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MụC LụC
TỔNG QUAN
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 
Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Kế hoạch đầu tư năm 2018
Hà Nam tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, 
quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).
Hà Nam tập trung xây dựng nền hành chính công hiện đại, chuyên nghiệp
TIN NỔI BẬT
Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018
Hà Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư trong khối APEC 
(tham luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh 
Việt Nam phiên III - hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC ở Đà Nẵng)
Đoàn công tác tỉnh Hà Nam đi xúc tiến đầu tư tại Đài Loan năm 2017
Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL Nguyễn Ngọc Thiện làm việc với tỉnh Hà Nam
Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về “Khởi nghiệp, doanh nghiệp”
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giải pháp phòng, 
chống ngập úng trong KCN Đồng Văn
UBND tỉnh Kiểm tra doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại Thanh Liêm
Lễ khánh thành nhà máy của Công ty Ohtsuka Sangyo Material Việt Nam
Khánh thành khu chung cư Famille Hà Nam tại KCN Đồng Văn I
Hội chợ Công nghiệp- Thương mại đồng bằng Sông Hồng năm 2017
THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ VẬN ĐỘNG ODA
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tăng cường môi trường 
đầu tư tỉnh Hà Nam sử dụng vốn vay của Chính phủ Nhật Bản
Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án Kè chống sạt lở ứng phó 
biến đổi khí hậu sông Đáy của cơ quan phát triển Pháp (AFD)
DOANH NGHIỆP VÀ CHÍNH SÁCH
Kết quả đăng ký doanh nghiệp năm 2017
Tình hình thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP
Tình hình thực hiện Nghị quyết 35-2017/NQ-CP
TIN KINH TẾ - XÃ HỘI
Công nghiệp - Giao thông
Thu hút đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2011-2017
Kết quả thu hút đầu tư và thực hiện 68 dự án đầu tư 
đăng ký đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
Tình hình thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường nối đường 
cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
Sản xuất nông nghiệp - Xây dựng nông thôn mới - Môi trường
Kết quả sản xuất vụ xuân 2017 và triển khai kế hoạch vụ xuân năm 2018
Đề án phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao 
tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025
Văn hóa - Xã hội
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Khu du lịch trọng điểm quốc gia 
Tam Chúc, phấn đấu đến năm 2019 đón khách du lịch
GIỚI THIỆU CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ 
Kí kết, kết quả tài trợ phần mềm kế toán cho doanh nghiệp khởi nghiệp.
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Trung ương ban hành
Tỉnh ban hành

UBND TÆNH HAØ NAM
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Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: 

NGUYEÃN VAÊN OANG  
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Ban bieân taäp:
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Chaùnh vaên phoøng Sôû
OÂng ÑiNH CHí HOØA

Tröôûng phoøng Keá hoaïch Toång hôïp

Toå thö kyù, bieân taäp:
OÂng HOAØNG CAO LiEÂM

Giaùm ñoác 
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Baø NGOÂ THò HÖÔNG LAN

Tröôûng phoøng Keá hoaïch LÑVX
Baø LÖÔNG THò THUùY

Phoù phoøng Keá hoaïch Toång hôïp

Bieân soaïn vaø trình baøy: 
SÔÛ KEÁ HOAÏCH VAØ ÑAÀU TÖ HAØ NAM
Soá 15, ñöôøng Traàn Phuù, Thaønh phoá 

Phuû Lyù, tænh Haø Nam
Ñieän thoaïi: 0351.3852701  

Fax: 0351.3852701

In 500 cuoán/1 soá, khoå 20,5x29,5 cm, taïi Coâng ty Coå
phaàn in Haøng khoâng, soá 200, ñöôøng Nguyeãn Sôn,

phöôøng Boà Ñeà, quaän Long Bieân, thaønh phoá Haø Noäi;
Giaáy pheùp xuaát baûn soá 10/GP-STTTT do Sôû Thoâng tin
vaø Truyeàn thoâng tænh Haø Nam caáp ngaøy 05 thaùng 1

naêm 2013, in xong vaø noäp löu chieåu 
ngaøy 27 thaùng 12 naêm 2017.
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- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP –
giá SS 2010) ước đạt 32.363,5 tỷ đồng,
tăng 10,84% so với năm 2016.

- GRDP bình quân đầu người ước đạt
48,6 triệu đồng, tăng 8,5% so với năm
2016.

- Cơ cấu kinh tế ước đạt: Nông, lâm
nghiệp, thủy sản 10,6%, Công nghiệp – xây
dựng 59,7%, Dịch vụ 29,7%.

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ
sản (giá SS2010) ước đạt 7.644,4 tỷ đồng,
giảm 3,05% so với năm 2016.

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS
2010) ước đạt 78.613,9 tỷ đồng, tăng
14,28% so với năm 2016.

- Thu cân đối ngân sách Nhà nước ước
đạt 6.150 tỷ đồng, tăng 31% so với năm
2016, đạt 127,8% dự toán Trung ương,
122% dự toán địa phương (Thu nội địa là:
4.950 tỷ đồng;  Thuế Xuất, nhập khẩu:
1.200 tỷ đồng).

- Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.742
triệu USD, tăng 39,3% so với năm 2016,
bằng 116,1% kế hoạch năm.

- Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh
thu dịch vụ ước đạt 19.123 tỷ đồng, tăng
15,9% so với năm 2016, bằng 100,1% kế
hoạch năm.

- Vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt
29.400 tỷ đồng, tăng 25,1% so với năm
2016, bằng 100% kế hoạch năm.

- Giảm tỷ lệ sinh dân số ước đạt 0,11‰,
đạt kế hoạch.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh
dưỡng giảm còn 11,8%, đạt kế hoạch

- Số bác sỹ/10.000 dân ước đạt 6,7 bác
sỹ, đạt kế hoạch.

- Số giường bệnh/10.000 dân ước đạt
21,8 giường, vượt kế hoạch.

- Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,44%, giảm
0,8%; Tỷ lệ hộ cận nghèo còn 4,39%, giảm
0,5%  so với cuối năm 2016, đạt kế hoạch.

- Lao động được giải quyết việc làm
mới: 16.050 lao động, đạt 100% kế hoạch
năm; trong đó xuất khẩu 1.010 lao động.

- Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị
còn 3,2%, đạt kế hoạch.

- Năng suất lao động ước đạt 83,8 triệu
đồng/người, tăng 8,5% so với năm 2016

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt
59%, trong đó qua đào tạo có chứng chỉ,
bằng cấp đạt 49%.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp/tổng lao
động xã hội còn 40%, đạt kế hoạch.

- Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế ước đạt
84,5%, vượt kế hoạch.

- Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình
văn hoá ước đạt 88%, đạt kế hoạch.

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng
nước sạch, nước hợp vệ sinh theo tiêu chí
mới ước đạt 93,5%, trong đó nước sạch
theo TCYT 50%; đạt kế hoạch.

- Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom đạt
100%, trong đó xử lý 100%; Tỷ lệ rác thải
nông thôn được thu gom 95%, trong đó xử
lý 75%; đạt kế hoạch.

- Tỷ lệ các cụm công nghiệp - tiểu thủ
công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải
tập trung đạt 6,3%, đạt kế hoạch.

- Đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 78 xã,
huyện Kim Bảng và Duy Tiên đạt chuẩn
nông thôn mới, vượt kế hoạch.

- Tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 26,1%, đạt kế
hoạch.

- Diện tích nhà ở bình quân ước đạt
23,5 m2/người, vượt kế hoạch.

- Giảm tai nạn giao thông cả năm ước
đạt > 5%, đạt kế hoạch.

Đánh giá chung:
Năm 2017, trong bối cảnh có nhiều khó

khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội
của tỉnh cơ bản giữ được ổn định và phát
triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh duy trì
được tốc độ tăng trưởng khá (10,84%);
Xuất khẩu, thu ngân sách tăng cao. Phong
trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được
triển khai quyết liệt, hiệu quả. Văn hoá xã
hội có nhiều hoạt động sôi nổi; an sinh xã
hội được đảm bảo; chất lượng giáo dục
toàn diện được duy trì tốt. An ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời
sống Nhân dân ổn định.

Tuy nhiên, tiến độ, chất lượng thực
hiện một số chương trình, đề án trọng tâm
phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt mục tiêu
đề ra, giá trị sản xuất nông nghiệp giảm so
với năm 2016, thu hút đầu tư đạt thấp. Chất
lượng một số dịch vụ cung cấp cho doanh
nghiệp và sinh hoạt của Nhân dân chưa
đáp ứng được yêu cầu, nhất là điện, nước
sạch, xử lý nước thải; giải phóng mặt bằng
còn khó khăn, thi công, giải ngân một số dự
án chậm; quản lý nhà nước về đất đai,
khoáng sản, quy hoạch, trật tự xây dựng có
mặt hạn chế. Một số tồn tại gây bức xúc
trong Nhân dân chậm được khắc phục (thu
gom, xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường Tây
Đáy, đường giao thông đến trung tâm xã…
). Tai nạn giao thông giảm về số vụ song số
người bị thương, bị chết còn cao; kiểm soát
xe quá tải trọng có lúc, có nơi chưa thật sự
hiệu quả. Cải cách hành chính đã có
chuyển biến tích cực song chưa đáp ứng
được yêu cầu, vẫn còn trường hợp chưa
thực sự chuyển đổi phong cách làm việc từ
nền hành chính quản lý sang nền hành
chính phục vụ./.

toång quantoång quan

KẾT QUẢ THỰC HIỆN
NHIỆM Vụ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2017

Năm 2017, toàn tỉnh thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

trong bối cảnh kinh tế thế giới và
trong nước vẫn còn nhiều khó
khăn. Song, Với sự chỉ đạo tập

trung của Tỉnh uỷ, sự điều hành
sâu sát, quyết liệt của Ủy ban nhân

dân tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của
các cấp, các ngành, cộng đồng

doanh nghiệp và Nhân dân trong
tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội năm
2017 cơ bản giữ được ổn định và

phát triển so với cùng kỳ; hoàn
thành và hoàn thành vượt mức

25/28 chỉ tiêu, cụ thể: 

Đồng chí Nguyễn
Đình Khang - Bí thư

Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ
năm HĐND tỉnh
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I. KẾ HOạCH PHÁT TRIểN KINH TẾ-XÃ
HỘI NĂM 2018.

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa
quyết định trong việc thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.
Trong bối cảnh dự báo có nhiều thuận lợi
song cũng còn không ít khó khăn, thách
thức; để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu
của kế hoạch 5 năm; UBND tỉnh đã xây dựng
Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018
với các mục tiêu tiên tiến, có tính khả thi cùng
với các giải pháp quyết liệt, hiệu quả.

Mục tiêu tổng quát: Đẩy mạnh cơ cấu lại
nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với
thực hiện Đề án đổi mới định hướng đầu tư
và mô hình tăng trưởng, các nghị quyết
chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nâng cao năng
suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh
tranh. Bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn
hóa, giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực. Chủ động phòng, chống
thiên tai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh
cải cách hành chính,  thực hành tiết kiệm,

chống lãng phí. Giữ vững an ninh chính trị,
đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

Mục tiêu cụ thể:
- Tổng sản phẩm trong tỉnh (giá SS2010)

tăng khoảng 11,0% so với ước thực hiện
năm 2017.

- GDP bình quân đầu người 53,7 triệu
đồng, tăng 10,5% so với ước thực hiện năm
2017.

- Cơ cấu kinh tế năm 2018 phấn đấu đạt:
Nông lâm ngư nghiệp: 9,7%, Công nghiệp -
xây dựng: 61,3%, Dịch vụ: 29%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá
SS2010) tăng 13,9% so với ước thực hiện
năm 2017.

- Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá
SS2010) tăng 1,5% so với ước thực hiện
năm 2017.

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 2.070 triệu
USD, tăng 18,8% so với ước thực hiện năm
2017.

- Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh
thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 22.300 tỷ
đồng, tăng 16,6% so với năm 2017.

- Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên
địa bàn đạt  6.808 tỷ đồng (thu nội địa 5.403
tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 1.405 tỷ
đồng), tăng 10,7% so với ước thực hiện
2017.

- Vốn đầu tư toàn xã hội: 35.440 tỷ đồng,
tăng 20,5% so với ước thực hiện 2017.

- Giảm tỷ lệ sinh dân số 0,1%o. 
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy sinh dưỡng

còn 11,2%.
- Số bác sỹ /10.000 dân đạt 6,97 bác sỹ. 
- Số giường bệnh /10.000 dân đạt 21,8

giường.
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,3% so với năm

2017.
- Giải quyết việc làm mới cho 16.250

người, trong đó xuất khẩu 1.000 người. 
- Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị

3,2%.
- Năng suất lao động đạt 92,7 triệu đồng,

tăng 10,6% so với năm 2017.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63%,

trong đó đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp
51%.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp/ tổng lao

Công nhân tại cty TNHH
YOKOWO Việt Nam KCN

Đồng Văn II

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ KẾ HOẠCH
ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018
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động xã hội còn 39%.

- Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế đến cuối
năm đạt 85,5%.

- Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình
văn hóa đạt 88%.

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được dùng
nước sạch, nước hợp vệ sinh theo tiêu chí
mới đạt 94,3%; trong đó nước sạch theo
TCYT 53%.

- Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom đạt
100%, trong đó xử lý 100%. Tỷ lệ rác thải
nông thôn được thu gom 97%, trong đó xử
lý 80%.

- Tỷ lệ các cụm công nghiệp – tiểu thủ
công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập
trung đạt 12,5%.

- Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 85 xã
đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 36,8%.
- Diện tích nhà ở bình quân đạt 26,54

m2/ người.
- Giảm tai nạn giao thông cả năm > 5%.
Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
- Rà soát, đánh giá, báo cáo giữa kỳ thực

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIX gắn với các Nghị quyết chuyên đề của
Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện của UBND
tỉnh, đề xuất điều chỉnh mục tiêu phù hợp
thực tế và xu hướng phát triển, các nhiệm
vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong
giai đoạn 2018-2020. 

- Huy động và sử dụng hiệu quả các
nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đổi mới
phương thức thu hút đầu tư; nhanh chóng
khắc phục các tồn tại hạn chế để nâng cao
chất lượng các dịch vụ phục vụ  hoạt động
của doanh nghiệp, nhất là điện, thoát
nước.... Tập trung thu hút đầu tư xây dựng
cảng ICD và các dự án làm tăng dân số cơ
học, tạo nguồn lực đầu tư cao. 

Tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư công
trung hạn đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.
Tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách
nhà nước, khắc phục tình trạng đầu tư kém
hiệu quả, dàn trải, thất thoát, lãng phí, chậm
tiến độ. Thực hiện hiệu quả Chương trình
phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới.
Chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng các
chương trình, đề án đề nghị nâng loại đô thị
theo quy định. Phấn đấu huyện Thanh Liêm,
thành phố Phủ Lý đạt tiêu chí cấp huyện
nông thôn mới.

- Triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị
quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, các Quy hoạch
về phát triển nông nghiệp, công nghiệp,
thương mại và dịch vụ. 

- Tăng cường quản lý thu, chống thất
thu; phấn đấu tăng dần tỷ trọng thu nội địa,
thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn
thành vượt mức dự toán thu năm 2018. Điều

hành, quản lý chi ngân sách nhà nước tiết
kiệm, hiệu quả. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai,
khoáng sản, môi trường, quy hoạch, trật tự
xây dựng. Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu
đất đai, thực hiện các giải pháp để giải quyết
có hiệu quả vấn đề xử lý rác thải, chất thải
chăn nuôi, môi trường khu, cụm công
nghiệp, kiểm soát khối lượng khoáng sản
khai thác... 

Đôn đốc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả
các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm vụ
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Chỉ
đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục
các thiếu sót do các đoàn kiểm tra, thanh tra,
kiểm toán đã nêu. 

- Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa –
xã hội, chăm lo đời sống của người dân trong
tỉnh. Tạo điều kiện để phân hiệu Trường Đại
học Sư phạm I sớm triển khai các hoạt động
đào tạo tại tỉnh. Hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho
người có công với cách mạng. Đẩy nhanh
tiến độ nhà máy nước Mộc Nam và các dự
án nước sạch nông thôn, đồng thời kiểm
soát chặt chẽ chất lượng nước cung cấp cho
sinh hoạt của người dân. Tổ chức Đại hội thể
dục thể thao cấp tỉnh. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính. Tiếp
tục vận hành hiệu quả Trung tâm Hành chính
công của tỉnh và các huyện, thành phố; tạo
chuyển biến rõ nét về cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh. Thực hiện đổi mới, sắp
xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an
ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an
toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh phòng
chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; thực
hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an
toàn giao thông. Nâng cao trách nhiệm của
các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân
và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung xử
lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp,
kéo dài.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự
đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội

II. KẾ HOạCH ĐẦU TƯ CôNG NĂM 2018
Căn cứ văn bản số 8759/BKHĐT-TH

ngày 25/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư v/v dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư vốn
ngân sách nhà nước năm 2018 và Nghị
quyết 02/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa
XVIII kỳ họp thứ tư về Kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2016-2020. Ủy ban nhân
dân tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư công
năm 2018 với các nội dung như sau:

Về nguồn vốn đầu tư công năm 2018:
Tổng nguồn vốn đầu tư công năm

2018 tỉnh Hà Nam là 2.191.289 triệu đồng.
Trong đó: vốn đầu tư trong cân đối  địa
phương 955.990 triệu đồng; vốn đầu tư từ

nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa
đưa vào cân đối ngân sách 71.000 triệu
đồng; vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ
1.164.299 triệu đồng.

Về phân bổ nguồn vốn đầu tư công
cho các cấp ngân sách:

Chia ra: Tỉnh quản lý 1.653.834 triệu
đồng; cấp huyện, cấp xã quản lý (vốn cân đối
ngân sách) 537.455 triệu đồng.

Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm
2018 phần tỉnh quản lý.

1. Điều kiện, nguyên tắc phân bổ vốn
ngân sách nhà nước năm 2018:

- Điều kiện: Dự án nằm trong kế hoạch
trung hạn giai đoạn 2016-2020.  Đối với dự
án khởi công mới: dự án đã được UBND tỉnh
phê duyệt quyết định  đầu tư đến ngày
31/10/2017.

- Nguyên tắc bố trí vốn; bố trí vốn theo
thứ tự ưu tiên: Trả các khoản vay, ứng trước
ngân sách; bố trí đối ứng ODA từ ngân sách
tỉnh; bố trí trả nợ xây dựng cơ bản (các công
trình quyết toán, công trình hoàn thành); bố
trí cho các công trình chuyển tiếp (trong đó
ưu tiên những công trình sẽ hoàn thành trong
năm 2018); còn lại bố trí cho các công trình
khởi công mới, tập trung cho các dự án cấp
bách thực hiện 5 Nghị quyết chuyên đề của
Nghị quyết Đại hội XIX và giải quyết ô nhiễm
môi trường. 

2. Dự kiến phân bổ nguồn vốn đầu tư
do tỉnh quản lý: 1.653.834 triệu đồng  

- Vốn cân đối ngân sách 418.535 triệu
đồng: Trả vay tín dụng ưu đãi 80.250 triệu
đồng; Trả ứng trước ngân sách tỉnh 8.800
triệu đồng; Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới
30.000 triệu đồng;  Bố trí các dự án đầu tư
299.485 triệu đồng.

- Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư
nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa
phương 71.000 triệu đồng: Phí bảo trì đường
bộ (phí ô tô) 20.000 triệu đồng, để sửa chữa,
bảo trì  đường giao thông địa phương; Vượt
thu ngân sách dành cho đầu tư 51.000 triệu
đồng, để trả nợ vay tín dụng ưu đãi đến hạn.

- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ
1.164.299 triệu đồng: 

Vốn trong nước  912.154 triệu đồng, bao
gồm: Vốn chương trình mục tiêu quốc gia
48.100 triệu đồng, bố trí thanh toán nợ xây
dựng cơ bản các dự án nước sạch nông
thôn 48.100 triệu đồng. Vốn chương trình
mục tiêu 254.000 triệu đồng: hoàn ứng trước
ngân sách Trung ương 41.746 triệu đồng,
thanh toán nợ xây dựng cơ bản 35.067 triệu
đồng.

Vốn nước ngoài 252.145 triệu đồng,
trong đó cấp phát 210.228 triệu đồng, vay lại
41.917 triệu đồng: Bố trí cho 3 dự án ODA
do tỉnh quản lý.

Vốn trái phiếu Chính phủ 520.000 triệu
đồng: Bố trí dự án đầu tư xây dựng tuyến nối
từ chùa Ba Sao đến chùa Bái Đính trên địa
bàn tỉnh Hà Nam./.
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Trong 2 ngày (29, 30/11), Ban Bí thư

Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực

tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp

hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam
có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh

ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân
Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND
tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể,
huyện, thành phố...

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ
Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo
Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị Trung
ương 6 (khóa XII) đã thảo luận, quyết định
nhiều vấn đề quan trọng, ban hành 4 nghị
quyết gồm: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn
đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ
máy của hệ thống chính trị, tinh gọn hoạt
động hiệu lực hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về
“ Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản
lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt
động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;
Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe
nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số
21 về “ Công tác dân số trong tình hình mới”.

4 nghị quyết trên là những quyết sách
quan trọng tác động đến nhiều vấn đề rộng

lớn của đất nước, vừa cơ bản vừa cấp bách,
cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị
quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây cũng
là những vấn đề khó, phức tạp và nhạy cảm,
liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi
mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới
kinh tế; Phương thức lãnh đạo của Đảng, vai
trò quản lý của nhà nước và quyền làm chủ
của nhân dân; Quan hệ giữa nhà nước, thị
trường và xã hội; Xây dựng nền hành chính
hiện đại, kỷ cương, năng động, hiệu lực hiệu
quả; Quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động;
chăm sóc bảo vệ sức khỏe của mọi người,
mọi gia đình, bảo vệ phát triển giống nòi quốc
gia, dân tộc.

Với tầm quan trọng đặc biệt đó, đồng chí
Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo
Trung ương đề nghị: các đại biểu dự hội nghị
nêu cao tinh thần, nghiêm túc, trách nhiệm,
tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu,
nắm chắc những nội dung cơ bản của các
nghị quyết. Nhất là những điểm mới, những
luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về
nhận thức và lý luận của Đảng.

Việc học tập, nghiên cứu các nghị
quyết không chỉ đòi hỏi nắm chắc, sâu sắc
nội dung, nâng cao nhận thức, thống nhất
về ý chí và hành động mà còn đòi hỏi mỗi
tập thể, cá nhân từ vị trí trách nhiệm, yêu
cầu của nhiệm vụ chính trị liên hệ với tình
hình cụ thể của từng địa phương đơn vị
xây dựng chương trình, kế hoạch hành
động, đề ra biện pháp, lộ trình, bố trí
nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác
định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa nghị

quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ
rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực
mà nghị quyết đề cập.

Các cấp, ngành tiếp tục đổi mới
phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng,
hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền
thực hiện nghị quyết. Kiên quyết khắc phục
căn bệnh ngại học, lười học, học hình thức,
chiếu lệ, không chịu phân tích để hiểu rõ
những điểm, yêu cầu mới hiện nay đòi hỏi.
Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt
Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), cấp ủy
các cấp cần tổng hợp đề xuất, kiến nghị, kể
cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức
và tổ chức thực hiện.

Sau phần khai mạc, hội nghị nghe đồng
chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ
chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị
quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả”.

Buổi chiều ngày 29/11, đồng chí Vương
Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng
Chính phủ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số
19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và
quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt
động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Sáng 30/11, Hội nghị nghe Phó Thủ
tướng Vũ Đức Đam giới thiệu, quán triệt
Nghị quyết số 20 “Về tăng cường công tác
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe
nhân dân trong tình hình mới” và Nghị
quyết số 21“Về công tác dân số trong tình
hình mới”./.

HÀ NAM THAM dỰ HỘI NGHị TRỰC TUyẾN
TOÀN QUỐC HọC TậP, QUÁN TRIỆT NGHị
QUyẾT TRUNG ƯơNG 6 (KHóA XII)

Các Đại biểu dự
Hội nghị trực tuyến
tại cầu truyền hình
Hà Nam
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S
o với 2015, chỉ số cải cách
hành chính năm 2016 của Hà
Nam tăng 28 bậc, xếp thứ
23/63 tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương - mức tăng

ấn tượng của tỉnh trong nhiều năm trở lại
đây. Đặc biệt, sự ra đời và đi vào hoạt
động của Trung tâm hành chính công cấp
tỉnh và 4/6 Trung tâm hành chính công
cấp huyện đã thể hiện rõ sự quyết tâm,
nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền,
ngành, địa phương của tỉnh trong việc
thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất
lượng công tác cải cách hành chính, tập
trung xây dựng một nền hành chính công
hiện đại, chuyên nghiệp, tạo thuận lợi
cho người dân và doanh nghiệp.

HIỆN ĐạI HóA NềN HÀNH CHÍNH NHÀ
NƯỚC

Một trong những nội dung quan trọng
trong cải cách hành chính hướng đến việc
phục vụ tốt nhất cho nhân dân đó là hiện
đại hóa nền hành chính mà trọng tâm là
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để
thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Tới nay,
100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý
và điều hành; kết nối liên thông phần mềm
Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh với
trục liên thông quốc gia. 100% các cơ quan
hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam từ cấp
huyện trở lên đã thực hiện gửi, nhận văn
bản điện tử thông qua phần mềm quản lý.
Hệ thống văn bản đi, các quyết định đã
được xử lý trên hệ thống phần mềm, bảo
đảm số hóa toàn bộ văn bản của cơ quan,
giúp hỗ trợ tốt nhất việc quản lý, tra cứu,
khai thác. Cùng với đó, tỉnh đã từng bước
hiện đại hóa công tác văn phòng, giảm giấy
tờ, tiết kiệm chi phí, xử lý văn bản nhanh
chóng, tiện lợi mọi lúc, mọi nơi.

Để chuẩn hóa các quy trình giải quyết
công việc bảo đảm tính hiệu quả, tiết kiệm
thời gian và phân định rõ trách nhiệm, Hà
Nam đã và đang triển khai việc áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt
động của các cơ quan tổ chức thuộc hệ
thống hành chính nhà nước trên địa bàn
tỉnh. Hiện nay, đã có 25/25 sở, ngành,
UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt
việc áp dụng, cải tiến thường xuyên hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
quốc gia vào hoạt động quản lý, điều hành.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong
cải cách hành chính đã góp phần tạo
chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ
đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành
chính của tất cả các cấp, ngành, cơ quan,
đơn vị trên địa bàn.

TIẾP TụC Đẩy MạNH CẢI CÁCH HÀNH
CHÍNH

Cải cách hành chính trọng tâm là cải
cách thủ tục hành chính và nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai
đoạn 2016-2020 là một trong những khâu
đột phá trong Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy.
Phát huy vai trò cơ quan thường trực về
công tác này, thời gian qua, Sở Nội vụ đã

tích cực phối hợp với các sở, ngành chức
năng, chủ động tham mưu, giúp UBND tỉnh
ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, triển
khai và hướng dẫn thực hiện đảm bảo đồng
bộ, kịp thời. Thường xuyên rà soát thủ tục
hành chính nhằm tạo môi trường thuận lợi
cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
và nhu cầu chính đáng của người dân. 

Mô hình Trung tâm Hành chính công đi
vào hoạt động được coi là bước đột phá về
cải cách hành chính và hiện đại hóa nền
hành chính, trung tâm đi vào vận hành trên
cơ sở chấm dứt hoạt động của bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”
tại các sở, ngành và chuyển giao công việc
về trung tâm theo phương châm “tiếp nhận,
thẩm định tại chỗ”. Danh mục thủ tục hành
chính thực hiện tại Trung tâm hành chính
công tỉnh là 1.251/1.417 thủ tục, (đạt
88,29%), với 100 lĩnh vực thuộc thẩm
quyền giải quyết của 19 sở, ngành và Bộ
Chỉ huy quân sự tỉnh. 100% thủ tục hành
chính thực hiện tại trung tâm đã được niêm
yết công khai và tích hợp trên hệ thống
phần mềm một cửa điện tử. 

Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Cải cách
hành chính tỉnh, sau khi nghe báo cáo kết
quả công tác cải cách hành chính của tỉnh;
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ
đạo đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa
phương trong thời gian tới cần tập trung
thực hiện tốt một số nhiệm vụ để thực hiện
có hiệu quả công tác cải cách hành chính
trên địa bàn tỉnh như sau: 

Một là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các
nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong Nghị
quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của

Tỉnh ủy; Kế hoạch số 2323/KH-UBND ngày
03/10/2016 của UBND tỉnh; các đề án,
chương trình, kế hoạch đã ban hành, đảm
bảo chất lượng, tiến độ; thời hạn ban hành
văn bản lấy theo thời hạn quy định tại các
văn bản của Trung ương.

Hai là, quyết liệt chỉ đạo các huyện còn
lại sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng
Trung tâm hành chính công. Trung tâm
hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp các
sở, ngành thường xuyên kiểm tra, hướng
dẫn, đôn đốc đối với Trung tâm hành chính
công các huyện, thành phố.

Ba là, thành viên Ban Chỉ đạo - Giám
đốc Sở Nội vụ tham mưu văn bản chỉ đạo
các cơ quan chuyên môn được giao chủ trì
các lĩnh vực cải cách hành chính tham mưu

các giải pháp khắc phục các tiêu chí, tiêu
chí thành phần còn điểm số thấp trong Chỉ
số cải cách hành chính của tỉnh.

Bốn là, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
tiếp tục chỉ đạo: Nâng cao hiệu quả công tác
thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cơ
quan, đơn vị, địa phương, gắn với công tác
thi đua khen thưởng và trách nhiệm người
đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách
hành chính (kiên quyết trừ điểm thi đua đối
với những đơn vị không hoàn thành nhiệm
vụ cải cách hành chính theo kế hoạch). Xây
dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện thí
điểm phân cấp quản lý nhà nước một số
đơn vị thuộc sở, ngành về cấp huyện; chỉ
đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt
việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập
theo Đề án đã được phê duyệt. 

Năm là, thành viên Ban Chỉ đạo -
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối
hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu
xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị sự
nghiệp thuộc các Hội đoàn thể và Trung
tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành
phố. Rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công
chức giữa khối Đảng, đoàn thể và khối
chính quyền trước khi thực hiện thi tuyển
bổ sung số còn thiếu để có chính sách đào
tạo và thực hiện mục tiêu tinh giản.

Sáu là, thành viên Ban Chỉ đạo - Giám
đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Nội
vụ, Sở Thông tin Truyền thông kiểm tra,
khảo sát việc thực hiện giải quyết thủ tục
hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa
liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả cấp xã ở một số đơn vị xã, phường trên
địa bàn tỉnh./.

HÀ NAM TậP TRUNG Xây dỰNG NềN 
HÀNH CHíNH CÔNG HIỆN ĐẠI, CHUyêN NGHIỆP
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Ngày 05/12/2017, Hội đồng
nhân tỉnh Hà Nam đã khai mạc Kỳ
họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa XVIII,

nhiệm kỳ 2016 - 2021.

P
hát biểu khai mạc kỳ họp, đồng
chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh nhấn mạnh: kỳ họp
thứ năm HĐND tỉnh có khối

lượng công việc lớn, thông qua và quyết
nghị nhiều nội dung quan trọng, đề  nghị
các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần
trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ,
nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia
đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất
lượng, phản ánh được tâm tư, nguyện
vọng của cử tri, góp phần vào thành công
của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử
tri và nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí
Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy thay
mặt BCH Đảng bộ tỉnh ghi nhận và đánh
giá cao những kết quả, thành tích mà các
cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng
doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã nỗ
lực đạt được trong năm 2017, đồng chí đề
nghị HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo
luận và quyết nghị những nội dung thông

qua tại kỳ họp, trong đó cần đảm bảo quán
triệt đầy đủ các quan điểm, mục tiêu của
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIX, các nghị quyết chuyên đề và các kết
luận có liên quan của Tỉnh ủy, Thường vụ
Tỉnh uỷ, đảm bảo phù hợp với định hướng
đầu tư phát triển của tỉnh và sự lãnh đạo
của các cấp ủy. Tiếp tục nâng cao chất
lượng, hiệu lực, hiệu quả của HĐND tỉnh,
tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt
được của HĐND tỉnh trong thời gian qua,
nâng cao chất lượng kỳ họp, nhất là nâng
cao chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời
chất vấn theo hướng tập trung vào những
vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, những
vấn đề lớn, khó và bàn giải pháp tạo bước
đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh trong năm 2018, góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội trong cả giai đoạn
2016-2020.

Tại phiên họp, HĐND tỉnh xem xét các
báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017,
phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt
động năm 2017 và chương trình hoạt động
năm 2018 của HĐND tỉnh; Thông báo của
Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác mặt trận
tham gia xây dựng chính quyền năm 2017
và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri
trong tỉnh với kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh

khóa XVIII; Báo cáo tình hình thực hiện dự
toán ngân sách nhà nước năm 2017, nhiệm
vụ năm 2018; Báo cáo kết quả công tác tiếp
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công
dân năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Báo
cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến
nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh
khóa XVIII; Báo cáo kết quả giám sát việc
giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri gửi đến kỳ
họp thứ tư HĐND tỉnh; Báo cáo về tình hình
thực hiện Nghị quyết giao biên chế công
chức và tổng biên chế sự nghiệp năm
2017, phương án dự kiến giao biên chế
năm 2018.

Ngày 06/12/2017, Hội đồng nhân dân
tỉnh tiếp tục phiên họp, buổi sáng HĐND
tỉnh tiến hành thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ
đại biểu, miễn nhiệm Ủy viên UBND, bầu
bổ sung Ủy viên UBND tỉnh. Sau nội dung
về công tác tổ chức cán bộ, Hội đồng nhân
dân tỉnh tiến hành thảo luận tại tổ, 6 tổ đại
biểu HĐND tỉnh chia thành 3 tổ thảo luận.
Các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến vào
các báo cáo, các tờ trình và dự thảo Nghị
quyết trình tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh
tập trung vào những vấn đề: Đánh giá số
liệu các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
đạt được năm 2017, đánh giá việc thực
hiện các chương trình, đề án phát triển kinh
tế - xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an
sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội. Chỉ rõ
những kết quả, hạn chế và những giải pháp
cụ thể, phù hợp thời gian tới. Thảo luận,
đánh giá tình hình năm 2018 trong đó tập
trung một số chỉ tiêu: chỉ tiêu tổng sản
phẩm trong tỉnh, chỉ tiêu phát triển công
nghiệp tăng 13,9% so với ước thực hiện
năm 2017. Việc thực hiện mục tiêu xây
dựng nông thôn mới năm 2018: Tăng thêm
7 xã và 2 đơn vị cấp huyện (đối với Thành
phố Phủ Lý là hoàn thành nhiệm vụ xây
dựng nông thôn mới, đối với huyện Thanh
Liêm: đạt tiêu chí huyện nông thôn mới). Về
thực hiện các chương trình, đề án phát
triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường,
đảm bảo an sinh xã hội cần có những giải
pháp như thế nào để đạt mục tiêu như dự
kiến. Giải pháp khắc phục một số nội dung
còn tồn tại, chậm tiến độ mà cử tri và nhân
dân kiến nghị nhiều lần như: xử lý ô nhiễm
môi trường Tây Đáy, vấn đề rác thải nông
thôn, nước thải trong chăn nuôi.

