Công ty cổ 
phần đầu tư và xây dựng Tuấn phúc được 
chủ tịch uBND huyện Cẩm Khê tặng 
giấy khen “Có thành tích đóng góp vào sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội huyện 
Cẩm Khê năm 2016”.

Được thành lập ngày 13 tháng 10 năm 2009, trải qua gần 
10 năm không ngừng nỗ lực vươn lên tự hoàn thiện 
mình, đến nay, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn 

phúc (Công ty Tuấn phúc) đã trưởng thành đóng góp quan trọng 
cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện Cẩm Khê nói 
riêng cũng như tỉnh phú Thọ nói chung.
Hoạt động chính trong các lĩnh vực: Xây dựng các công trình dân 
dụng, công nghiệp, giao thông, thương mại và dịch vụ, ở mỗi lĩnh 
vực Công ty Tuấn phúc đều nỗ lực hết mình để mang đến những 
sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho đối tác, khách hàng.
Có thể nói tấm gương vươn lên của Doanh nhân Nguyễn anh 
Tuấn - giám đốc Công ty Tuấn phúc là một minh chứng sống 
động cho thành công của tuổi trẻ với những khát vọng và hoài bão 
vươn lên làm giàu. Ở đó chúng ta có thể thấy một nội lực mạnh mẽ 
ở trong chính những người trẻ tuổi như thế  - nhân tố cốt lõi, khởi 
nguồn cho mọi thành công.
giám đốc Nguyễn anh Tuấn chia sẻ, trước khi thành lập doanh 
nghiệp ngày mới tốt nghiệp phổ thông trung học, sau khi không 
đỗ vào trường thể dục thể thao ở Hà Tây (cũ) cũng như trường Đại 
học Hùng Vương, anh đã quyết tâm đi học nghề và mở của hàng 
làm trong lĩnh vực khung nhôm cửa kính từ những năm 2000 - thời 
điểm mà các sản phẩm như thế tại phú Thọ nói chung cũng như 
Cẩm Khê nói riêng còn khá mới mẻ. anh tâm sự, lúc đó gia đình 
nghèo để có tiền mua đồ nghề bố mẹ anh phải đi vay hộ 15 triệu 
đồng - một số tiền tương đối lớn với gia đình cũng như bản thân 
anh ở thời điểm đó. Tuy nhiên, với bấy nhiêu tiền cũng chỉ đủ 
vốn để anh mua những máy móc cần thiết để đi làm, còn lại vốn 
lưu động cũng không có. Trong “cái khó ló cái khôn” anh tìm ra 
phương án cho mình là lấy công làm lãi, tư vấn cho khách hàng 
mua sản phẩm ở đâu, giá cả như thế nào cho hợp lý còn anh thì 
nhận phần thi công. Cứ như thế bài toán về vốn lưu động của Tuấn 
dần được giải quyết. Từ làm thuê các công trình dự án nhỏ, đến 
các công trình đóng tàu lớn ở Việt Trì anh cũng đã tin tưởng được 
giao. Vẻ mặt không dấu được niềm hãnh diện, anh kể lại thời điểm 
đó với kỹ năng hàn anh đã vươn tới được những kỹ thuật khó nhất 
như hàn tự bong mối,... rồi các dự án cửa kính thủy lực ở khắp nơi 
trên địa bàn tỉnh gần như dự án lớn nào cũng lưu dấu ấn của anh. 

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng tuấn phúC:

Vươn lên bằng nội lực

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty

Doanh nghiệp đã phát triển nhanh, bền vững trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua

Ngọc Anh
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Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Chúc - phó giám đốc 
Doanh nghiệp tư nhân Quyết Thắng cởi mở cho biết: Trong 
những năm qua, do được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận 

lợi của các cấp chính quyền,(cho công ty thuê 7,2 ha đất để phát 
triển sản xuất, giấy tờ thủ tục nhanh gọn,...) và đặc biệt là sự đoàn 
kết “chung sức, đồng lòng”, nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập 
thể ban lãnh đạo, cán bộ và công nhân nên Doanh nghiệp đã vượt 
qua những khó khăn, không ngừng hoàn thiện chính mình và từng 
bước vững chắc vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp 
tiên tiến, điển hình của huyện Cẩm Khê nói riêng cũng như tỉnh phú 
Thọ nói chung.
Cái duyên đến với sản xuất gạch của Quyết Thắng xuất phát từ 
chính những tìm tòi của lãnh đạo doanh nghiệp này - những con 
người luôn không ngừng suy nghĩ tìm ra những hướng đi mới, cách 
làm mới để vươn lên. ông Chúc cho biết, nắm được thông tin một 
số anh em bạn bè áp dụng thành công công nghệ sản xuất gạch của 
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2 anh em ông đã mày mò đến 
tận nơi tìm hiểu, học hỏi. Khi đã nắm bắt được cơ bản thông tin về 
công nghệ, cùng với việc điều nghiên cẩn trọng, kỹ lưỡng về thị 
trường vật liệu xây dựng (gạch nung), Doanh nghiệp đã quyết định 
đầu tư  Nhà máy gạch đầu tiên theo công nghệ của Trường Bách 
Khoa với công suất 10triệu viên/năm (năm 2006) với số vốn 4 tỷ 
đồng. ông bà ta có câu “ người tính không bằng trời tính” bởi thế 
mà tuy là lính mới trong lĩnh vực nhưng do trong giai đoạn 2008 

giá vật liệu xây dựng tăng cao, nên vô hình chung đã tạo điều kiện 
thuận lợi để Quyết Thắng có những quyết sách lớn hơn, táo bạo hơn 
trong hoạt động. 
Năm 2010, hơn 03 năm sau khi đầu tư và vận hành thành công Nhà 
máy gạch đầu tiên Quyết Thắng lại trăn trở với bài toán về chất 
lượng, môi trường,... Bởi vậy, khi nắm bắt được chủ trương chuyển 
sang công nghệ lò Tuynel của tỉnh, sau khi bàn tính kỹ lưỡng, Quyết 
Thắng tiế tục là doanh nghiệp tiên phong của Cẩm Khê đầu tư sang 
công nghệ mới. 
Tháng 6 năm 2010 với số vốn đầu tư 24,5 tỷ đồng, Nhà máy gạch 
Tuynel theo công nghệ tiên tiến với công suất 20 triệu viên/năm của 
doanh nghiệp đã ra đời. Khỏi phải nói, tự hào có, hồi hộp và lo lắng 
cũng có. Tự hào là bởi Quyết Thắng đã trở thành doanh nghiệp đầu 
tiên đầu tư một nhà máy gạch Tuynel hiện đại trên địa bàn huyện, 
tạo ra một cú hích quan trọng để các nhà máy khác trên địa bàn học 
tập và từng bước chuyển đổi nhằm đảm bảo môi trường cũng như 
chất lượng sản phẩm. Hồi hộp và lo lắng bởi lần đầu tiên áp dụng 
công nghệ mới nên không khỏi bỡ ngỡ trong quá trình vận hành hoạt 
động. Và những lo lắng của Doanh nghiệp là có cơ sở, ngay trong 06 
sau khi đi vào vận hành, sản phẩm của Nhà máy ra không đạt được 
yêu cầu, mày mò tìm đủ mọi cách vẫn không giải quyết được. Ban 
lãnh đạo Doanh nghiệp căng như dây đàn, nhiều đêm mất ngủ. ông 
Chúc cho biết, ngoài việc chuyển giao toàn bộ dây chuyền cũng như 
cách thức vận hành nhà máy nhưng để ra được sản phẩm tốt thì còn 

Doanh nghiệP tư nhân Quyết thắng: 

Đầu tư trọng tâm, phát triển bền vững

phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện như: nguồn đất chất lượng như 
thế nào, phối liệu ra sao để nhiệt độ lò đảm bảo,... cuối cùng biện 
pháp thuê chuyên gia vận hành được Doanh nghiệp sử dụng đến  và 
bước sang cuối năm 2010  thì hoạt động sản xuất của Nhà máy đã 
đi vào ổn định.  
Hiện nay, sản phẩm của Quyết Thắng ngoài cung cấp cho thị trường 
trong tỉnh còn vươn ra các tỉnh bạn, đặc biệt là Lào Cai và yên 
Bái. Doanh thu của Doanh nghiệp duy trì ổn định trên 2,5 tỷ/tháng 
tương đương với gần 30 tỷ/ năm, góp phần giải quyết việc làm cho 
gần 100 lao động với mức thu nhập ổn định từ 5,5 triệu đồng/người/
tháng trở lên. Nộp ngân sách hàng năm hơn 1 tỷ đồng. Hằng năm, 
công ty đóng góp hàng trăm triệu đồng cho công tác xã hội, từ thiện, 
đặc biệt là hỗ trợ nguyên vật liệu làm đường giao thông nông thôn 
các thôn trong xã, trong huyện theo Chương trình MTQg xây dựng 
nông thôn mới của huyện.
Là một lao động đã từng gắn bó với Doanh nghiệp từ những ngày 
đầu đầu tư Nhà máy (năm 2007), theo anh Hoàng Văn Cường ở Khu 
4 Cát Chủ, huyện Cẩm Khê hiện là quản đốc bộ phận nung đốt của 
Nhà máy cho biết: “...Chính sự nhiệt huyết, tình người của lãnh đạo 
doanh nghiệp và các cộng sự, là một trong những nhân tố quan trọng 
để người lao động trong đó có anh gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. 
Theo anh Cường bên cạnh việc có được thu nhập trung bình khoảng 
10 triệu đồng/ tháng, các khoản tiền thưởng (lễ, tết), thăm hỏi động 
viên kể cả tiền thuốc chữa bệnh… các cháu “học sinh nghèo vượt 