Kỳ HọP THứ 5, HỘI ĐồNG 
NHâN dâN TỉNH HÀ NAM KHóA XVIII

tin noåi baättin noåi baät

Đồng chí Phạm Sỹ
Lợi – Chủ tịch HĐND

tỉnh phát biểu khai
mạc kỳ họp
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Sáng 13/12, UBND tỉnh tổ chức hội

nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ

yếu chỉ đạo điều hành phát triển kinh

tế-xã hội năm 2018 thực hiện Nghị

quyết kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân

tỉnh khoá XVIII.

D
ự hội nghị có các đồng chí:
Nguyễn Đình Khang - Uỷ
viên Trung ương Đảng, Bí
thư Tỉnh uỷ; Phạm Sỹ Lợi -
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh

uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân
Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND
tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, lãnh
đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở,
ngành, huyện, thành phố.

Theo báo cáo của UBND tỉnh: Năm
2017, tình hình kinh tế-xã hội cơ bản giữ
được ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm
trong tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá
(10,84%). Xuất khẩu, thu ngân sách tăng
cao. Phong trào xây dựng nông thôn mới
tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả.
Văn hoá xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi;
an sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng
giáo dục toàn diện được duy trì tốt. An ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ
vững, đời sống nhân dân ổn định. Tuy
nhiên, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế-xã hội vẫn còn một số hạn
chế và những vấn đề đặt ra cần tập trung
chỉ đạo, đó là: Tiến độ, chất lượng thực
hiện một số chương trình, đề án trọng tâm
phát triển kinh tế-xã hội chưa đạt mục tiêu
đề ra, nhất là các đề án thuộc lĩnh vực nông
nghiệp, thương mại, dịch vụ. Giá trị sản
xuất nông nghiệp giảm 3,05% so với năm
2016; Thu hút đầu tư đạt thấp; Quản lý nhà
nước về đất đai, khoáng sản, quy hoạch,
trật tự xây dựng có mặt hạn chế...

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu cơ bản
đồng thuận cao với những kết quả đạt được
trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo
điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh

tế-xã hội năm 2018 của UBND tỉnh. Các đại
biểu đã làm rõ hơn những kết quả cũng như
những tồn tại, hạn chế ở từng lĩnh vực.
Nhiều ý kiến cho rằng, ngoài những lý do
khách quan, nguyên nhân chủ yếu của
những tồn tại, hạn chế là do chất lượng tham
mưu, sự phối hợp, sự chủ động, tích cực,
quyết liệt trong tổ chức thực hiện của các
cấp, các ngành chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để chỉ đạo điều hành thực hiện tốt
nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm
2018, UBND tỉnh đã đề ra 9 nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu gồm:  Huy động và sử dụng
hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát
triển; Triển khai thực hiện hiệu quả các
Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, các quy
hoạch về phát triển nông nghiệp, công
nghiệp, thương mại và dịch vụ. Đẩy mạnh
cải cách hành chính, xây dựng nền hành
chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương;
Phát triển đô thị, hướng tới mục tiêu nâng
tỷ lệ đô thị toàn tỉnh lên trên 40% vào năm
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Phiên họp buổi sáng 07/12/2017,
Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nội dung
chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến,
kiến nghị của cử tri và ý kiến, kiến nghị
của cử tri qua đường dây nóng chuyển
tới kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh báo
cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ và
Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo, giải trình
làm rõ một số nội dung liên quan.

Phiên họp cũng đã tiến hành thảo
luận và nhất trí thông qua toàn bộ nghị
quyết theo chương trình đã đề ra với
nhiều nghị quyết quan trọng, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh như: nghị quyết về nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;
nghị quyết về quy hoạch tài nguyên
nước tỉnh đến năm 2025, định hướng
đến năm 2035; nghị quyết quy định mức
chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo
chống buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả trên địa bàn tỉnh; nghị quyết về
quy hoạch phát triển công nghiệp,
thương mại tỉnh đến năm 2025, tầm
nhìn đến năm 2035… 

Sau 2,5 ngày làm việc tích cực với
tinh thần đổi mới, dân chủ, trách nhiệm
cao của các đại biểu, kỳ họp thứ 5,
HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành
chương trình đề ra. Kỳ họp tiếp tục đổi
mới trong cách thức tiến hành tăng thời
gian thảo luận, thời gian trả lời ý kiến,
kiến nghị cử tri và chất vấn của đại biểu.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phạm
Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định kỳ họp
thứ năm của HĐND tỉnh tiếp tục được
đổi mới trong cách thức tiến hành, tăng
thời gian thảo luận, thời gian trả lời ý
kiến, kiến nghị cử tri và chất vấn của đại
biểu, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự
tham gia tích cực của các vị đại biểu
HĐND tỉnh; sự chuẩn bị nghiêm túc,
trách nhiệm của các Ban HĐND, các cơ
quan chuyên môn của UBND và các cơ
quan hữu quan trong suốt quá trình
chuẩn bị và tiến hành kỳ họp. Để các
Nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào
cuộc sống, tôi đề nghị ngay sau kỳ họp,
UBND tỉnh cụ thể hóa các nghị quyết
của HĐND để triển khai thực hiện. Đề
nghị các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện
nhiệm vụ tiếp xúc cử tri để báo cáo kết
quả kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, nội dung
trả lời, kết quả giải quyết các ý kiến,
kiến nghị của cử tri. Đề nghị Ủy ban
MTTQ tỉnh, các đoàn thể tích cực vận
động nhân dân thực hiện Nghị quyết
của HĐND tỉnh./.
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2020; Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo
vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích
ứng với biến đổi khí hậu; Phát triển văn
hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng
cao đời sống của người dân. Giữ vững an
ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã
hội; Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự
đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế-xã hội; Đánh giá, kiểm
điểm kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí
Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Năm
2018 là năm bản lề có vai trò rất quan trọng
trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong điều kiện
còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ
đặt ra cho chúng ta là rất nặng nề. Để hoàn
thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, các cấp,
các ngành cần triển khai thực hiện sớm
nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ngay từ

bây giờ. Quá trình tổ chức thực hiện cần
quan tâm khắc phục những tồn tại, hạn
chế, tháo gỡ những nút thắt như: Các dự
án phát triển nông nghiệp, dự án thu hút
đầu tư cần được thúc đẩy và có giải pháp
mới... Tập trung làm tốt công tác cải cách
thủ tục hành chính để không bị tụt hạng;
tiếp tục cải cách môi trường thu hút đầu tư,
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh; quan tâm xử lý vấn đề nước thải, rác
thải và đảm bảo tốt nguồn nước sạch phục
vụ sản xuất, đời sống. Trước mắt cần duy
trì và làm tốt công tác đảm bảo an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao
thông, phòng chống gian lận thương mại,
buôn bán hàng giả; lo cho nhân dân vui
xuân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui
tươi, lành mạnh, an toàn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn
Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch
UBND tỉnh đã phân tích và làm rõ hơn
những nguyên nhân của các hạn chế, tồn

tại  trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh
tế-xã hội năm 2017 như: Giá trị sản xuất
nông nghiệp giảm 3,05% so với năm 2016
do ảnh hưởng của thiên tai bão lụt; thu hút
đầu tư chưa đạt yêu cầu do đầu năm điện
phục vụ sản xuất còn để mất nhiều, mưa lũ
ngập úng khu công nghiệp làm ảnh hưởng
đến thu hút đầu tư...

Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh,
năm 2018 là năm có ý nghĩa quyết định
trong thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH
5 năm (2016-2020), đòi hỏi các cấp, các
ngành phải năng động, sáng tạo, đổi mới
tư duy, nâng cao nhận thức, chung sức
đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu
đã được HĐND quyết nghị. Cụ thể, cần
nghiêm túc kiểm tra lại tình hình thực hiện
nhiệm vụ của cấp mình, ngành mình trong
năm 2017 để có giải pháp triển khai thực
hiện nhiệm vụ được giao hiệu quả hơn
trong năm 2018. Đẩy mạnh thực hiện Đề án
đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng
trưởng; các nghị quyết chuyên đề thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIX; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu
quả và sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh.
Bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa,
y tế, giáo dục - đào tạo, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực. Chủ động phòng,
chống thiên tai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ
môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành
chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành
chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự
an toàn xã hội.

Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán,
UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành
phối hợp rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu
phát triển kinh tế-xã hội, các kết luận của
BTV Tỉnh uỷ, những công việc đã có ý kiến
chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các đề án trong
chương trình công tác để tập trung nguồn
lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất,
tạo tiền đề thuận lợi thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2018./.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông -
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết

luận  tại Hội nghị
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C
hiều ngày 7/11, tại Hội nghị
Thượng đỉnh Kinh doanh Việt
Nam 2017 phiên III diễn ra các
hội thảo chuyên đề: Nông
nghiệp bền vững; Tài chính

cho phát triển; Y tế và giáo dục; Cơ sở hạ
tầng; Đặc khu kinh tế và tiềm năng du lịch;
Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đây là
hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ
cấp cao APEC ở Đà Nẵng.

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân
Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh đã có bài phát biểu tham luận; nội dung
như sau:

Hà Nam là tỉnh cửa ngõ phía Nam của
Thủ đô Hà Nội, tiếp giáp với vùng kinh tế
trọng điểm Bắc Bộ, có hệ thống giao thông
đường bộ, đường sắt, đường thuỷ hết sức
thuận lợi (quốc lộ 1A, đường cao tốc Hà
Nội - Ninh Bình, quốc lộ 38, quốc lộ 21 và
tuyến đường sắt Bắc - Nam)... tạo cho Hà
Nam lợi thế là đầu mối giao thông kết nối
với các tỉnh Đông Bắc, ra cảng Hải Phòng,
Sân bay quốc tế Nội Bài và cửa khẩu các
tỉnh phía Bắc.

Những năm qua, kinh tế của tỉnh luôn
duy trì tốc độ tăng trưởng cao (bình quân
giai đoạn từ 2011-2016, tăng trên
13,05%/năm), cơ cấu kinh tế chuyển dịch
tích cực, theo hướng tăng dần tỷ trọng
ngành công nghiệp - xây dựng và ngành
dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: Năm 2016,
tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản: 11,7%;
chính trị- xã hội ổn định, đời sống nhân dân
ngày càng được cải thiện nâng cao (GRDP
bình quân đầu người năm 2016 đạt 2.200
USD/người).

Về công nghiệp: Coi phát triển công

nghiệp là động lực thúc đẩy phát triển kinh
tế- xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững và có
nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ và đặc biệt
là đưa ra 10 cam kết đầu tư đối với doanh
nghiệp, nhà đầu tư để thu hút đầu tư vào
các ngành, lĩnh vực có lợi thế như: Công
nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, công
nghiệp chế biến, công nghiệp phục vụ nông
nghiệp. Trên địa bàn tỉnh hiện có 08 khu
công nghiệp đã được phê duyệt với diện
tích 2.534 ha; đã có 05 khu công nghiệp
được thành lập và đã “lấp đầy” với diện tích
975 ha; 01 khu công nghiệp đang triển khai
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện nay,
Hà Nam có 705 dự án đầu tư còn hiệu lực
với tổng số vốn đăng ký trên 6,2 tỷ USD,
trong đó có trên 200 dự án FDI đến từ 9
quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số vốn
đăng ký trên 2,23 tỷ USD.

Về nông nghiệp, là tỉnh nằm trong vùng
trọng điểm lúa của khu vực Đồng bằng Bắc
Bộ, với 70% dân số thuộc khu vực nông
thôn. Do đó, nguồn thu nhập chính của
người dân nông thôn là từ sản xuất nông
nghiệp. Tỉnh xác định: Quy hoạch vùng
trọng điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh
thuộc 2 huyện Lý Nhân, Bình Lục nhằm
khai thác lợi thế vùng đồng bằng ven sông
Hồng, sông Châu phát triển theo hướng
sản xuất nông sản hàng hóa với các cây
trồng chủ lực: lúa, rau, củ, quả sạch, chăn
nuôi lợn, bò sữa, bò thịt cung cấp cho thị
trường Hà Nội, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ
và hướng tới xuất khẩu. Phát triển nông
nghiệp bền vững là vấn đề quan tâm lớn
của tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập
quốc tế và biến đổi khí hậu toàn cầu hiện
nay. Với mục tiêu tốc độ tăng trưởng nông
nghiệp đạt bình quân 4%/năm đến năm

2020, một trong những giải pháp quan
trọng hàng đầu là phải thu hút được các
doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao vào
sản xuất nông nghiệp, trong đó nhiệm vụ
đặt ra hàng đầu là phải quy hoạch, tập
trung tích tụ đất đai, tổ chức lại sản xuất
nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập
trung quy mô lớn và liên kết phát triển sản
xuất nông sản theo chuỗi giá trị.

Hiện nay, tỉnh đã hình thành nhiều vùng
chuyên canh các nông sản chủ lực như:
vùng trồng và chế biến các sản phẩm rau củ,
quả sạch tại các xã ven sông Châu thuộc các
huyện Duy Tiên, Lý Nhân, Bình Lục và thành
phố Phủ Lý với diện tích hơn 1.100 ha; vùng
trồng lúa và các nông sản khác 30.000 ha;
bò sữa, bò thịt tập trung tại các xã ven sông
Hồng, sông Đáy thuộc huyện Duy Tiên, Lý
Nhân, Kim Bảng và Thanh Liêm; chăn nuôi
lợn tập trung tại các xã thuộc huyện Bình
Lục, Thanh Liêm và Lý Nhân.

Tỉnh đã lập quy hoạch 3.000 ha đất sản
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
và đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật
đồng bộ đến chân hàng rào 4 khu nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện
tích trên 500 ha, đồng thời đã tích tụ đất đai
thông qua các hình thức vận động người
dân có đất nông nghiệp ký hợp đồng cho
doanh nghiệp thuê quyền sử dụng đất trong
thời hạn 20- 40 năm (thông qua chính
quyền các cấp: xã, huyện, tỉnh) để đầu tư
phát triển nông nghiệp công nghệ cao như:
Tập đoàn VinGroup 180 ha, Công ty cổ
phần Giống cây trồng Trung ương 21,6 ha
(giai đoạn I), Tập đoàn Dabaco 9,1 ha,
Công ty cổ phần sữa Việt Nam 150 ha với
tổng số vốn đầu tư 1.224 tỷ đồng; hiện nay,
các doanh nghiệp đã, đang tiến hành đầu
tư, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao, bước đầu đem lại hiệu quả kinh
tế cao. Các khu nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao phát triển sẽ trở thành vùng
lõi, là hạt nhân liên kết với các hộ dân trong
vùng quy hoạch sản xuất nông sản sạch.
Các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ
cao sẽ ký hợp đồng hợp tác với các hợp tác
xã, tổ hợp tác sản xuất nông sản sạch để
bao tiêu, tiêu thụ nông sản đạt tiêu chuẩn
VietGap, Global GAP.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 53 mô
hình sản xuất của các tổ hợp tác, các nhóm
hộ nông dân, các hợp tác xã dịch vụ nông
nghiệp của 38 xã trên địa bàn tỉnh có mô
hình liên kết sản xuất nông sản sạch với
các doanh nghiệp với diện tích 445 ha, các

HÀ NAM Sẽ TẠO ĐIềU KIỆN TỐT NHấT
CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TRONG KHỐI APEC 

(tham luận của tỉnh Hà Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 
phiên III - hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC ở Đà Nẵng)

Đoàn công tác tỉnh Hà Nam tại Hội nghị APEC 2017 tại Đà Nẵng



Từ ngày 19/11/2017 - 24/11/2017,
UBND tỉnh Hà Nam đã phối hợp
với các đơn vị có liên quan tổ chức

Đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư
tại Đài Loan - Trung Quốc.

Tham gia chuyến công tác, đại diện
Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam có ông
Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn;
cùng các thành viên là Lãnh đạo một số
Sở, ban,  ngành và doanh nghiệp đang
đầu tư tại tỉnh…

Đây là hoạt động xúc tiến lần đầu tiên
tỉnh tổ chức tại Đài Loan, trong chuyến
công tác này Đoàn đã đi thăm và làm việc
với chính quyền và một số doanh nghiệp
tại Đài Loan, cụ thể như sau:

Thăm và làm việc với các cơ quan,
chính quyền, Hiệp hội doanh nghiệp,
doanh nghiệp tại Đài Loan:

- Thăm và làm việc với Văn phòng KT-
VH Việt Nam tại Đài Bắc, Hiệp hội phát
triển ngoại thương (Taitra), Hiệp hội hợp
tác Kinh tế Quốc tế, Tổng hội Công nghiệp
Đài Loan. Tại các buổi làm việc đồng chí
Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cơ
quan, tổ chức trên quan tâm, hỗ trợ tỉnh
Hà Nam trong công tác xúc tiến, thu hút
đầu tư vào tỉnh và trân trọng mời lãnh đạo
các cơ quan, hiệp hội doanh nghiệp xắp
xếp thời gian đến thăm, làm việc với tỉnh
Hà Nam. Chủ nhiệm Văn phòng KT-VH
Việt Nam tại Đài Bắc, Lãnh đạo các Hiệp
hội doanh nghiệp Đài Loan ghi nhận
những nỗ lực của tỉnh trong công tác xúc
tiến, thu hút đầu tư từ Đài Loan và cảm ơn
Lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã tạo điều kiện
thuận lợi cho các doanh nghiệp Đài Loan
đã và đang đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà
Nam. Trong thời gian tới các cơ quan này
sẽ xắp xếp thời gian đến thăm và giới

thiệu các doanh nghiệp Đài Loan đến tìm
hiểu và đầu tư vào tỉnh Hà Nam.