khó”, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong 
công ty, trong xã, trong huyện, đều được công ty quan tâm.thì việc 
chăm lo đời sống tinh thần cũng được lãnh đạo doanh nghiệp quan 
tâm. Đặc biệt, để môi trường làm việc của công nhân được cải thiện, 
đảm bảo sức khỏe Doanh nghiệp cũng tích cực các hoạt động như: 
trồng cây xanh, thường xuyên phun nước”.
“Tôi chỉ mong sao tạo được nhiều công ăn, việc làm và thu nhập 
ổn định cho người lao động ở địa phương. Và tôi cũng luôn mong 
mỏi được đóng góp, công hiến thật nhiều cho quê hương Cẩm Khê 
nói riêng cũng như phú Thọ nói chung…” - ông Chúc chia sẻ. Vì lẽ 
đó, Quyết Thắng đã và đang tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, phó 
giám đốc Hoàng Văn Chúc cho biết thêm, trong khoảng 02 năm tới 
Doanh nghiệp sẽ bổ sung thêm các sản phẩm cho giá trị cao hơn như 
gạch lát nền, ngói....
Chúng tôi tin tưởng rằng: Bằng sự quyết tâm cao, đồng thuận trong 
nội bộ, dám nghĩ, dám làm, luôn tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, ổn 
định đời sống cho lao động địa phương, đặc biệt sản xuất luôn bảo 
đảm môi trường, định hướng phát triển doanh nghiệp luôn gắn liền 
với phát triển KT-XH của huyện, tỉnh phú Thọ nên Doanh nghiệp 
tư nhân Quyết Thắng sẽ còn có những bước tiến đáng kể và có nhiều 
đóng góp hơn nữa cho xã hội, nhất là đối với Chương trình MTQg 
xây dựng nông thôn mới của huyện và tỉnh phú Thọ đang đề ra.

Ông Hoàng Văn Chúc - P.Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Quyết Thắng 
trao đổi với PV tạp chí về hướng đầu tư phát triển công ty Sản phẩm tại nhà máy sản xuất gạch tuynel của công ty

Là một trong những doanh nghiệp điển hình tiên tiến, hoạt 
động hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và 
có nhiều đóng góp cho công tác xã hội, từ thiện nhất là giải 
quyết, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, tích cực 
đóng góp xây dựng nông thôn mới; đồng thời góp phần thúc 
đẩy KT-XH huyện Cẩm Khê phát triển. 

Trung Thành
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BS chuyên khoa II Vũ Văn Tâm trực tiếp thực hiện và chỉ đạo. 
Điểm mấu chốt của kỹ thuật này, thay vì chuyển phôi sớm, phôi 
sẽ được nuôi trong môi trường nuôi cấy đặc biệt đến ngày thứ 
5 mới chuyển phôi vào trong buồng tử cung. Nhờ kỹ thuật mới, 
tỷ lệ có thai tăng lên đáng kể. Trong năm 2016, tổng số phụ nữ 
hiếm muộn đã được chuyển phôi nuôi cấy ngày 5 là 76 người, tỷ 
lệ thành công là 68%, đây là tỷ lệ có thai cao trong phương pháp 
TToN trên cả nước nên được bệnh nhân tin tưởng giới thiệu cho 
bạn bè, đồng nghiệp và người thân đến khám, chữa vô sinh.
giám đốc bệnh viện, TS, BS chuyên khoa II  Vũ Văn Tâm chia 
sẻ: “Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện phụ sản Hải phòng 
được thành lập rất sớm từ năm 2002, thứ 2 toàn miền Bắc chỉ sau 
bệnh viện phụ sản trung ương. Với việc đưa vào triển khai nhiều 
biện pháp, trang thiết bị hỗ trợ sinh sản tiên tiến. Từ đầu năm 
2017 đến nay, rất nhiều bệnh nhân ngoại tỉnh đã đến với trung 
tâm. riêng trong tháng 3, trung tâm đã thực hiện Thụ tinh trong 
ống nghiệm cho 86 bệnh nhân ngoại tỉnh, trong đó: 14 bệnh 
nhân  đến từ Quảng Ninh, 02 bệnh nhân đến từ Điện Biên, 02 
bệnh nhân đến từ Thái Bình, 01 bệnh nhân đến từ Nam Định, 02 
bệnh nhân đến từ Bắc Ninh, 05 bệnh nhân đến từ Hải Dương”.
Với phương châm “coi người bệnh như người thân” TTHTSS 
luôn nỗ lực nâng cao chất lượng điều trị, thái độ phục vụ, nâng 
cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đem lại kết quả điều trị tốt 
nhất cho người bệnh.

Nơi gửi gắm niềm tin của những gia đình hiếm muộn
Vợ chồng anh phạm Kim Trung và chị Trần Thị Hương ở Trung 
Lập, Vĩnh Bảo, Hải phòng kết hôn từ năm 2003. Năm 2004, anh 
chị sinh được một bé gái. Sau khi có con  đầu lòng, anh chị tập 
trung cho việc làm kinh tế gia đình và nuôi dạy con gái. Đến khi 
con gái được 5 tuổi, anh chị quyết định sinh con thứ 2 nhưng sau 
hơn một năm không áp dụng bất cứ biện pháp kế hoạch nào, chị 
Hương vẫn không có thai. Đến khám tại TTHTSS bệnh viện phụ 

sản Hải phòng, chị  được các bác sĩ thăm khám và đưa ra kết 
luận: Vô sinh thứ phát, độ II, trên 1 năm.
Buồn bã, thất vọng, anh Trung cùng vợ bàn nhau sẽ đến Bệnh 
viện phụ sản Trung ương điều trị vô sinh vì cho rằng ở đó là 
tuyến Trung ương sẽ điều trị tốt hơn. Tuy nhiên, qua thời gian 
tìm hiểu và được bạn bè chia sẻ, anh chị đã quyết định đến với 
TTHTSS Bệnh viện phụ sản Hải phòng để điều trị. Suốt từ năm 
2012, mặc dù qua nhiều lần điều trị đều không có kết quả nhưng 
vợ chồng chị Hương và các y bác sĩ tại trung tâm vẫn không nản 
chí. phải đến ngày 20/8/2016, khi chị Hương được TS,BS Vũ 
Văn Tâm trực tiếp thực hiện kỹ thuật chuyển phôi (chuyển phôi 
ngày 5) chị đã có song thai. Ngày 21/4/2017, trong niềm hạnh 
phúc, vui sướng vỡ òa của gia đình, khi chị Hương sinh được hai 
bé trai khỏe mạnh bụ bẫm. gia đình anh Trung, chị Hương cũng 
chỉ là một trong số rất nhiều những trường hợp được bệnh viện 
phụ sản Hải phòng mang lại niềm vui. Những đứa trẻ được tạo 
nên từ niềm mong mỏi vô bờ bến của gia đình và sự tận tâm hết 
mực của các y bác sĩ của TTHTSS nay đều đã khôn lớn. Các con 
đều rất thông minh, khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Bé  Nguyễn Huy 
Minh đạt giải ba toán quốc tế, bé Nguyễn Thị Bích Ngọc đạt 
huy chương vàng giải vô địch cờ vua nhanh Hoa phượng đỏ….

“Thành công không chỉ  đổi bằng nước mắt mà còn đổi bằng 
rất nhiều nước mắt và sự tận tâm, cố gắng. Hạnh phúc của 
người thầy thuốc chính là nụ cười mãn nguyện của các bệnh 
nhân”, giám đốc Bệnh viện phụ sản Hải phòng trải lòng.

Thùy Dương

Kỹ thuật đông lạnh phôi thai trong phương pháp thụ tinh ống nghiệm

Hàng trăm em bé được sinh ra đời nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệmCoi người bệnh như người thân
Trong những năm qua, trung tâm Hỗ trợ sinh sản (TTHTSS ), Bệnh viện phụ sản Hải phòng, 
dưới sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc, Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II Vũ Văn Tâm, đã áp 
dụng nhiều phương pháp kỹ thuật cao trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản đang được áp dụng tại các 
trung tâm hỗ trợ sinh sản tiên tiến trên thế giới, mang lại niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình, 
cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. 
Trung tâm đã triển khai được hầu hết các kỹ thuật trong qui trình thụ tinh ống nghiệm, có 
nhiều kỹ thuật đã trở thành thường quy, như: kỹ thuật phôi thoát màng; vi phẫu tinh hoàn lấy 
tinh trùng; kỹ thuật thụ tinh: tiêm trực tiếp tinh trùng vào bào tương noãn; phẫu thuật nội soi 
điều trị vô sinh sử dụng dao siêu âm; lưu trữ phôi đông lạnh nuôi phôi ngày 5… Đặc biệt, 
từ năm 2016, trung tâm đã triển khai thêm kỹ thuật mới: “Nuôi phôi thai ngày 5” do TS, 

Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hải Phòng TS,BS Vũ Văn Tâm cùng tập thể bác sĩ, kỹ thuật viên, y tá, điều dưỡng TTHTSS

nơI ươm mầm hạnh PhúC

Bằng sự tận tâm, nhiệt thành, 
coi người bệnh như người thân 
của các y, bác sĩ, sau 15 năm 
thành lập Trung tâm hỗ trợ sinh 
sản - Bệnh viện Phụ sản Hải 
Phòng đã trở thành mái nhà 
chung, nơi gửi gắm niềm tin 
của rất nhiều gia đình, các cặp 
vợ chồng hiếm muộn trong và 
ngoài thành phố.



nó hết cả dung tục lẫn thiêng liêng. Cũng chẳng lưu tâm làm gì. 

Sau đó tôi vào chiến trường và cú xem bói đầu đời dần theo thời 

gian chìm vào quên lãng.

rất nhiều năm sau, từ một anh lính trơn trở về sau cuộc chiến, 

bươn chải nhiều nghề để cuối cùng tôi trụ lại ở nghề văn. phấn 

đấu mãi cũng thành một anh nhà văn tầm tầm viết nhăng nhít 

được dăm bảy cuốn sách, mươi cái kịch bản. Có chút tiếng tăm, 

có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định tạm coi như là công 

thành danh toại. Thứ công danh này tôi biết tỏng nó chỉ là váng 

vọt của một kiếp người an phận không hơn. Nhưng thôi, ngước 

lên làm gì, hãy cúi xuống nhìn, còn khối người khổ sở mơ bằng 

tôi nhưng chẳng được. Biết thế nên tôi vui vẻ sống. Đời thiết 

nghĩ cũng chẳng cần gì hơn.

Một hôm đang đi trên đường tôi lơ đãng thế nào đó đến ngã tư La 

Thành- giảng Võ gặp đèn đỏ không kịp phanh nên xe tôi đâm 

vào đít xe của một thiếu phụ. Nhẹ thôi nhưng cũng đẩy cái xe 

kia loạng choạng. Thiếu phụ suýt ngã phải nhảy xuống giữ xe. 

Tôi chưa kịp phản ứng thì từ cái miệng ngọc ngà của thiếu phụ 

nhả ra cụm từ cực sốc:

-Thằng mặt Non.

Tôi sững sờ nhìn chị ta. Một thiếu phụ chừng ba chục tuổi đẹp 

không thể tả. Đó là dạng phụ nữ mà ta gặp ngoài đời thường 

phải kín đáo liếc trộm và tự chỉnh lại trang phục cũng như tư 

thế của mình. Tóm lại là đẹp một cách sang trọng. Sự việc diễn 

ra rất nhanh. Chửi xong chị ta trèo lại lên yên xe phóng đi ngay 

vì đèn xanh đã sáng. Quá bất ngờ tôi vẫn cứ chôn chân chống 

xe không đi ngay được. Cay thật. Thằng mặt Non. Chợt như có 

một lằn sét. ông thày bói làng móm nhe lợi từ thuở nào đã chết 

lặng trong ký ức tôi chợt nhoằng sống lại. Những lời phán của 

ông bập bõm hiện về. Bài văn vần theo kiểu tứ tuyệt cũng tõe óc 

chui ra. Nhưng tôi chỉ nhớ được có hai câu cuối. Nó thế này: “…

Chọn bạn mà chơi phòng kẻ dữ. Tháng mười vàng lúa gặt đầy 

đồng.” Đúng rồi. Chẳng còn gì đúng hơn nữa. Đại phúc. Thằng 

mặt Non. Tôi phóng xe đuổi theo thiếu phụ. Suốt sáng ấy, phải 

đến hơn tiếng đồng hồ tôi cữ lẵng nhẵng bám theo chị ta. Không 

nói không rằng, thiếu phụ đi nhanh, tôi đi nhanh. Chậm lại nếu 

chị ta đi chậm. Có lúc thiếu phụ dừng xe mua hoa quả thì tôi 

móc thuốc lá châm hút đợi. Cứ thế loanh quanh thế nào thiếu 

phụ lộn lại gần ngã tư xảy chuyện. Chị ta dừng xe bên đường rồi 

chủ động bảo tôi:

-Tôi xin lỗi anh. Nhà chồng tôi gần đây. anh cứ đi theo tôi thế 

này mãi không tiện.