- Thăm và làm việc với chính quyền
thành phố Đài Trung và một số doanh
nghiệp tại đây. Tại buổi làm việc đồng chí
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và thị
trưởng thành phố Đài Trung đã thông báo
cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội và
môi trường đầu tư của hai bên và mong
muốn có các hoạt động hợp tác sâu rộng
về đầu tư, thương mại, y tế, giáo dục đào
tạo giữa hai địa phương, giao cơ quan
đầu mối hai bên soạn thảo để tiến tới ký
kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển
kinh tế giữa hai địa phương trong thời
gian tới.

Đoàn cũng thăm và làm việc với các
Lãnh đạo Công ty Dệt Đài Nguyên là
doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất tại
Khu công nghiệp Đồng Văn II của tỉnh.
Tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Hà Nam
đã đánh giá cao những trợ giúp của
doanh nghiệp đối với hoạt động xúc tiến
đầu tư của tỉnh và đề nghị doanh nghiệp
mở rộng sản xuất kinh doanh tại tỉnh,
nhất là lĩnh vực sản xuất ôtô,… Đại diện
Công ty Dệt Dài Nguyên đã ghi nhận
những hỗ trợ của tỉnh đối với doanh
nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất
kinh doanh tại tỉnh và sẽ nghiên cứu mở
rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh tại tỉnh
Hà Nam.

Với những kết quả đã đạt được, có
thể khẳng định rằng các hoạt động của
Đoàn công tác Xúc tiến đầu tư của tỉnh
Hà Nam diễn gia từ ngày 19/11/2017 -
24/11/2017 tại Đài Loan đã thành công tốt
đẹp, hoàn thành tốt các nội dung,
chương trình theo kế hoạch đề ra, khẳng
định môi trường đầu tư tại tỉnh là hấp dẫn
với các nhà đầu tư./. 

UBND tỉNh hà Nam tổ chức các
hoạt độNg xúc tiếN đầU tư tại
đài LoaN - trUNg QUốc Năm 2017
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Đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư 

sản phẩm liên kết chủ yếu là rau ăn lá, dưa
các loại, ngô ngọt và lúa chất lượng cao,
một số sản phẩm liên kết đã được bán tại
các siêu thị Vinmart, BiC, Bắc Tôm… và sẽ
phát triển tiếp trong thời gian tới.

Kết quả của việc quy hoạch, tập trung
tích tụ ruộng đất được nhân dân đồng thuận,
người lao động tham gia sản xuất trong khu
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 6-
9 USD/ngày (170- 250 USD/tháng); doanh
nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, có hiệu quả
tích cực, các hộ dân tham gia chuỗi liên kết
có thu nhập cao 3-5 lần so với sản xuất theo
phương pháp truyền thống. Những kết quả
bước đầu nêu trên là tiền đề quan trọng để
tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện chủ trương
tập trung, tích tụ ruộng đất phát triển nông
nghiệp bền vững.

Để tiếp tục thực hiện những mục tiêu
trên, Hà Nam xác định các doanh nghiệp
vừa là động lực, vừa là hạt nhân liên kết, là
nhân tố quyết định thành công của liên kết
chuỗi; doanh nghiệp sẽ là đầu tàu để đưa
khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, khi
đó nông sản sẽ có đầu ra và thương hiệu
của doanh nghiệp sẽ được nâng lên.

Thời gian tới, tỉnh Hà Nam mong
muốn có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp
trong khối APEC đầu tư vào Việt Nam nói
chung, đầu tư vào Hà Nam nói riêng, đặc
biệt là khảo sát, tìm hiểu, đầu tư liên kết
phát triển nông nghiệp theo chuỗi tại Hà
Nam, cụ thể là:

- Các dự án trồng và chế biến các sản
phẩm rau củ, quả, sạch có giá trị gia tăng
cao phục vụ thị trường nội địa (đặc biệt là
Hà Nội) và xuất khẩu.

- Các dự án khu chăn nuôi tập trung
khép kín từ cung cấp giống- thức ăn- chế
biến sản phẩm từ thịt với các con nuôi chủ
lực: lợn sạch, bò sữa, bò thịt.

- Dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp
phục vụ nông nghiệp (KCN Thái Hà).

Hà Nam cam kết thực hiện nhất quán
chủ trương chính sách khuyến khích, ưu
đãi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất
nông sản sạch, liên kết theo chuỗi giá trị,
gắn sản xuất- chế biến- tiêu thụ sản phẩm,
thực hiện nghiêm túc 10 cam kết đầu tư đối
với doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời sẽ
tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành
chính, tạo mọi điều kiện tốt nhất để doanh
nghiệp đến hoạt động kinh doanh, hợp tác
làm ăn trên địa bàn theo đúng quy định của
pháp luật Việt Nam./.
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S
áng 8/12, tại thành phố Phủ Lý
(Hà Nam), Bộ trưởng Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch
(VHTTDL) Nguyễn Ngọc Thiện
đã có buổi làm việc với lãnh

đạo tỉnh Hà Nam. Tiếp và làm việc với đoàn
có Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình
Khang.

KHU DU LịCH TAM CHÚC ĐƯỢC Kỳ
VọNG LÀ CÁN CâN THAy ĐỔI KINH TẾ
ĐịA PHƯƠNG

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Hà Nam - Bùi Quang Cẩm cho
biết, thời gian qua, lĩnh vực VHTTDL luôn
được tỉnh xác định là mục tiêu chiến lược
trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Về văn hóa, tỉnh đã tập trung chỉ đạo
đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy có

hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống,
nét bản sắc văn hóa địa phương. Trong
những năm qua, tỉnh Hà Nam đã khôi phục
và duy trì tổ chức thành công các lễ hội
truyền thống như: Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn,
Lễ phát lương Đức Thánh Trần đền Trần
Thương, Lễ hội đền Lảnh Giang...

Hà Nam hiện có 1.784 di tích, trong đó
1 di tích quốc gia đặc biệt, 82 di tích cấp
quốc gia, 101 di tích cấp tỉnh, 1 bảo vật
quốc gia, 4 di sản văn hóa phi vật thể tiêu
biểu được ghi vào di sản văn hóa phi vật
thể quốc gia. Đây chính là một trong những
nền tảng rất quan trọng để Hà Nam phát
triển du lịch tâm linh trong thời gian tới.

Về cơ sở vật chất phục vụ phát triển du
lịch, hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có
17 khách sạn trong đó 1 khách sạn đạt
chuẩn 5 sao, 2 khách sạn 3 sao và 15

khách sạn từ 1 - 2 sao. Năm 2017, Hà Nam
đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch, mang lại
doanh thu cho tỉnh trên 230 tỷ đồng.

Đối với thiết chế thể thao cấp tỉnh, Hà
Nam đã đầu tư đưa vào khai thác sử dụng
Nhà thi đấu đa năng với sức chứa gần
5.000 chỗ ngồi, sân vận động tỉnh hơn
20.000 chỗ ngồi, nhà tập đa năng, bể bơi,
sân tennis có mái che. Với những điều kiện
sẵn có này, Hà Nam mong muốn lãnh đạo
Bộ VHTTDL tạo điều kiện để tỉnh được
đăng cai một số môn thi đấu tại Đại hội
TDTT toàn quốc lần VIII năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam - Bùi
Quang Cẩm: ‘’Để ngành Du lịch tỉnh phát
triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, bên
cạnh việc đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các
dự án trọng điểm như: Tổ hợp thương mại
dịch vụ tổng hợp Vincom Hà Nam, sân Golf

Bộ trưởng Bộ Văn Hóa - tHể tHao Và Du lịcH nguyễn ngọc tHiện 

LÀM VIỆC VớI TỉNH HÀ NAM

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện thăm và làm việc tại tỉnh
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Bộ trưởng Bộ Văn Hóa - tHể tHao Và Du lịcH nguyễn ngọc tHiện 

LÀM VIỆC VớI TỉNH HÀ NAM

H
ưởng ứng Ngày pháp luật nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
nam năm 2017, sáng ngày

05/11/2017, Hội đồng Phối hợp phổ biến,
giáo dục pháp luật tỉnh phối hợp với
Trường Đại học Công nghiệp (cơ sở Hà
Nam) tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục
pháp luật về “Khởi nghiệp, doanh nghiệp”.

Tham dự hội nghị có Tiến sỹ Nguyễn
Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật
dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp); ông Bùi
Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch
UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp
phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; bà Lê Thị
Liên - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp;
thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến,
giáo dục pháp luật tỉnh cùng 700 sinh viên
Trường Đại học Công nghiệp (cơ sở Hà
Nam)...

Chủ đề Ngày pháp luật năm 2017 là:
“Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo;
nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật,
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải
cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó
khăn để đồng hành cùng người dân và

doanh nghiệp”. Bên cạnh việc hoàn thiện
thể chế, việc phổ biến, giáo dục các quy
định pháp luật về khởi nghiệp, doanh
nghiệp cho thanh niên đóng vai trò quan
trọng trong việc tạo cầu nối để các chính
sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến
gần hơn với những người chủ tương lai
của đất nước, từ đó cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh, nâng cao sức cạnh
tranh quốc gia và thúc đẩy sự phát triển của
đất nước.

Tại hội nghị, 700 sinh viên của Trường
Đại học Công nghiệp (cơ sở Hà Nam) đã
được nghe Tiến sỹ Nguyễn Hồng Hải - Phó
Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế
(Bộ Tư pháp) truyền đạt các quy định của
pháp luật về “Khởi nghiệp, doanh nghiệp”,
Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động... giúp
cho các sinh viên nắm được những kiến
thức cần thiết để sẵn sàng trong quá trình
khởi nghiệp.

Hội nghị là dịp trang bị, nâng cao kiến
thức pháp luật cho cán bộ, giáo viên và
sinh viên nhà trường, góp phần thúc đẩy
tinh thần khởi nghiệp, niềm đam mê tìm
hiểu pháp luật trong mỗi cán bộ, giáo viên
và sinh viên./.

hội Nghị phổ BiếN, 
giáo Dục pháp LUật về
“Khởi Nghiệp, DoaNh Nghiệp”

Đại biểu về dự Hội nghị tại Trường Đại học Công
nghiệp cơ sở Hà Nam

Kim Bảng...Hà Nam cũng đề nghị Bộ
VHTTDL sớm trình Thủ tướng phê
duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển
Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc.
Trong tương lai, Khu du lịch này được
kỳ vọng sẽ là điểm nhấn thay đổi cán
cân kinh tế của địa phương.” 

CẦN TẬN DụNG LỢI THẾ “CửA
NGõ” THủ Đô

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ
trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc
Thiện đánh giá cao những kết quả đạt
được của tỉnh Hà Nam trên tất cả các
lĩnh vực đặc biệt là VHTTDL. Bộ
trưởng nhấn mạnh, Hà Nam có rất
nhiều tiềm năng để phát triển toàn
diện. Tỉnh cần biết tận dụng lợi thế vị
trí địa lý là địa phương “cửa ngõ” của
Thủ đô Hà Nội.

“Mặc dù là tỉnh đi sau nhưng nếu
biết cách đi, Hà Nam sẽ tăng trưởng
bền vững.” - Bộ trưởng khẳng định.
Trong chiến lược phát triển thời gian
tới, Bộ trưởng đề nghị tỉnh phải xác
định, không thể đợi kinh tế phát triển
xong mới đến văn hóa mà phải phát
triển đồng thời cả văn hóa và kinh tế.

Bộ trưởng cho rằng, việc các vận
động viên thể thao của Hà Nam nhận
được 7 huy chương vàng trong một
số giải thể thao thành tích cao vừa
qua là một kết quả rất tốt, tỉnh cần
phải phát huy thế mạnh sẵn có này.
Cùng với đó, cần phát triển thể thao
quần chúng song song với thể thao
thành tích cao.

Đối với du lịch, do là tỉnh có xuất
phát điểm chậm hơn tỉnh khác nên
không thể nóng vội mà phải bình tĩnh,
bài bản để xác định hướng đi riêng.
Bộ trưởng khẳng định, Du lịch muốn
phát triển thì tỉnh phải có các chính
sách ưu đãi, tạo mọi điều kiện để kêu
gọi các nhà đầu tư lớn. Cùng với đó,
phải tạo ra được sản phẩm đặc trưng
để thu hút khách du lịch. Bộ trưởng
cũng đề nghị tỉnh Hà Nam cần ưu tiên
quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao
ở khu vực trung tâm./.



C
hiều 28/11, UBND tỉnh tổ chức
hội nghị làm việc với các
doanh nghiệp Khu công
nghiệp (KCN) Đồng Văn I, II,
bàn các giải pháp phòng,

chống ngập úng trong KCN. Đồng chí
Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các
KCN tỉnh, KCN Đồng Văn I, II có 29 cửa
xả ra Kênh A48, A46. Nước trên kênh tự
chảy hoặc được bơm ra sông Châu thông
qua các trạm bơm: Bùi Xá 1, Bùi Xá 2 và
Hoành Uyển.

Do lượng mưa trong tháng 10/2017
quá lớn làm KCN Đồng Văn I, II ngập sâu
trong nước, trong đó có những vị trí ngập
30 – 60cm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Khắc phục tình trạng ngập úng trong
KCN Đồng Văn I, II, UBND tỉnh đề ra
các giải pháp: Nâng công suất Trạm
bơm Bùi Xá 1, Bùi Xá 2; xây dựng bổ
sung Trạm bơm Hoành Uyển 2, nạo vét
kênh A46, A48.

Tổng nguồn vốn khắc phục ngập úng

cho KCN Đồng Văn ước khoảng hơn 90 tỷ
đồng. Thời gian hoàn thành các công trình
thủy lợi trong tháng 6 năm 2018. Riêng nhà
đầu tư hạ tầng KCN Đồng Văn II, cũng có
phương án khoanh vùng phần lớn diện tích,
bảo đảm khi có mưa lớn sẽ tổ chức bơm
cục bộ để không ảnh hưởng đến sản xuất
của doanh nghiệp.

Tại hội nghị các doanh nghiệp có đề

xuất UBND tỉnh và các ngành chức năng
cần làm rõ khi đã nâng cấp các trạm bơm
và hệ thống thủy lợi thì năng lực tiêu thoát
tối đa như thế nào; Khi có mưa lớn, tỉnh
cần chia sẻ và cung cấp thông tin thường
xuyên cho doanh nghiệp để các nhà đầu
tư có giải pháp ứng phó; Các doanh
nghiệp cần phương án cụ thể của tỉnh về
giải pháp chống ngập úng cho KCN để
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Đồng chí Nguyễn Xuân Đông - 
Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

uBnD tỈnH tỔ cHỨc Hội ngHị 
BÀN GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG
NGậP ÚNG TRONG KCN ĐồNG VĂN

Sáng 23/11, đồng chí Trương Minh
Hiến, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ

tịch UBND tỉnh cùng đại diện Lãnh đạo
một số sở, ngành của tỉnh và chính
quyền địa phương đã đi kiểm tra tình
hình khai thác khoáng sản tại một số
doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thanh
Liêm.

Đoàn đã đến kiểm tra tình hình khai
thác khoáng sản tại Công ty TNHH Việt
Ngọc, Công ty TNHH khai thác đá Trường
Sơn và Công ty cổ phần Vinh Nguyên.

Tại các nơi kiểm tra, đồng chí Phó
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các doanh
nghiệp phản ánh về công tác quản lý của
các cơ quan quản lý Nhà nước có gây

UBNd TỉNH KIỂM TRA dOANH
NGHIỆP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
TẠI HUyỆN THANH LIêM
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lễ kHÁnH tHànH nHà MÁy cỦa cÔng ty
ohtsUKa saNgYo matEriaL việt Nam
Sáng ngày 05/10/2017, Công ty Cổ

phần Ohtsuka Sangyo Material Nhật
Bản tổ chức khánh thành Công ty TNHH
Ohtsuka Sangyo Material Việt Nam tại
Khu công nghiệp Đồng Văn III, huyện
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Về dự có ông Nguyễn Xuân Đông -
Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh;
ông Ohtsuka Keichiro - Chủ tịch Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Ohtsuka
Sangyo Material Nhật Bản; ông Yusuke
Ohtsuka - Tổng Giám đốc Công ty TNHH
Ohtsuka Sangyo Material Việt Nam; lãnh
đạo các sở, ban, ngành liên quan…

Tại buổi lễ, ông Ohtsuka Keichiro cho
biết: Công ty Cổ phần Ohtsuka Sangyo
Material Nhật Bản hoạt động trong lĩnh
vực phụ trợ công nghiệp ô tô hơn 300
năm, hiện chiếm 70% thị phần tại Nhật
Bản. Công ty TNHH Ohtsuka Sangyo Ma-
terial Việt Nam thuộc Tập đoàn Ohtsuka
Sangyo Material Nhật Bản. Công ty TNHH
Ohtsuka Sangyo Material Việt Nam có
mức vốn đầu tư hơn 4,4 triệu USD,
chuyên sản xuất, gia công, lắp ráp tấm lót
ghế và vỏ ghế xe ô tô, với công suất 6
triệu sản phẩm/năm; tạo việc làm cho
khoảng 200 lao động. Sản phẩm của
Công ty TNHH Ohtsuka Sangyo Material

Việt Nam tại Hà Nam sẽ được xuất khẩu
sang Nhật Bản và các nước Châu Mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn
Xuân Đông hoan nghênh lãnh đạo Công
ty TNHH Ohtsuka Sangyo Material Việt
Nam cùng các nhà thầu đã nỗ lực, cố
gắng đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự
án vào hoạt động đúng kế hoạch. Chủ
tịch UBND tỉnh cho biết, Khu công nghiệp
Đồng Văn III của tỉnh có vị trí thuận lợi,
với các chính sách ưu đãi hấp dẫn, hạ
tầng kỹ thuật đã được đầu tư tương đối
đồng bộ để thu hút các nhà đầu tư Nhật
Bản. Tỉnh Hà Nam đã và đang nỗ lực cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đầu
tư nguồn nhân lực để đón các nhà đầu
tư, tạo điều kiện cho các dự án được
triển khai nhanh, thuận lợi với phương
châm hiệu quả của nhà đầu tư là mục
tiêu phát triển của tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty
TNHH Ohtsuka Sangyo Material Việt
Nam chấp hành tốt các quy định của
pháp luật Việt Nam; quan tâm chăm lo tốt
đời sống vật chất, tinh thần cho người lao
động. Ban Quản lý các khu công nghiệp
tỉnh, các sở, ngành có liên quan tiếp tục
tạo môi trường thuận lợi để các nhà đầu
tư hoạt động thuận lợi, hiệu quả./.

phiền hà đối với doanh nghiệp; nêu những
khó khăn đang gặp phải và kiến nghị, đề
xuất với tỉnh xung quanh hoạt động khai
thác khoáng sản ở địa phương.