Cái miệng ngọc ngà nhả ra những âm thanh vô cùng chuẩn 

không hề ngọng. Tôi càng thêm kinh ngạc. Chị ta tiếp tục nói, 

ban nãy tôi cũng không hiểu sao lại có thể chửi anh như thế. anh 

thông cảm. Nhưng chị có ngọng đâu. Tôi không biết, cũng chưa 

bao giờ tôi nói tục. Từ kinh ngạc tôi chuyển sang hoang mang. 

ôi ông thày bói làng, cái này là gì nếu không phải đó là sự linh 

ứng. Đại phúc của tôi. Tôi móc ví lấy tấm thẻ nhà văn đưa cho 

thiếu phụ xem. Tôi cũng huyên thuyên nói rằng đời tôi đã đủ mọi 

thứ phấn đấu, có nghề nghiệp có nhà lầu, xe hơi có vợ đẹp con 

khôn, có tất…Thiếu phụ đỏ mặt khi tôi kể lại câu chuyện ông 

thày bói làng, cả cái câu ông đã nói lúc sau cùng. Đó là lý do vì 

sao tôi phải lẵng nhẵng đi theo chị từ sáng. Hiểu hành động của 

tôi, giọng thiếu phụ mềm hẳn đi và thêm lần hối lỗi. Chúng tôi 

chia tay. Tôi không hỏi tên nhưng tin vào sự thú nhận của chị. 

Đó là một người có học thức và chắc chắn phải có một nghề 

nghiệp cao quý. Chuyện coi như xong. Nếu…

Hơn một năm sau có dịch cúm gia cầm. Cả những anh đàn ông 

yếu bóng vía cũng phải bịt khẩu trang tùm hụp như người ngoài 

hành tinh. Liền bà con gái thì khỏi nói, ai cũng như ai ra đường 

chỉ còn hở hai con mắt. Hôm ấy giờ làm buổi sáng, tôi đang xi 

nhan rẽ vào cơ quan Đài truyền hình thì bị một chiếc xe máy đột 

ngột dừng, chặn tôi lại ở ngay cổng. Khuôn mặt ẩn kỹ trong mũ 

bảo hiểm, trong khẩu trang chống cúm chỉ còn hở ra đôi mắt đen 

lấp lánh sáng. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì nghe thấy tiếng hỏi:

-anh có nhận ra em không?

Tôi chẳng có một giây suy nghĩ, buột ngay lập tức cái từ như đã 

thành định mệnh của tôi:

-Thằng mặt Non!

Thiếu phụ sững sờ, tay cũng rất nhanh giật chiếc khẩu trang 

xuống. Đúng là người đàn bà có khuôn mặt đẹp không thể tả. 

Bây giờ cái miệng ngọc ngà của nàng nhoẻn cười nhả ra âm 

thanh vô cùng mềm mại dịu ngọt đến nao lòng:

- ôi anh….

Câu chuyện nào cũng phải có kết thúc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều 

trước khi hạ cái kết của truyện ngắn này. Văn học đôi khi có 

những lựa chọn rất khó khăn dù bản thân nó vô cùng đơn giản. 

Bạn hãy tự mình phóng tác ra một cái kết giùm tôi nhé. Là kết 

mở nên nó có rất nhiều cách kết. Tùy bạn. Tôi chỉ có thể bật mí, 

nếu bây giờ tôi được gặp lại ông thày bói làng, hẳn tôi sẽ quỳ 

xuống vạn lần bái phục ông. Khe…khe…khe….

hà nội ngày 18/6/2012
PnT

Dạo đầu ở quân ngũ đóng trong một làng ven biển Nga 

Sơn, Thanh Hóa vô tình tôi được gặp một ông thày bói 

làng. ông đã già, miệng móm sều chỉ còn lêu khêu 

vài chiếc răng nám xỉn. Khi nói ông nhe ra gần như toàn bộ cái 

lợi hoen hoét có màu lờ lợ đỏ nom phát khiếp. Tuy thế nhưng 

giọng ông lại tròn vành vạnh và có âm vang. Mỗi tội ngọng nờ 

ngắn lờ dài. Dân Thanh ít khi nói ngọng. Tôi ngờ rằng chỉ vì ông 

thiếu răng nên mới ra nông nỗi ấy. Là nông nỗi cho tôi. Chuyện 

sẽ nói sau.

Thày phán về tôi rất hào sảng. Tất nhiên cũng như những người 

khác tôi phải biện lễ đến hai đồng bạc lận. Lúc đó phụ cấp binh 

nhì của tôi có 5 đồng. Xem bói là vì lính tráng xa nhà thích ba 

cái trò nhí nhố. Tôi nghĩ thế lúc đó. Nghe thày phán nhé. Nào 

là nhỏ tuổi nhưng chí trai cao to lừng lững (nừng nững tức cười 

quá). Cái này thì rõ, lúc đó cánh lính trẻ chúng tôi coi trời cũng 

chỉ bằng cái bát sắt quân dụng úp xuống mặt cỏ. Nữa này, nhân 

trung đây, lưỡng quyền đó, địa các nọ, mũi tỏi kia…vân vân, 

thôi thì đủ các bộ phận của ngũ quan, của khuôn mặt, cả các loại 

lông, tóc ( dù tôi cắt trọc nhẵn thín) được ông huy động hết mang 

ra sắp xếp nhào nặn để chứng minh tôi là người có tướng, có số, 

có phúc có phận, được cả công danh lẫn bạn bè, gia đình. ông 

nói nhiều lắm nhưng tôi lúc đó sướng mê man vì được khen nên 

chả lưu giữ được mấy những lời thày phán. Cuối cùng thày gán 

số mệnh của tôi vào một bài văn vần theo kiểu tứ tuyệt hẳn hoi. 

Đương nhiên là nó cực tốt, cực có hậu. Tôi hỷ hả bắt tay thày cố 

gặng thêm vì sao thày lại chắc chắn phán con như thế, liệu có 

đúng không. Có lẽ thày tự ái thì phải nên văng tục:

-anh không tin à. Là vì cái mặt anh nó hiện ra như thế. Nó là cái 

mặt non ( nguyên văn là Nồn nhưng thôi từ đây tôi viết chệch 

đi là Non cho nó đỡ phô và xin được viết hoa cho dễ phân biệt). 

Tôi đứng ngây ra. Thày vơ hai đồng bạc nhét vão bẽm quần rồi 

quẩy đít đi thẳng. Tiếng thày đanh chắc vẳng lại.

-Nhớ đấy, phải hiểu đó là đại phúc. Ngu lắm. Thằng mặt Non!

giờ thì tôi bật cười vì cái từ cấm kỵ bị phát âm ngọng kia khiến 

Thằng
mặt
non

VĂn HÓA - nGHệ tHUẬt
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nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế; trừ các đối 
tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp tính trực 
tiếp trên GTGT hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này.
điều 13. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị 
gia tăng
1. Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT áp dụng đối 
với các đối tượng sau đây:
a) Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực 
hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ 
theo quy định của pháp luật.
b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không 
theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác (bao gồm cả 
các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp 
và các tổ chức khác) không thực hiện hoặc thực hiện 
không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo 
quy định của pháp luật, trừ các tổ chức, cá nhân nước 
ngoài cung cấp hàng hoá, dịch vụ để tiến hành hoạt 
động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu 
khí.
Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp 
hàng hoá, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm 
thăm dò, phát triển và khai thác mỏ dầu, khí đốt, bên 
Việt Nam chịu trách nhiệm khấu trừ và nộp thay theo 
tỷ lệ do Bộ Tài chính quy định. Trường hợp tổ chức, 
cá nhân nước ngoài đăng ký, khai, nộp thuế theo 
phương pháp khấu trừ thì số thuế đã nộp theo tỷ lệ do 
Bộ Tài chính được trừ vào số thuế phải nộp.
c) Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý.
Trường hợp cơ sở kinh doanh vừa có hoạt động kinh 
doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, vừa có hoạt động 
chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì áp dụng tính 
thuế đối với các hoạt động này theo phương pháp 
tính trực tiếp trên giá trị gia tăng”.
Căn cứ hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 12 Thông 
tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về phương pháp khấu trừ thuế;
Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 
119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính 
để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.
Trường hợp doanh nghiệp của bạn đã kê khai, nộp 
thuế theo phương pháp tính thuế trực tiếp thì tiếp tục 
thực hiện phương pháp tính thuế trực tiếp đến hết 
năm.
Trường hợp doanh nghiệp của bạn muốn chuyển đổi 
phương pháp tính thuế từ phương pháp trực tiếp sang 
phương pháp khấu trừ thì lập Thông báo về việc áp 
dụng phương pháp tính thuế mới (phương pháp khấu 
trừ) theo mẫu 06/GTGT do Bộ Tài chính ban hành và 
gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được áp dụng 
phương pháp khấu trừ từ năm tiếp theo.