Đại diện các doanh nghiệp thẳng thắn
bày tỏ thuận lợi cũng như khó khăn trong
quá trình sản xuất hiện nay. Về thuận lợi,
đó là doanh nghiệp luôn nhận được sự
quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan
quản lý Nhà nước trên địa bàn. Nhiều
doanh nghiệp hiện đã đầu tư khá đồng bộ
dây chuyền thiết bị sản xuất; thực hiện
đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước;
quan tâm công tác bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên thực tế vẫn còn tình trạng
doanh nghiệp khai thác vượt mốc, vượt
cốt và vượt công suất. Doanh nghiệp đề
nghị tỉnh ban hành quy chế tạo điều kiện
thuận lợi trong sử dụng cảng dùng
chung...

Sau khi nghe các doanh nghiệp báo
cáo, đồng chí Trương Minh Hiến, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh biểu dương các doanh
nghiệp chấp hành tốt quy định về sản xuất
kinh doanh. Đã thực hiện nộp thuế, phí
theo quy định; quan tâm thực hiện các giải
pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn
lao động, đo mỏ đều đặn hàng năm...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh
nhấn mạnh: Doanh nghiệp phát triển sản
xuất phải đi đôi với đảm bảo an toàn về
môi trường, vệ sinh lao động và phòng
chống cháy nổ.

Đối với việc khai thác vượt mốc, vượt
cốt nền các cơ quan chuyên môn cần kiểm
soát chặt chẽ, các trường hợp vi phạm
phải được xử lý nghiêm. Việc chuyên chở
vật liệu từ nơi sản xuất ra cảng, vận
chuyển đi các nơi cần tuân thủ chặt chẽ
quy định, không chở quá tải gây mất an
toàn cho lái xe, doanh nghiệp và làm hư
hỏng kết cấu hạ tầng giao thông./.

Đại biểu cắt băng khánh
thành Nhà máy tại KCN
Đồng Văn III

xây dựng phương án chống ngập
úng cho doanh nghiệp của đơn vị
sao cho phù hợp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí
Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh:
UBND tỉnh ưu tiên đầu tư xây dựng hệ
thống tiêu thoát nước cho các KCN.
UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và
doanh nghiệp phấn đấu đến
30/6/2018, sẽ hoàn thành nâng cấp
các trạm bơm và nạo vét hệ thống
kênh mương. Khi đó việc tiêu thoát
nước trong KCN sẽ tốt hơn so với khu
đô thị và sẽ khắc phục được tình trạng
ngập úng trong KCN.

Để hoàn thành kế hoạch trên,
đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu
các ngành chức năng, Công ty TNHH
MTV Khai thác công trình thủy lợi Hà
Nam… tập trung triển khai những
nhiệm vụ được giao; thường xuyên
phối hợp hỗ trợ các đơn vị thi công dự
án để các công trình thủy lợi nhanh
chóng hoàn thành, đưa vào hoạt động
theo kế hoạch.

Ban quản lý các KCN tỉnh chủ
động cung cấp thông tin cho các
doanh nghiệp trong mùa mưa bão
để các doanh nghiệp biết và ứng
phó kịp thời. Về báo cáo giải pháp
chống ngập úng trong các KCN,
trong tháng 12/2017 tỉnh sẽ có gửi
tới các doanh nghiệp./.



Tối 30/10, tại sân vận động Thành phố Phủ Lý –
tỉnh Hà Nam đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ
Công nghiệp - Thương mại đồng bằng sông

Hồng - Hà Nam 2017, do Sở Công Thương Hà Nam
phối hợp với Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công
Thương) tổ chức.

Hội chợ đã thu hút sự tham gia của các sở công
thương, trung tâm khuyến công, trung tâm xúc tiến
thương mại, các doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp
nông thôn từ các tỉnh, TP khu vực phía bắc, các địa
phương trong và ngoài khu vực.

Hội chợ với quy mô trên 300 gian hàng, chủ yếu
trưng bày các ngành hàng như các sản phẩm công
nghiệp nông thôn, điện tử, công nghệ thông tin, sản
phẩm nông, lâm, thủy sản, thời trang, hàng tiêu dùng,
đồ da dụng…

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, ông Ngô Quang
Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương cho
biết: Hội chợ nhằm giới thiệu những thành tựu phát
triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các địa
phương, trưng bày nhiều sản phẩm công nghiệp có
mẫu mã phong phú đa dạng, tạo cơ hội để các doanh
nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn quảng
bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, đồng
thời gặp gỡ đối tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh
cùng phát triển, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam.

Theo ông Trương Quốc Huy, Phó chủ tịch UBND
tỉnh Hà Nam: Hội chợ lần này nằm trong khuôn khổ
chương trình khuyến công quốc gia năm 2017 của Bộ
Công Thương. Hội chợ nhằm tạo điều kiện cho doanh
nghiệp các địa phương, hợp tác xã, các nhà đầu tư
gặp gỡ, mở rộng thị trường, xúc tiến hoạt động đầu
tư, giới thiệu các tiến bộ khoa học trong sản xuất,
người tiêu dùng có dịp tiếp cận với các sản phẩm dịch
vụ có chất lượng.

Trong khuôn khổ hội chợ, sẽ diễn ra nhiều hoạt
động xúc tiến thương mại ý nghĩa và văn hóa nghệ
thuật đặc sắc. Hội chợ sẽ kéo dài đến hết ngày
05/11/2017./.

S
áng 07/12, Công ty
TNHH Fuji Engineering
Việt Nam đã tổ chức
khánh thành khu chung
cư cho thuê Famille Hà

Nam. Đây là dự án 100% vốn của
nước ngoài đầu tiên đầu tư vào lĩnh
vực khách sạn, nhà ở dịch vụ tại tỉnh
ta.

Dự lễ khánh thành có các đồng
chí: Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung
ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Đình
Khang - Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Hồng Nam - Thứ
trưởng Bộ Ngoại giao; Vũ Đại Thắng
- Ủy viên dự khuyết Trung ương
Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngài
Osamu Yasuhara - Chủ tịch Tập
đoàn Fuji; Yasuo Fukuda - Cố vấn
Công ty TNHH Fuji Engineering Việt
Nam; Yasuhara Masakazu - Chủ tịch
Công ty TNHH Fuji Engineering Việt
Nam; đại diện Lãnh đạo một số sở,

ngành của tỉnh và huyện Duy Tiên.
Dự án khu chung cư cho thuê

Famille Hà Nam là dự án chung cư
dịch vụ dành cho người Nhật có 76
phòng; trong đó 09 phòng có diện
tích 26 m2, còn lại là phòng có diện
tích 54 m2 . Ngoài ra chung cư còn
hỗ trợ các tiện ích: Văn phòng cho
thuê, sân tập golf, phòng gym, phòng
họp, nhà hàng, siêu thị…

Tại buổi lễ, ngài Osamu Ya-
suhara - Chủ tịch Tập đoàn Fuji cảm
ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng
chí lãnh đạo trung ương và lãnh đạo
tỉnh Hà Nam đã tạo điều kiện để dự
án hoàn thành đúng tiến độ. Dự án
đi vào hoạt động không chỉ đáp ứng
nhu cầu ăn nghỉ của các nhà đầu tư
nước ngoài, mà còn góp phần hoàn
thiện cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn cao
cấp, tạo dựng môi trường đầu tư
thuận lợi cho các doanh nghiệp khi
đầu tư tại tỉnh Hà Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí
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Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng công ty

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cắt băng khai mạc Hội chợ

Hội cHợ công ngHiệp -
THương mại đồng bằng
sông Hồng năm 2017

KHÁNH THÀNH CHUNG CƯ
FAMILLE HÀ NAM 
TẠI KCN ĐồNG VĂN I
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KHÁNH THÀNH CHUNG CƯ
FAMILLE HÀ NAM 
TẠI KCN ĐồNG VĂN I

PHê dUyỆT CHủ TRƯơNG ĐẦU TƯ
dỰ ÁN TĂNG CƯờNG MÔI TRƯờNG
ĐẦU TƯ TỉNH HÀ NAM Sử dụNG VỐN
OdA CủA CHíNH PHủ NHậT BẢN

Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương
Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn
phòng Chính phủ đánh giá cao dự
án khu chung cư cho thuê Famille
Hà Nam, khẳng định đây là sự kiện
quan trọng, là công trình có ý nghĩa
khi Nhật Bản và Việt Nam đang trở
thành những đối tác quan trọng của
nhau. Trong những năm gần đây,
Nhật Bản luôn đứng đầu về cung
cấp vốn ODA cho Việt Nam, là nước
thứ hai có nhiều doanh nghiệp đầu
tư vào Việt Nam và là nước đứng
thứ ba về thương mại hai chiều với
Việt Nam. Việt Nam luôn tạo điều
kiện và môi trường đầu tư tốt nhất
cho doanh nghiệp Nhật Bản.

Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Văn phòng Chính phủ đề nghị Lãnh
đạo tỉnh Hà Nam nhất quán chủ
trương ưu tiên doanh nghiệp Nhật
Bản đầu tư vào tỉnh; thực hiện 10
cam kết với các nhà đầu tư nước
ngoài nói chung, nhà đầu tư Nhật
Bản nói riêng; đồng thời quan tâm,
kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các
nhà đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để
các doanh nghiệp nước ngoài đầu
tư vào tỉnh sản xuất kinh doanh đạt
hiệu quả cao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu
tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình
Khang - Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao việc đưa
khu chung cư cho thuê Famille Hà
Nam đi vào hoạt động. Đồng chí bày
tỏ tin tưởng trong quá trình hoạt
động sản xuất kinh doanh, dự án sẽ
đạt doanh thu và hiệu quả cao; các
cấp, ngành địa phương sẽ thực hiện
nghiêm các cam kết với các nhà đầu
tư nói chung, và Công ty TNHH Fuji
Engineering Việt Nam nói riêng.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề
nghị các sở, ban, ngành, UBND
huyện Duy Tiên phối hợp tạo mọi
điều kiện thuận lợi để Công ty TNHH
Fuji Engineering Việt Nam hoạt động
tốt nhất./.

Từ năm 2014, giữa tỉnh Hà Nam và Cơ
quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản – JICA
đã thực hiện khảo sát, rà soát và tổ

chức hàng chục cuộc họp để thống nhất, lựa
chọn danh mục đầu tư, nội dung, quy mô của
các hạng mục đầu tư trong Dự án tăng
cường môi trường đầu tư của tỉnh Hà Nam
sử dụng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản.
Hai bên đã thực hiện ký kết 04 Biên bản ghi
nhớ làm căn cứ để tổ chức thực hiện.

Ngày 03/11/2017, Thủ tướng Chính phủ
đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án với
tổng vốn đầu tư 204 triệu USD (trong đó:
Vốn ODA 170 triệu USD; vốn đối ứng 34
triệu USD). Một số nội dung chính về quy mô
đầu tư như sau:

- Đường giao thông: 05 hạng mục,
gồm:

+ Đường trục trung tâm phía Bắc
(LCB1): chiều dài tuyến khoảng 3,5km; mặt
cắt ngang 68m.

+ Đường ven cao tốc phía Đông (LCB2):
chiều dài tuyến khoảng 3,0km; mặt cắt
ngang 10,5m.

+ Đường dẫn vào Khu công nghiệp Đồng
Văn III phía Bắc, phía Nam (LCB3): trục phía
Bắc có chiều dài tuyến khoảng 2,0km, mặt
cắt ngang tuyến 42m; Trục phía Nam có
chiều dài tuyến khoảng 3,5km, mặt cắt
ngang tuyến 42m và 01 cầu vượt cao tốc,
mặt cắt cầu 12m.

+ Đường trục Đông Tây, Nam Bắc thuộc
Khu Y tế chất lượng cao (LCB4): Trục Nam
Bắc có chiều dài khoảng 3,5km, mặt cắt
ngang 54 m; Trục Đông Tây có chiều dài
tuyến khoảng 1,5km; mặt cắt ngang tuyến
48m.

+ Cải tạo 04 tuyến đường đô thị thành
phố Phủ Lý (LCB5): Cải tạo mặt cầu và
đường dẫn lên cầu Hồng Phú và cầu Châu
Sơn; cải tạo mặt đường và vỉa hè đường Lý
Thái Tổ, đường Trần Văn Chuông.

- Hệ thống xử lý nước thải: 
+ Xây dựng nhà máy xử lý nước thải

với công suất dự kiến khoảng 7.000
m3/ngđ đối với ngày nắng, 11.500 m3/ngđ
đối với ngày mưa. Công nghệ xử lý PTF
(lọc trước khi xử lý).

+ Xây dựng tuyến ống chính thu gom
nước thải các Khu dân cư phía Tây thành
phố Phủ Lý và Khu Y tế chất lượng cao.

Đẩy nhanh tiến Độ chuẩn bị Đầu
tư Dự án Kè chống sạt lở ứng
phó biến Đổi Khí hậu, bảo vệ Dân
sinh và phục vụ sản xuất nông
nghiệp sử Dụng vốn vay của cơ
quan phát triển pháp (aFD)

T rên cơ sở chiến lược Quốc gia về biến
đổi khí hậu và Đề án Phát triển các đô

thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai
đoạn 2013-2020 được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt; Tỉnh Hà Nam và các tỉnh Thái
Bình, Điện Biên, Bắc Kạn đã xây dựng Đề
xuất dự án Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi
khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất
nông nghiệp trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Nguồn vốn đề xuất sử dụng vốn vay của Cơ
quan phát triển Pháp (AFD). 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì lấy ý
kiến của các Bộ, ngành liên quan tại Văn bản
số 8877/BKHĐT-KTĐN ngày 31/10/2017.

Thực hiện Văn bản số 9812/BKHĐT-
KTĐN ngày 29/11/2017 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, Tỉnh Hà Nam đã khẩn trương rà soát
các nội dung liên quan đến dự án (các hạng
mục đầu tư, hạn mức vay...) để hoàn chỉnh
Đề xuất dự án và báo cáo Bộ Kế hoạch và
Đầu tư tại Văn bản số 156/BC-UBND ngày
11/12/2017. 

Các thủ tục chuẩn bị đầu tư đang được
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA các công
trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa
phương liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo
đúng quy định.

THU HUÙT ÑAÀU TÖ NÖÔÙC NGOAØI THU HUÙT ÑAÀU TÖ NÖÔÙC NGOAØI 
VAØ VAÄN ÑOÄNG ODAVAØ VAÄN ÑOÄNG ODA
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Triển khai thực hiện Nghị quyết số
19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của

Chính phủ, UBND tỉnh Hà Nam đã ban
hành Kế hoạch số 442/KH-UBND ngày

28/02/2017 về tiếp tục thực hiện những
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện

môi trường kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định

hướng đến năm 2020.

D
ưới sự chỉ đạo sát sao của
Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự nỗ
lực phấn đấu của các cấp, các
ngành trong việc thực hiện
những nhiệm vụ, giải pháp đã

đề ra trong Kế hoạch số 442/KH-UBND về
triển khai thực hiện Nghị quyết 19-
2017/NQ-CP của Chính phủ, kết quả thực
hiện như sau:

- Giảm thời gian thực hiện các thủ tục
thay đổi đăng ký kinh doanh tối đa 02 ngày,
thành lập mới tối đa 03 ngày, cấp Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư tối đa 03 ngày.

- Thời gian thực hiện thủ tục thẩm định
thiết kế cơ sở tối đa 09 ngày (đối với dự án
nhóm B), 05 ngày (đối với dự án nhóm C);
cấp chứng chỉ quy hoạch, thỏa thuận kiến
trúc quy hoạch tối đa 05 ngày; cấp phép
xây dựng tối đa 07 ngày.

- Thời gian tiếp cận điện năng đối với
lưới điện trung áp tối đa 10 ngày.

- Ngành thuế, bảo hiểm tiếp tục rút
ngắn thời gian nộp thuế xuống còn 110
giờ/năm và thời gian nộp bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế xuống còn 45 giờ/năm; tỷ lệ
doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt
96,5%; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử
trên 95%; xây dựng và công khai cơ sở dữ
liệu về hoàn thuế, bảo đảm 95% hoàn thuế
theo đúng thời gian quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính theo Kế hoạch cải cách hành
chính giai đoạn 2016÷2020 trên địa bàn
tỉnh Hà Nam (Quyết định số 851/QĐ-UBND
ngày 17/6/2016) và Đề án số 836/ĐA-
UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh về
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai
đoạn 2017÷2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
trong đó có việc đưa Trung tâm hành chính
công của tỉnh, các huyện, thành phố đi vào
hoạt động, tạo điều kiện cho các doanh
nghiệp, người dân thực hiện các thủ tục
hành chính được thuận lợi; Triển khai hệ

thống một cửa và dịch vụ công trực tuyến
của tỉnh đạt 100% các sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thành phố và các xã,
phường; cung cấp 19 dịch vụ công trực
tuyến mức độ 4; 1.868 dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3 và 396 dịch vụ công trực
tuyến mức độ 2. Năm 2017, có 67.455 bộ
hồ sơ được nhập vào hệ thống một cửa
điện tử và dịch vụ công trực tuyến, trong đó
có 99% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

- Tiếp tục duy trì đường dây nóng điện
thoại của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành; website
của các cơ quan, đơn vị để trực tiếp nhận
ý kiến phản ánh từ doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các ngành rà soát, kiến nghị
bãi bỏ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính
không cần thiết, nhất là các thủ tục hành
chính liên quan đến các chỉ số xếp hạng
môi trường kinh doanh, năng lực cạnh
tranh...

- Kiến nghị các Bộ, ngành sửa đổi các
điều kiện kinh doanh không còn phù hợp,
tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo môi
trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình
đẳng, minh bạch cho doanh nghiệp và
người dân.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải
pháp nâng cao chất lượng giáo dục; nâng
cao các cơ sở dạy nghề; nâng chất lượng
nguồn nhân lực; khuyến khích các thành
phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia
vào quá trình đào tạo nghề cho lao động.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, tư nhân
hóa cung cấp dịch vụ công; đẩy nhanh việc
sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công,
chuyển sang hoạt động theo cơ chế doanh
nghiệp hoặc cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp
công.

- Rà soát, chuẩn hóa các thủ tục hành
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý,
thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị,
bảo đảm 100% thủ tục hành chính được
chuẩn hóa, kịp thời công bố, công khai trên
cơ sở dữ liệu của đơn vị về thủ tục hành
chính và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại
nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 

- Tăng cường áp dụng công nghệ thông
tin trong quản lý nhà nước, nhất là trong
giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch
vụ công trực tuyến mức 3, 4 triển khai đồng
bộ, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên
thông.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra

theo đúng chương trình, kế hoạch không
chồng chéo, tuân thủ đúng thời gian, thời
hạn thanh tra nhằm giảm bớt thời gian cho
doanh nghiệp; không thanh tra, kiểm tra khi
không có lý do chính đáng, mỗi doanh
nghiệp chỉ thanh tra, kiểm tra tối đa 01
lần/năm, hướng tới mục tiêu hỗ trợ, hướng
dẫn doanh nghiệp tuân thủ tốt các quy định
của pháp luật. Không kiểm tra khi không có
lý do chính đáng. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,
công chức, đẩy mạnh phòng chống tham
nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác phối
hợp, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ
tục hành chính, phát hiện và xử lý nghiêm
những cán bộ, công chức có hành vi nhũng
nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi
thi hành công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ
cương hành chính tại đơn vị, tạo điều kiện
thuận lợi để người dân theo dõi tình hình,
kết quả giải quyết thủ tục hành chính của
cơ quan.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
NGHị QUyẾT 19-2017/NQ-CP

KẾT QUẢ đăng KÝ
DOAnH ngHiệp năm
2017 TRÊn đỊA bÀn
TỈnH HÀ nAm

Tính đến tháng 12 năm 2017,
toàn tỉnh có 4.881 doanh nghiệp
được đăng ký thành lập theo Luật
Doanh nghiệp với tổng số vốn đăng
ký là 62.577  tỷ đồng (trong đó có 3
doanh nghiệp có vốn nhà nước do
tỉnh quản lý, 202 doanh nghiệp FDI).  

Trong đó năm 2017 (tính đến
ngày 20/12/2017), số doanh nghiệp
đăng ký thành lập mới là 615 doanh
nghiệp, tăng 27,0% so với năm 2016;
tổng số vốn đăng ký đạt 6.680 tỷ
đồng tăng 4% so với năm 2016; số
doanh nghiệp thông báo tạm ngừng
hoạt động là 144 doanh nghiệp, tăng
14,3% so với năm 2016; số doanh
nghiệp giải thể là 42 doanh nghiệp,
bằng 93,3% so với năm 2016. 

DOANH NGHIEÄP VAØ CHÍNH SAÙCHDOANH NGHIEÄP VAØ CHÍNH SAÙCH
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Kết quả thực hiện Nghị quyết
35/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn

tỉnh năm 2017:

(1) Về đẩy mạnh cải cách hành
chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp:

Các Sở, ngành, địa phương thường
xuyên rà soát, đơn giản hóa các thủ tục
hành chính và thực hiện cắt giảm 50% thời
gian giải quyết thủ tục theo quy định;
hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành
chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đúng
thời gian quy định; thực hiện công khai quy
trình xử lý hồ sơ trên cổng thông tin điện tử
của cơ quan và tại bộ phận tiếp nhận hồ
sơ.

Triển khai hệ thống một cửa và dịch vụ
công trực tuyến của tỉnh và huyện, thành
phố đạt 100%; cung cấp 19 dịch vụ công
trực tuyến mức độ 4, cung cấp 1.868 dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3 và 396 dịch
vụ công trực tuyến mức độ 2. Năm 2017,
có 67.455 bộ hồ sơ được nhập vào hệ
thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực
tuyến, trong đó có 99% hồ sơ được giải
quyết đúng và trước hạn.

Duy trì thực hiện nghiêm 10 cam kết
của tỉnh đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư;

duy trì đường dây nóng điện thoại của Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng
các Sở, ngành, địa phương; website của
các cơ quan, đơn vị để trực tiếp tiếp nhận
ý kiến phản ánh từ doanh nghiệp và có giải
đáp kịp thời.

Lãnh đạo tỉnh chủ trì phối hợp với các
Sở, ngành liên quan tổ chức được 05 hội
nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp
trong nước và doanh nghiệp FDI đang hoạt
động trên địa bàn tỉnh trong năm 2017. Tại
các hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, những
nội dung trao đổi và ý kiến đề xuất, kiến
nghị của doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh
và lãnh đạo các Sở, ngành giải đáp trực
tiếp tại hội nghị.  

(2) Về tạo dựng môi trường thuận
lợi, hỗ trợ doanh nghiệp:

Các Sở, ngành thường xuyên cập nhật
các văn bản, chính sách của Trung ương
và của tỉnh mới nhất để các doanh nghiệp
tiện tra cứu; công khai minh bạch thông tin
trên cổng thông tin điện tử của tỉnh như:
Công khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã
hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, các đồ án,
quy hoạch của tỉnh, nhất là quy hoạch về
đô thị, giao thông, quy hoạch công nghiệp,
cụm công nghiệp, khu du lịch dịch vụ kèm

theo các thông tin về cơ sở hạ tầng kỹ
thuật …

Kiến nghị các Bộ, ngành sửa đổi các
điều kiện kinh doanh không còn phù hợp,
tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi,
bình đẳng, minh bạch cho doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải
pháp nâng cao chất lượng giáo dục;  nâng
chất lượng nguồn nhân lực; khuyến khích
các thành phần kinh tế trong và ngoài nước
tham gia hoạt động đào tạo nghề cho lao
động.

(3) Về bảo đảm cho doanh nghiệp
bình đẳng trong kinh doanh, tiếp cận
nguồn lực và cơ hội kinh doanh:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh
nghiệp, nhà đầu tư đến Hà Nam tìm kiếm
cơ hội đầu tư, UBND tỉnh đã chỉ đạo các
Sở, ngành rà soát tham mưu để ban hành
sửa đổi, bổ sung các quy định của tỉnh liên
quan đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh hoặc kiến nghị với Chính phủ và các
Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung đối
với một số văn bản Luật liên quan trực tiếp
đến các hoạt động đầu tư, kinh doanh của
doanh nghiệp.

(4) Về giảm chi phí kinh doanh cho
doanh nghiệp:

kết quẢ tHực Hiện 
NGHị QUyẾT 35/NQ-CP CủA CHíNH PHủ Về
HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN dOANH NGHIỆP
NĂM 2017 TRêN ĐịA BÀN TỉNH HÀ NAM 

Trồng dưa trong nhà lưới tại Cty Giống cây trồng TW tại xã Nhân Khang
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Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan
tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính
trong lĩnh vực thuế, thực hiện kê khai
nộp thuế điện tử; công khai các
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp liên
quan đến thuế, hải quan. Kết quả: Tỷ
lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai
thuế điện tử đạt 99%; doanh nghiệp
thực hiện nộp thuế điện tử đạt
96,5%; Thực hiện gia hạn nợ thuế
đối với doanh nghiệp trong năm
2017 cho 02 doanh nghiệp với tổng
số tiền là 3 tỷ đồng …

(5) Về bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của doanh nghiệp:

Thanh tra tỉnh chủ trì, tổ chức
quán triệt và chấn chỉnh hoạt động
thanh tra, kiểm tra đối với doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng
tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg
ngày 17/5/2017; không để xảy ra tình
trạng thanh tra, kiểm tra quá 01
lần/năm đối với doanh nghiệp.

Với kết quả đạt được trong việc
hỗ trợ và đồng hành cùng doanh
nghiệp, đã góp phần quan trọng vào
việc thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017.
Cụ thể: Tình hình kinh tế - xã hội
của tỉnh năm 2017 phát triển khá,
Tổng sản phẩm trong tỉnh (giá
SS2010) tăng 10,84% so với năm
2016; Thu ngân sách đạt 6.150 tỷ
đồng, tăng 31% so với năm 2016;
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS
2010) đạt 78.613,9 tỷ đồng, tăng
14,28% so với năm 2016; Kim
ngạch xuất khẩu đạt 1.742 triệu
USD, tăng 39,3% so với năm 2016;
Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh
đạt 29.400 tỷ đồng, tăng 25,1% so
với năm 2016,... Văn hoá xã hội có
nhiều hoạt động sôi nổi; an sinh xã
hội đảm bảo, đời sống nhân dân
được cải thiện. Phong trào xây
dựng nông thôn mới tiếp tục được
triển khai mạnh mẽ, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đã đạt
được trong năm 2017, doanh nghiệp
vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc
như: Giải phóng mặt bằng còn khó
khăn, thi công một số dự án còn
chậm; cạnh tranh của doanh nghiệp

trên địa bàn tỉnh còn hạn chế;  các
dịch vụ pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp
tại tỉnh còn thiếu, chưa đáp ứng đủ
nhu cầu của doanh nghiệp ...

MỘT Số GIẢI PHÁP THựC HIỆN
HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIểN DOANH
NGHIỆP TRONG NĂM 2018 VÀ
CÁC NĂM TIẾP THeO:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công
tác cải cách thủ tục hành chính, rà
soát các thủ tục còn rườm rà, chồng
chéo để chỉnh sửa bổ sung, thay thế
kịp thời tạo thuận lợi cho doanh
nghiệp; vận hành có hiệu quả trung
tâm hành chính công của tỉnh và các
huyện, thành phố.

Hai là, tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin và triển khai
hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ trực
tuyến qua Cổng thông tin điện tử; rà
soát điều chỉnh, bổ sung đầu tư phần
mềm điện tử để đáp ứng nhu cầu
giải quyết công việc của các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ba là, cải thiện hơn nữa môi
trường pháp lý nhằm thúc đẩy sự
phát triển của doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh. Nâng cao năng lực của các
cơ quan, tổ chức thực hiện công tác
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

Bốn là, quan tâm đầu tư phát
triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn
nhân lực chất lượng cao. Khuyến
khích doanh nghiệp tham gia tổ chức
đào tạo nghề gắn với giải quyết việc
làm tại doanh nghiệp.

Năm là, tiếp tục thực hiện
nghiêm 10 cam kết của UBND tỉnh
đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Duy trì đường dây nóng của Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ
trưởng các Sở, ngành; định kỳ tổ
chức gặp mặt, đối thoại với doanh
nghiệp để trực tiếp giải quyết kịp thời
các vướng mắc, kiến nghị của doanh
nghiệp. 

Sáu là, tăng cường công tác
thanh kiểm tra việc thực hiện các thủ
tục hành chính tại các ngành, các
cấp, nhằm phát hiện kịp thời để chấn
chỉnh, xử lý đối với những cán bộ,
công chức có hành vi nhũng nhiễu,
gây khó khăn cho doanh nghiệp./.

CôNG NGHIỆP - GIAO THôNG   

TIN  KINH TEÁTIN  KINH TEÁ
- XAÕ HOÄI- XAÕ HOÄI

T
rong những năm gần đây, thu hút đầu
tư của tỉnh đạt kết quả khá (đứng trong
top 10, top 15 của cả nước), đặc biệt là
thu hút đầu tư nước ngoài. Lũy kế đến
nay, toàn tỉnh thu hút được 725 dự án

đầu tư còn hiệu lực (trong đó có 202 dự án FDI và
523 dự án trong nước) với tổng vốn đăng ký
2.238,5 triệu USD và 93.653,48 tỷ đồng. Giai đoạn
2006 - 2010 thu hút được 194 dự án với tổng vốn
đăng ký 305 triệu USD và 4.118 tỷ đồng. Giai đoạn
2011 – 2015, thu hút được 245 dự án đầu tư, tăng
26,3% so với giai đoạn 2006 - 2010 với tổng vốn
đầu tư đăng ký 1.065 triệu USD và 13.928 tỷ đồng,
tăng lần lượt là 349,3% và 338,2% so với giai
đoạn 2006 – 2010, riêng thu hút đầu tư nước
ngoài tăng 3 lần về số dự án và vốn đầu tư so với
giai đoạn 2006 -2010.

Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh thu hút được
194 dự án đầu tư (47 dự án FDI, 147 dự án trong
nước) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 715,1 triệu
USD và 44.050,9 tỷ đồng. Tổng số dự án thu hút

Đoàn công tác Xúc tiến đầu tư của
Đài Loan thăm Khu NNCNC tại xã
Nhân Khang, huyện Lý Nhân

THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO TỉNH 
GIAI ĐOẠN 2011-2017
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CôNG NGHIỆP - GIAO THôNG   

TÌnH HÌnH THU HÚT đẦU Tư VÀ THỰc
Hiện 68 DỰ Án đăng KÝ đi VÀO HOạT
động sẢn XUẤT KinH DOAnH năm 2017

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có
725 dự án đầu tư còn hiệu lực (202 dự

án FDI và 523 dự án trong nước) với vốn
đăng ký 2.238,5 triệu USD và 93.653,48 tỷ
đồng. Trong đó năm 2017 thu hút được 92
dự án (16 dự án FDI và 76 dự án trong
nước) với vốn đăng ký 103,6 triệu USD và
12.907,1 tỷ đồng.

Trong năm 2017 có 68 dự án (24 dự án
FDI và 44 dự án trong nước) đăng ký hoàn
thành toàn bộ dự án và đi vào hoạt động
sản xuất kinh doanh với tổng vốn đầu tư
đăng ký 539 triệu USD và 6.666,7 tỷ đồng.
Đến nay tình hình thực hiện đầu tư xây
dựng các dự án như sau: 

- 45 dự án đã hoàn thành đầu tư xây
dựng, lắp đặt thiết bị và đi vào hoạt động
(26 dự án ngoài KCN và 19 dự án trong
KCN), ước vốn thực hiện 132,7 triệu USD
và 3.247,7 tỷ đồng. Trong đó có một số dự
án lớn, góp phần tăng giá trị sản xuất công
nghiệp, nộp ngân sách nhà nước…. như:
Dự án sản xuất tấm bán dẫn, bóng đèn
LED của Công ty TNHH Seoul Semicon-
ductor Vina; Nhà máy thức ăn chăn nuôi
của Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi
Nasaco Hà Nam; Nhà máy sản xuất tôn
Hoa Sen của Công ty TNHH MTV Hoa Sen
Hà Nam.

THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO TỉNH 
GIAI ĐOẠN 2011-2017

từ năm 2016 đến nay đạt 79,2% về số dự
án so với cả giai đoạn 2011-2015.

Nhờ thực hiện tốt thu hút đầu tư, tổng
thu ngân sách Nhà nước của các dự án
đầu tư thu hút từ năm 2011 đến nay ước
đạt 10.492,6 tỷ đồng, trong đó, thu từ các
dự án FDI là 5.577,8 tỷ đồng, thu từ các dự
án đầu tư trong nước là 4.914,9 tỷ đồng.
Lũy kế đến tháng 6/2017, tổng số lao động
làm việc trong các doanh nghiệp là 121.452
người, trong đó, lao động nước ngoài là
972 người (chiếm gần 2%), lao động nữ
77.861 người, chiếm 64,1%, lao động từ
các tỉnh lân cận chiếm khoảng 18%. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn
có những khó khăn trong thu hút đầu tư đó
là: Công tác giải phóng mặt bằng bàn giao
đất cho các dự án, đặc biệt là các dự án
đầu tư ngoài KCN còn chậm so với tiến độ
đăng ký; suất đầu tư xây dựng của tỉnh cao
so với một số tỉnh lân cận; vệc cung cấp

nguồn lực chất lượng cao còn hạn chế;
công tác xúc tiến đầu tư còn chồng chéo,
dàn trải... làm cho hiệu quả thu hút đầu tư
chưa tương xứng với tiềm năm, thế mạnh
của tỉnh. 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu
hút đầu tư: 

- Duy trì thực hiện nghiêm 10 cam kết
của tỉnh đối với nhà đầu tư.

- Nghiên cứu, ban hành các cơ chế ưu
đãi để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phát
triển đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật; phát
triển nhà ở xã hội và nhà ở cho người có
thu nhập thấp, người lao động làm việc
trong các khu công nghiệp...

- Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút
nguồn lao động chất lượng cao từ ngoài
tỉnh về làm việc tại địa phương. Tiếp tục
triển khai Đề án đào tạo 1000 lao động hỗ
trợ cho doanh nghiệp Nhật Bản; xây dựng
và triển khai Đề án đào tạo 1.000 lao động

hỗ trợ cho doanh nghiệp Hàn Quốc.
- Tập trung xúc tiến, thu hút đầu tư đối

với các tập đoàn lớn tại thị trường trọng
điểm là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…;
chú trọng và đẩy nhanh tiến độ dự án tăng
cường môi trường đầu tư của tỉnh Hà Nam;
tập trung vận động, thu hút các nhà đầu tư
tiềm năng đầu tư vào các khu Y tế chất
lượng cao, khu đại học Nam Cao, khu nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

- Triển khai có hiệu quả mô hình trung
tâm hành chính công từ tỉnh đến huyện
nhằm giảm thiểu thời gian đi lại và sự phiền
hà cho doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh
cải cách hành chính, nhất là thủ tục liên
quan đến doanh nghiệp, đất đai, đầu tư,
xây dựng, kê khai nộp thuế, hải quan…; cải
thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI). Thực hiện nghiêm Chương trình
công tác thanh tra, kiểm tra đối với các
doanh nghiệp không quá 01 lần/năm…



Bộ trưởng Bộ giao tHÔng Vận tẢi  

THĂM VÀ LÀM VIỆC VớI TỉNH HÀ NAM 
Về TÌNH HÌNH THỰC HIỆN dỰ ÁN ĐẦU TƯ Xây dỰNG 
TUyẾN ĐƯờNG BỘ NỐI CAO TỐC VÀ dỰ ÁN CẦU HƯNG HÀ
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S
au khi thị sát, Bộ trưởng
Nguyễn Văn Thể đã có buổi
làm việc với Chủ tịch UBND
tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân
Đông và các đơn vị, Sở, ban

ngành của Bộ GTVT và Hưng Yên, Hà
Nam, nhà đầu tư.

Tại hội nghị, Sở giao thông vận tải Hà
Nam đã báo cáo Đoàn công tác tình hình
thực hiện dự án, những khó khăn vướng
mắc và đề nghị với Bộ GTVT một số nội
dung của dự án với những nội dung cụ thể
như sau:

- Về công tác giải phóng mặt bằng: Về
cơ bản đã thông toàn tuyến, nhà thầu đã
nhận bàn giao toàn bộ mặt bằng để thi
công, tuy nhiên còn một số vướng mắc: Địa
phận xã Tràng An huyện Bình Lục có 62 hộ

dân trong phạm vi phải giải phóng mặt
bằng, chi trả được 54 hộ; 08 hộ còn lại
đang lập phương án: Đã kiểm kê nhưng
các hộ dân chưa ký biên bản do còn kiến
nghị không đồng ý vị trí tái định cư, UBND
huyện đang tổng hợp đề xuất phương án
(dự kiến khoảng 12 tỷ đồng). Tổng số tiền
cần giải phóng mặt bằng cho xã Tràng An
là 27 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp
27 tỷ đồng cho Sở GTVT để giải phóng mặt
bằng. Dự kiến hoàn thành công tác giải
phóng mặt bằng xong trước ngày
15/02/2018.

- Về thi công xây lắp: Đoạn 5,9Km đầu
tuyến đã thi công xong mặt đường BTNC19
và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến
chính; Đoạn 9,7Km còn lại đến nút giao
Liêm Tuyền: Phần đắp nền đường K98 đạt
9,0/9,7km, cấp phối đá dăm loại II đạt
6,94/9,7km, cấp phối đá dăm loại I đạt
2,84/9,7km, cắm bấc thấm đạt 4,85/5,4km,
BTNC19 đạt 2,77/9,7km. Công trình trên
tuyến: Cống tròn 47 cống/51 cống. Cầu
Châu Giang đã thi công xong kết cấu mố,
trụ, đúc xong 13/15 dầm chữ I, 8/12 dầm
bản, đổ bê tông thân tường chắn L đạt
20/20 đốt, đổ xong bê tông bệ tường chắn
hộp sau mố M1, ép xong cọc đại trà tường
chắn hộp sau mố M2. 

Nguyên nhân chậm tiến độ của dự án:
Tiến độ GPMB chậm một phần do vướng
mắc về nguồn gốc đất, cơ chế chính sách,
một phần do thiếu kinh phí GPMB (tại thời
điểm 11/8/2016 kinh phí giải phóng mặt
bằng còn thiếu 100 tỷ đồng trong đó Doanh
nghiệp Xuân Trường cam kết ứng 50 tỷ
đồng, phần còn lại tỉnh Hà Nam bố trí tiếp.
Đến nay tỉnh Hà Nam đã bố trí 61,5 tỷ đồng,
tuy nhiên Doanh nghiệp Xuân Trường mới
bố trí được 10 tỷ đồng) do đó đã ảnh
hưởng tới tiến độ GPMB. 

Tại hội nghị, Lãnh đạo UBND tỉnh Hà
Nam đã đề nghị với Bộ trưởng và Đoàn
công tác tiếp tục báo cáo Chính phủ, Quốc
hội bố trí vốn cho Dự án xây dựng tuyến
đường bộ nối đường cao tốc Cầu Giẽ -
Ninh Bình với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
để giải quyết khó khăn cho tỉnh cũng như
cho Doanh nghiệp; Đề nghị Bộ quan tâm và
phối hợp với 02 tỉnh Hưng Yên và Hà Nam
đề nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện giai
đoạn II Dự án xây dựng tuyến đường bộ
nối đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với
cao tốc Hà Nội – Hải Phòng địa phận tỉnh
Hà Nam bằng nguồn vốn kết dư của Dự án
cầu Hưng Hà (vốn vay của Hàn Quốc)
UBND tỉnh Hà Nam đã có Văn bản số
2552/UBND-GTXD ngày 08/9/2017 về việc

Hội nghị đoàn
công tác của

Bộ GTVT làm
việc với tỉnh

Hà Nam

Sáng ngày 8/12/2017, Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

dẫn đầu Đoàn công tác Bộ GTVT đã có
buổi thị sát và làm việc với lãnh đạo 2

địa phương Hưng Yên, Hà Nam về tình
hình thực hiện các dự án tuyến đường

bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải
Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ -

Ninh Bình và dự án cầu Hưng Hà. 



đề nghị thực hiện đầu tư giai đoạn II
của Dự án.

Tại buổi làm việc, đại diện Doanh
nghiệp Xuân Trường cũng cam kết,
tháng 3/2018, sẽ hoàn thành đường nối
cao tốc phía Hà Nam; Tháng 5/2018 sẽ
hoàn thành tuyến phía Hưng Yên.

Kết luận buổi kiểm tra thực tế và
làm việc, Bộ trưởng nhấn mạnh “Dự án
tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội -
Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh
Bình là tuyến đường bộ quan trọng
trong vùng lõi kinh tế trọng điểm Bắc
Bộ, là động lực phát triển khu vực đồng
bằng sông Hồng, vùng thủ đô Hà Nội,
nhất là hai tỉnh Hưng Yên, Hà Nam. Dự
án cùng với cầu Hưng Hà hoàn thành
sẽ góp phần kết nối giao thông giữa hai
cao tốc trọng điểm, QL38, QL38B,
QL39; giảm tải lưu lượng phương tiện
thông qua QL5, QL1 cửa ngõ vào Thủ
đô Hà Nội. Do đó, cần ưu tiên thúc đẩy
thi công, sớm đưa vào khai thác để
phát huy hiệu quả của hai dự án này”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng
đã biểu dương sự cố gắng nỗ lực của
hai tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và các
doanh nghiệp trong triển khai xây dựng
tuyến đường. Trong thời gian tới, Bộ
trưởng đề nghị lãnh đạo 2 tỉnh tiếp tục
chỉ đạo tập trung hoàn thiện công tác
giải phóng mặt bằng; tổng rà soát thủ
tục đầu tư đảm bảo chặt chẽ; tăng
cường đôn đốc, kiểm tra tiến độ, chất
lượng thi công, xử lý ngay những hạng
mục không đảm bảo yêu cầu. “Cần thiết
thì lập lại tiến độ thi công. Nếu doanh
nghiệp thi công chậm trễ phải có biện
pháp phù hợp, tránh thi công kéo dài
làm lãng phí nguồn vốn đầu tư của một
dự án lớn. Ban QLDA cần phối hợp chặt
chẽ với nhà đầu tư, vướng mắc ở địa
phương hay Bộ phải báo cáo ngay để
có phương án giải quyết sớm nhất, tốt
nhất. Chậm nhất đến quý II/2018 phải
hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đảm
bảo tiến độ nhưng phải đặc biệt chú ý
đến chất lượng công trình và an toàn
cho người lao động”, Bộ trưởng Bộ
GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ giao tHÔng Vận tẢi  

THĂM VÀ LÀM VIỆC VớI TỉNH HÀ NAM 
Về TÌNH HÌNH THỰC HIỆN dỰ ÁN ĐẦU TƯ Xây dỰNG 
TUyẾN ĐƯờNG BỘ NỐI CAO TỐC VÀ dỰ ÁN CẦU HƯNG HÀ
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V
ụ Xuân 2017 với sự quan
tâm, chỉ đạo quyết liệt của
các cấp ủy Đảng, chính
quyền từ tỉnh đến cơ sở
trong việc điều hành sản

xuất, gieo cấy trà lúa Xuân muộn, 100%
diện tích, gieo mạ tập trung xung quanh
tiết Lập Xuân, cấy lúa cơ bản kết thúc
trong tháng 2. Công tác hướng dẫn
nông dân các biện pháp kỹ thuật chủ
động ứng phó với những diễn biến phức
tạp của khí hậu thời tiết, phân loại các
trà giao cấy, điều tiết nước, tập trung
chăm sóc kịp thời cho diện tích lúa và
cây màu đã trồng theo quy trình kỹ thuật
đã được hướng dẫn.. Ngành Nông
nghiệp phối hợp chặt chẽ với các huyện,
thành phố đẩy mạnh ứng dụng các tiến
bộ kỹ thuật mới trong sản xuất lúa như
máy cấy, ứng dụng kỹ thuật cấy hiệu
ứng hàng biên sử dụng giống mới, phân
bón tổng hợp cùng với dự tính dự báo
chính xác, phòng trừ dịch hại kịp thời …
Chính vì vậy vụ Xuân 2017 giành thắng
lợi toàn diện cả về diện tích, năng suất
và sản lượng.

Vụ Xuân 2017 toàn tỉnh gieo cấy
được 32.007,7ha lúa đạt 100,7% kế
hoạch. Cơ cấu mùa vụ 100% diện tích
gieo cấy trà lúa Xuân muộn, cơ cấu

giống lúa hợp lý: Nhóm giống lúa lai diện
tích 16.431,4ha, bằng 51,3% diện  tích
giao cấy, giảm 472,7ha so với vụ Xuân
2016; Nhóm giống lúa chất lượng háng
hóa như Bắc thơm số 7, DT39, RVT,
Nếp 97, 87 gieo cấy 10.790,2ha, bằng
33,7% diện tích, tăng 1.498,8ha so với
vụ Xuân 2017 hiệu quả kinh tế cao gấp
1,3-1,4 lần so với lúa thường; Nhóm
giống lúa thuần như Khang dân 18,
Khang dân đột biến, Thiên ưu 8,
TBR225, VT-NA2 gieo cấy 4.786,1ha,
bằng 15% diện tích; Diện tích cấy trên
chân đất tận dụng khác là 146,2ha, cấy
trên chân đất mạ mùa là 2.339,9ha;
Diện tích lúa giao thẳng 17.750ha bằng
55,5% diện  tích gieo cấy đạt 125,4% so
với kế hoạch, tăng 394ha so với vụ
Xuân 2016. Kết quả năng xuất lúa vụ
Xuân 2017 toàn tỉnh đạt 66,7 tạ/ha, tăng
0,1 tạ/ha so với vụ Xuân 2016, cao nhất
từ năm 2011 đến nay, sản lượng đạt
213.577 tấn. Toàn tỉnh có 42 HTX đạt
năng suất lúa vụ Xuân trên 67 tạ/ha.

Kết quả gieo trồng các cây màu vụ
Xuân 2017: được 5.169 ha, đạt 81,9%
kế hoạch, trong đó: Cây ngô 2.633ha,
năng suất 58 tạ/ha, sản lượng 15.293,8
tấn; Cây khoai lang 71,3ha, năng suất
125 tạ/ha, sản lượng 891,1 tấn; Cây đậu

KẾT  QUẢ SẢN XUấT Vụ
XUâN NĂM 2017 VÀ TRIỂN
KHAI Vụ XUâN NĂM 2018

Cày ải chuẩn bị cho vụ
Đông Xuân tại xã Tiên
Nội, huyện Duy Tiên

SẢN XUấT NôNG NGHIỆP - Xây DựNG 
NôNG THôN MỚI - MôI TRƯờNG



tương 55,4ha, năng suất 18,3 tạ/ha, sản
lượng 101,4 tấn; Cây lạc 313,1ha, năng
suất 28,2 tạ/ha, sản lượng 882,2 tấn; Rau
các loại 1.488,2 ha, năng suất 216,1 tạ/ha,
sản lượng 32.156,4 tấn.

Kết quả trồng cây nhân dân: UBND tỉnh
đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố,
các tổ chức chính trị, doanh nghiệp đồng
loạt tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân
Đinh Dậu năm 2017. Kết quả số cây nhân
dân, cây phân tán đã trồng 335.300 cây
vượt kế hoạch 11,8%.

Kết quả tích tụ ruộng đất và thực hiện
các dự án tại các khu nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao: đến ngày 15/11/2017
toàn tỉnh đã tích tụ được 225ha đất nông
nghiệp, đã ký hợp đồng cho các doanh
nghiệp thuê lại quyền sử dụng đất là
221,46ha. Khu Xuân Khê – Nhân Bình đã
ký hợp đồng với VinEco 179,09ha. Khu
Nhân Khang ký hợp đồng cho công ty CP
đầu tư phát triển NNCNC thuê 21,4ha. Tập
đoàn vinaseed đã về khảo sát, đầu tư tại
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
xã Liêm Tiết, đề xuất đầu tư sản xuất lúa
chất lượng cao, lúa giống. Khu nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao Phù Vân đang
tiếp tục cho doanh nghiệp Nhật đầu tư. Dự
án trang trại bò sữa Vinamilk tại xã Thanh
Nguyên đã tổ chức ký được 593/593 hợp
đồng thuê đất với các hộ dân; Kết quả triển
khai chương trình sản xuất nông nghiệp
sạch làm vệ tinh, liên kết với các doanh
nghiệp nông nghiệp công nghệ cao: Công
ty VinEco đã tổ chức khảo sát được 40
HTX, nhóm hộ, hộ nông dân, đã tiến hành
ký kết hợp đồng liên kết được với 24/40 hộ.
Đã có 05 hộ, cơ sở sản xuất nông sản sạch
đưa được 42,2 tấn sản phẩm lên kệ tại hệ
thống siêu thị VinMart, giá bán tăng từ 15-
25% so với giá bán tại địa phương, các hộ
khác đang hoàn thiện các điều kiện để sản
phẩm lên kệ.

Tại hội nghị tổng kết sản xuất vụ Xuân
năm 2017 và triển khai kế hoạch sản xuất
vụ Xuân năm 2018 ngày 24/11/2017 tại Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề
ra các giải pháp chủ yếu triển khai vụ Xuân
năm 2018: 

- Với cây lúa Xuân: Thời vụ duy trì
100% diện tích trà Xuân muộn, bố trí thời
vụ gieo cấy phù hợp để lúa trỗ từ ngày 01-
20/5, trong đó trỗ tập trung từ ngày 5-15/5;
Vụ Đông Xuân 2017-2018, Đại Hàn vào
ngày 20/01/2018 (4/12 Âm lịch), đây là giai
đoạn dự báo có tần suất rét đậm cao nhất
trong năm; Lập Xuân vào ngày 04/02/2018
(tức ngày 19/12 Âm lịch). Do đó bố trí gieo
mạ dầy xúc, nền cứng, mạ khay cấy máy
từ 25/01 – 10/02/2018, 100% diện tích mạ
phải được che phủ nylon; cấy khi mạ có
trên dưới 3 lá tuổi, kết thúc cấy chủ yếu
trong tháng 02/2018; Gieo sạ từ 05 đến
15/02/2018 (trước Tết Nguyên Đán), Áp
dụng các phương thức giao cấy tùy theo lợi
thế của từng vùng miền, nhằm giảm chi phí
về công lao động, giống…, nâng cao hiệu
quả sản xuất. Cụ thể: khuyến khích các địa
phương gieo thẳng ở những chân ruộng

chủ động tưới tiêu nước, sử dụng máy cấy,
áp dụng cấy theo hiệu ứng hàng biên. Theo
dõi sát diễn biến thời tiết, các địa phương
chỉ đạo gieo thẳng và cấy lúa vào những
ngày có nhiệt độ trung bình trên 150C, gieo
chìm mộng và giữ nước. Cần có kế hoạch
chuẩn bị giống ngắn ngày và mạ dự phòng
từ 05-10% để ứng phó kịp thời với diễn
biến thời tiết không thuận lợi. Cơ cấu giống:
tỷ lệ lúa lai khoảng 50% diện tích, bố trí 3-
5 giống lúa lai chủ lực, bằng các giống lúa
lai 2 dòng và 3 dòng như Nhị ưu 838, Thục
Hưng 6, Thái Xuyên 111, Tej vàng, Nam
dương 99, GS9. Lúa thuần năng suất cao
từ 10-15% bố trí 3-5 giống chủ lực: KD18
và đột biến, Thiên ưu 8, VT-NA2, TBR225,
DDT37, Kim cương 111. Lúa chất lượng
cao trên 35% bố trí 3-5 giống chủ lực: Bắc
thơm số 7, Đông A1, Bắc Hương 9, Việt
Hương, N97, N87.   

- Với ngô Đông Xuân: Duy trì và mở
rộng diện tích ngô Đông Xuân trên vùng đất
bãi bồi ven sông, với 100% diện tích gieo
trồng bằng các giống ngô lai để đạt năng
suất  cao như NK66, NK6326, NK4300,
P4199, GS9989, VS36, LVN 14; Đất
chuyển đổi từ chân cấy lúa vụ Xuân thường
gặp khó khăn về nước tưới, đất dược mạ
Mùa gieo trồng bằng các giống ngô nếp
HN88, ADI 600 gắn với tiêu thụ bắp tươi
hoặc phát triển chăn nuôi bò sữa, nâng cao
thu nhập cho nông dân. Thời vụ gieo trồng
từ 20/01-15/02/2018.

- Với các loại cây màu, cây ăn quả,
dược liệu khác: Lạc xuân: tiếp tục mở rộng
diện tích trồng lạc bằng kỹ thuật che phủ
nylon, sử dụng các giống L14, L18, L12. Sử
dụng phân đa yếu tố chuyên dùng bón 1 lần
trước khi gieo hạt giống và che phủ nylon
cho lạc. Thời vụ gieo trồng từ 20/1 –
10/2/2017; Đậu tương, đậu xanh: Nên bố
trí các giống đậu tương DT84, ĐT12, đậu
xanh KP11, V123, VN99-3 trên chân đất
màu, đất chuyển đổi và đất mạ Mùa, thời
vụ gieo trồng từ 15/02-15/3/2018; Rau các
loại: dưa chuột, bí xanh, bí đỏ, ớt, rau ăn
lá, thời vụ gieo trồng từ 15/02-15/3/2018;
Các mô hình tích tụ, chuyển đổi sản xuất
rau an toàn, ứng dụng nông nghiệp công
nghệ cao: triển khai tích cực công tác tích
tụ ruộng đất, làm thủ tục cho thuê đất, tạo
điều kiện thuận lợi nhất về hạ tầng ngoài
hàng rào cho  Doanh nghiệp vào đầu tư,
triển khai ứng dụng công nghệ cao theo
chuỗi giá trị; Cây ăn quả, cây dược liệu:
Tiếp tục khai thác cây dược liệu như bạc
hà, húng, gừng, nghệ đen, ngưu tất, hoài
sơn, xả… nâng cao thu nhập cho nông dân.
Tập trung đầu tư cho phát triển các loại cây
ăn quả đặc sản, các loại cây ăn quả có giá
trị kinh tế cao như nhãn, táo, ổi Trắc Văn,
chuối ngự Đại Hoàng theo hướng sản xuất
hàng hóa; Sản xuất nấm ăn: Duy trì và phát
triển các trang trại, hộ gia đình phát triển
sản xuất các loại nấm ăn bền vững theo
hướng sản xuất chuyên nghiệp, quy mô
công nghiệp, sử dụng giống nấm mới, quy
trình sản xuất nấm quanh năm gắn với hợp
đồng tiêu thụ sản phẩm./.
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S
ản xuất ngành chăn nuôi
nói chung, chăn nuôi bò
thịt, bò sinh sản của tỉnh
nói riêng trong những
năm qua  duy trì ổn định

và tăng trưởng khá. Quy mô đàn bò
thịt, bò sinh sản có xu hướng giảm từ
34.396 con vào năm 2011 xuống
26.873 con vào năm 2016. Chăn nuôi
bò thịt, bò sinh sản tạo ra thu nhập
ổn định cho khoảng 13.000 hộ chăn
nuôi, hiệu quả cao gấp 4-5 lần so với
trồng lúa Trước đây, tỉnh đã thực hiện
các chương trình lai tạo giống bò
Sind tầm vóc đàn bò được cải thiện
đáng kể. Tỷ lệ máu 100% bò vàng
khoảng 20-25% tổng đàn, tỷ lệ máu
lai zebu từ 25-50% chiếm khoảng
25% tổng đàn, tỷ lệ máu lai zebu từ
50-75% chiếm từ 40-45% tổng đàn
khoảng, tỷ lệ máu lai zebu từ 75% trở
lên chiếm khoảng 10% tổng đàn. Tuy
nhiên phát triển đàn bò thịt, bò sinh
sản còn tồn tại nhiều hạn chế như
quy mô chăn nuôi các hộ nhỏ lẻ,
manh mún chủ yếu theo hình thức
chăn thả tự nhiên, chưa áp dụng tiến

Đề ÁN PHÁT TRIỂN CHĂN 
NUÔI BÒ SINH SẢN, BÒ THịT
CHấT LƯỢNG CAO TỉNH HÀ NAM
GIAI ĐOẠN 2017 - 2020, ĐịNH HƯớNG ĐẾN NĂM 2025
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bộ kỹ thuật theo hướng chăn nuôi bán công
nghiệp, vấn đề về ô nhiễm môi trường trong
chăn nuôi; Chất lượng, tầm vóc đàn bò vẫn
còn thấp, tầm vóc đàn bò đạt khoảng 220 –
250 kg/con, số con có trọng lượng trên 300
kg rất ít, tỷ lệ thịt xẻ thấp từ 35-40% do vậy
mang lại hiệu quả thấp. Xuất phát từ tình
hình thực tế đó, tỉnh đã ban hành Quyết
định số 2083/QĐ-UBND ngày 30/11/2017
phê duyệt Đề án Phát triển chăn nuôi bò
sinh sản, bò thịt chất lượng cao tỉnh Hà
Nam giai đoạn 2017 – 2020, định hướng
đến năm 2025 nhằm phát triển chăn nuôi
bò thịt theo hướng quy mô lớn, tập trung,
ứng dụng kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến góp
phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông
nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá
trị gia tăng và phát triển bền vững.

Về mục tiêu, phấn đấu đến năm 2020
quy mô đàn bò thịt toàn tỉnh đạt 36.000 con,
trong đó bò nuôi trong khu dân cư khoảng
32.000 con, bò nôi trong các khu chăn nuôi
tập trung 4.000 con. Sản lượng thịt hơi xuất
chuồng ước đạt 10.518 tấn, giá trị sản xuất
khoảng 841 tỷ đồng, phối giống lai tạo ra
khoảng 7.500 con bò thịt chất lượng cao.
Quy hoạch và xây dựng khoảng 20 khu

chăn nuôi tập trung phân bố ở các huyện
có điều kiện thuận lợi phát triển chăn nuôi
bò sinh sản, bò thịt, cụ thể huyện Lý Nhân
có 6 khu, huyện Bình Lục 5 khu, huyện Kim
Bảng 3 khu, huyện Duy Tiên 3 khu với tổng
diện tích từ 150-200 ha. Đến năm 2025,
phấn đấu tổng đàn bò sinh sản, bò thịt toàn
tỉnh là 50.000 con, phối giống lai tạo ra
khoảng 10.000 con bò thịt chất lượng cao.

Về kế hoạch cải tạo giống bò tại các địa
phương áp dụng phương pháp thụ tinh
nhân tạo, sử dụng tinh đông lạnh các giống
bò Sind, Brahman, Sahiwal… lai cải tạo
đàn bò để nâng cao tầm vóc, thể trạng, tạo
đàn bò cái lai làm nền cho lai tạo với các
giống bò chuyên thịt có năng suất, chất
lượng cao. Giai đoạn 2018-2020 thụ tinh
nhân tạo cho khoảng 24.000 lượt bò cái đủ
tiêu chuẩn có tỷ lệ máu ngoại thấp dưới
70%. Giai đoạn 2021-2025 dự kiến thụ tinh
nhân tạo cho khoảng 49.000 lượt bò cái.

Về lai tạo bò thịt chất lượng cao tại các
địa phương áp dụng phương pháp thụ tinh
nhân tạo, sử dụng tinh bò thịt chất lượng
cao như Red Angus, Blanc Bleu Belge
(BBB)… phối giống nhân tạo với bò cái có
tỷ lệ máu lai trên 70% để tạo ra bê lai

hướng thịt chất lượng cao. Giai đoạn 2018-
2020, lai tạo cho khoảng 7.500 lượt bò cái;
Giai đoạn 2021-2025 dự kiến lai tạo cho
khoảng 12.000 lượt bò cái.

Mặt khác về công tác quy hoạch vùng
nguyên liệu, mục tiêu đến năm 2020 toàn
tỉnh quy hoạch khoảng 1.800 ha đất để
trồng cỏ, huyện Duy Tiên 270 ha, huyện Lý
Nhân 475ha, huyện Kim Bảng 305ha,
huyện Thanh Liêm 325 ha, huyện Bình Lục
300 ha, thành phố Phủ Lý 125 ha. Đến năm
2025, toàn tỉnh quy hoạch khoảng 2.500 ha
đất trồng cỏ để đảm bảo nhu cầu cỏ phát
triển đàn bò.   

Để thực hiện được các mục tiêu đề án,
tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến
khích cho các hộ, tổ chức phát triển đàn bò
thịt của mình. Đối với khu chăn nuôi tập
trung, tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng/km cho các
hộ nông dân để cứng hóa mặt đường trục
chính trong khu chăn nuôi tập trung; Hỗ trợ
60% kinh phí xây lắp đường ống cấp nước
đến chân hàng rào khu chăn nuôi; Các hộ
dân chăn nuôi tập trung có quy mô từ 20
con bò cái trở lên được hỗ trợ 20% kinh phí
mua máy thái cỏ tương đương với khoảng
3 triệu đồng và được hỗ trợ 50% kinh phí
xây dựng mới hệ thống xử lý chất thải, tối
đa không quá 10 triệu đồng/hộ. Đối với việc
nâng cao thể trạng, tầm vóc và năng suất
đàn bò, tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua tinh
bò và vật tư phối giống nhân tạo để cải tạo
giống bò địa phương và lai tạo ra bò chất
lượng cao... Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ tập huấn
chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản,
bò thịt theo hướng bán công nghiệp, an
toàn sinh học và bảo vệ môi trường. Các
cơ chế, chính sách sẽ tạo điều kiện thúc
đẩy phát triển các khu chăn nuôi tập trung
và các hộ dân chăn nuôi trong khu dân cư.

Khi triển khai đề án thành công sẽ hình
thành những khu chăn nuôi tập trung sản
xuất quy mô lớn gắn với bảo vệ môi trường
và hàng năm sẽ tạo ra khối lượng trên
10.000 tấn thịt bò chất lượng đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm, giá trị sản xuất
khoảng 841 tỷ đồng, nâng cao hiệu quả
canh tác gấp 1,5-2 lần so với sản xuất
truyền thống. 
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Chăn nuôi đàn bò lai tại
hộ anh Lưu Văn Tuấn

thôn Khả Duy xã Mộc Bắc
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S
áng 03/11, BTV Tỉnh ủy tổ chức
hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng
UBND tỉnh báo cáo tiến độ xây
dựng Khu du lịch Tam Chúc - Ba
Sao (Kim Bảng) và kế hoạch xây

dựng tuyến đường T3 nối QL1A đến Khu du
lịch Tam Chúc - Ba Sao. Đồng chí Nguyễn
Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí
thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là Khu
du lịch quốc gia theo Quyết định số 201/QĐ-
TTg ngày 22/01/2013. Theo quy hoạch
chung xây dựng Khu du lịch Tam Chúc, tổng
diện tích khu du lịch là 5.100 ha, gồm các
phân khu chức năng: Khu du lịch lòng hồ
Tam Chúc (Khu A); khu văn hóa tâm linh
(Khu B); khu trung tâm đón tiếp nghỉ dưỡng
(Khu C); khu sân golf 36 lỗ (Khu D); khu cây
xanh và dịch vụ ven hồ (Khu E); khu chức
năng khác (Khu F); khu bãi đỗ xe tập trung
(Khu H); các tuyến đường giao thông đối
ngoại, đối nội. Hiện nay, quy hoạch tổng thể
Khu du lịch Tam Chúc đã lập xong quy
hoạch, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đang tổ
chức thẩm định, dự kiến sẽ trình Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt trong tháng 12 năm
2017.

TìNH HìNH THựC HIỆN CÁC Dự ÁN
TRONG KHU DU LịCH ĐẾN NAy NHƯ
SAU:

- Về công tác giải phóng mặt bằng, đến
nay đã thực hiện giải phóng mặt bằng được
6 đợt, đang thực hiện giải phóng mặt bằng
đợt 7 được hơn 50 ha, còn lại khoảng 110
ha phấn đấu trong năm 2017 sẽ xong. Tổng
diện tích thu hồi theo các phương án phê
duyệt là 910,873 ha, đã bàn giao cho doanh
nghiệp Xuân Trường 910,787 ha. 

- Về tiến độ thi công:
Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật:

Giao thông đối nội cơ bản hoàn thành nền,
móng đường, cống thoát nước ngang, mặt
đường bê tông xi măng 13,39/31,56KM;
Giao thông đối ngoại đã hoàn thành (tuyến
đường đi chùa Hương chiều dài
L=2.245Km); Thi công xong đập tràn trên
tuyến đường ven hồ phí Nam; Tuyến đường
dạo bờ Nam sông Ba Sao thi công nền
đường được 0,891Km/2.566Km; Đào hút
bùn lòng hồ Tam Chúc được khoảng
188,1ha/545ha; Đào sông Ba Sao với chiều
dài 1,0Km/2.467Km; Hoàn thành kè, tôn nền
làng Việt cổ, đình Tam Chúc và xung quanh
hồ; San lấp và trồng cây xung quanh hồ cơ
bản hoàn thành; Cổng chào tại vị trí trên
đường dọc trục trung tâm kết nối với QL21
đã thi công xong móng cọc khoan nhồi. Lũy
kế khối lượng thực hiện đến nay khoảng
837,4 tỷ đồng.

Đối với các công trình kiến trúc khu tâm
linh, xây dựng các hạng mục: Điện Tam Thế,
Điện Pháp Chủ, Điện Quan Âm, Tam Quan

và hành lang La Hán, Tứ Thánh đế, Tháp
chuông, Tháp thờ Phật (5 tháp), Điện Dược
sư, Tàng kinh các, Tháp chùa Vàng dưới hồ,
Chùa Trình, Đền Mẫu, Đình Tam Chúc…
tổng mức đầu tư dự kiến 25.000 tỷ đồng,
hiện đã hoàn thành thi công đền Mẫu, đình
Tam Chúc. Các công trình Điện Tam Thế,
Điện Pháp Chủ, Điện Quan Âm, Cổng Tam
quan , Vườn Kinh, Nhà Thủy Đình nhà đầu
tư đang tập trung xây dựng. Lũy kế thực hiện
đến nay đạt khoảng 4.000 tỷ đồng. Các hạng
mục còn lại thuộc các phân khu chức năng,
thực hiện theo nguồn vốn xã hội hóa, đến
nay chưa thực hiện đầu tư bao gồm : Khu
trung tâm đón tiếp nghỉ dưỡng(Khu C), khu
sân Golf 36 lỗ(Khu D), Khu chức năng
khác(Khu F), Khu cây xanh và dịch vụ ven
hồ, Khu bảo tồn di tích và cảnh quan thiên
nhiên, khu vực dọc hai bên đường T3 từ QL
1A và Khu du lịch Tam Chúc. 

Để ĐƯA KHU DU LịCH VÀO KHAI THÁC
GIAI ĐOạN I, Dự KIẾN TỔ CHứC ĐạI Lễ
PHẬT GIÁO THẾ GIỚI, ĐóN DU KHÁCH
THAM QUAN, DU LịCH VÀO NĂM 2019;
CÁC HạNG MụC Đề XUấT ƯU TIêN ĐẦU
TƯ Xây DựNG NHƯ SAU:

Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật:
trong quý IV/2017 hoàn thành công tác
GPMB đợt 7 và triển khai GPMB đợt 8 trong
năm 2018 diện tích hoảng 227,53 ha (khu
tháp chính, khu đất trồng cây, tuyến đường
đoạn 3-T3 phân đoạn 1 từ QL21A về hồ Tam
Chúc…); đất dịch vụ phía Nam sông Ba Sao
khoảng 3.318ha; Tuyến T3 từ QL1A vào Khu
Tam Chúc khoảng 65,77ha. Đến 31/12/2017
hoàn thành mặt đường bê tông xi măng các
tuyến đường xung quanh hồ Tam Chúc;

công tác chỉnh trang lòng hồ Tam Chúc hoàn
thành 40% diện tích hồ (ưu tiên thực hiện
các khu vực tạo cảnh quan); hoàn thành xây
dựng phần thô cổng chào vào Khu Du lịch;
thi công san lấp khu Trung tâm đón tiếp nghỉ
dưỡng đạt 30%. Năm 2018 thi công đào xúc,
hút bùn lòng hồ đạt 70% diện tích hồ; hoàn
thành đào sông Ba Sao; san lấp 50% Khu
trung tâm đón tiếp nghỉ dưỡng; thi công hoàn
thành cổng chào vào Khu Du lịch; hoàn thiện
thủ tục đầu tư và triển khai thi công tuyến
đường T3 từ QL1A vào Khu du lịch.

Đối với các công trình kiến trúc tâm linh:
Đến 31/12/2017 cơ bản hoàn thành Điện
Tam Thế, Điện Pháp Chủ, Điện Quan Âm,
Cổng Tam Quan; Nhà Thủy đình thi công
xong phần thô tầng 1; Vườn Kinh thi công
xong công cọc khoan nhồi, đồng thời triển
khai thi công đài móng và dựng thử cột giai
đoạn I. Năm 2018 thi công hoàn thiện các
hạng mục còn lại của Điện Tam thế, Điện
Pháp Chủ, Điện Quan Âm, Cổng Tam Quan,
Nhà Thủy