 Luật sư : nguyễn anh Tuấn 

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!

hỏi: Chị hoàng Thị Minh - đang làm việc tại công ty mỹ 
phẩm ở hậu giang có hỏi: đề nghị hộp thư bạn đọc cho biết 
quy định về chi phí quà biếu, tặng, cho khách hàng, công 
nhân viên? xuất hàng quà biếu, tặng cho khách hàng, công 
nhân viên có phải xuất hóa đơn? Thuế gTgT được quy định 
như thế nào đối với hàng hóa cho, biếu, tặng?
Trả lời: Chị Minh thân mến, về câu hỏi của chị, pháp luật quy 
định như sau:
1. hoá đơn đối với hàng hoá dịch vụ cho biếu tặng:
Theo quy định tại khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa 
đổi bổ sung điểm b khoản 1 điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC 
về việc lập hoá đơn như sau:
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao 
gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, 
quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, 
tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá 
luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản 
xuất).”
Theo quy định trên, khi xuất hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến 
mại, quảng cáo, cho, biếu, tặng thì đều phải lập hóa đơn theo 
quy định.
2. Thuế gTgT của hàng hoá, dịch vụ cho, biếu, tặng
* Về khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ cho, biếu, tặng
Khoản 5 điều 14 thông tư 219/2014/TT-BTC quy định điều kiện 
khấu trừ thuế GTGT như sau:
“5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua 
ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh 
nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới 
các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ”
Theo quy định trên, thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ 
dùng cho, biếu, tặng được khấu trừ.
Lưu ý: Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT như phần 
mềm, nông sản chưa qua chế biến, đào tạo, dạy nghề…, nếu 
dùng cho, biếu, tặng sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu 
vào
* Về giá tính thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ cho, biếu, tặng
Theo khoản 3 và khoản 5 điều 7 thông tư 219/2013/TT-BTC 
hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng 
để cho, biếu, quy định như sau:

3. đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc 
do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, 
cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch 
vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt 
động này.
4. …..
5. đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 
theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được 
xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để 
khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật 
về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch 
vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.”
Hàng hóa cho, biếu tặng trong những chương trình khuyến mại 
có đăng ký với Sở công thương, thì hàng hóa dịch vụ xuất cho 
biếu tặng không chịu thuế (Giá tính thuế = 0)
Hàng hóa cho, biếu, tặng không đăng ký với Sở công thương, 
thì hàng hoá dịch vụ xuất cho, biếu, tặng chịu thuế. Giá tính 
thuế bằng với giá bán của hàng hoá dịch vụ cùng loại cùng thời 
điểm.
Như vậy:
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, khi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch 
vụ thì doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế 
GTGT tương ứng. Doanh nghiệp kê khai và tính nộp thuế GTGT 
đầu ra của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được dùng để cho, biếu, 
tặng. Doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào 
của hàng hóa, dịch vụ được sử dụng để cho, biếu, tặng nếu đáp 
ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Luật sư: vũ Minh Tiến
anh Thành an, đang làm tại doanh nghiệp ở nam định 
hỏi: Công ty tôi là công ty Tnhh thành lập và có phát sinh 
doanh thu từ tháng 01/2017, đã sử dụng hóa đơn bán hàng 
và đã kê khai, nộp thuế theo phương pháp tính thuế trực 
tiếp. nay chúng tôi muốn chuyển đổi phương pháp tính thuế 
gTgT. vậy quy định của pháp luật về vấn đề này ra sao?
Trả lời: Căn cứ Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của 
Bộ Tài chính tại:
điều 12. Phương pháp khấu trừ thuế
1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với: cơ sở kinh doanh 
thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy 
định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký 

Quý độc giả thân mến! Tuần vừa qua TC VHDN nhận được câu 
hỏi với những nội dung sau:
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Chúc mừng 92 năm
ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(21/6/1925 - 21/6/2017 )

Chúc mừng 92 năm
ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(21/6/1925 - 21/6/2017 )

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA LỘC
Địa chỉ: KCN Gia Lộc - Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

Giám đốc: Đỗ Thanh Thủy

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC 
Địa chỉ: Xã Quảng Hưng, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Giám đốc: Ngọc Thúy Oanh

Chúc mừng 92 năm
ngày Báo chí Cách mạng Việt  Nam

(21/6/1925 - 21/6/2017 )

Chúc mừng 92 năm
ngày Báo chí Cách mạng Việt  Nam

(21/6/1925 - 21/6/2017 )

CÔNG TY TNHH NHÃ PHƯƠNG
Địa chỉ: Khu 7, Phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Giám đốc: Phạm Văn Phú

Chúc mừng 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt  Nam
(21/6/1925 - 21/6/2017 )

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG
Địa chỉ: Số 01 đường Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc: Ngô Văn Khanh

Chúc mừng 92 năm
ngày Báo chí Cách mạng Việt  Nam
(21/6/1925 - 21/6/2017 )

Chúc mừng 92 năm
ngày Báo chí Cách mạng Việt  Nam
(21/6/1925 - 21/6/2017 )

CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTECH - JSC
Địa chỉ: Thôn Thanh Phát, Xã Thanh Vân, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Long

Chúc mừng 92 năm
ngày Báo chí Cách mạng Việt  Nam

(21/6/1925 - 21/6/2017 )




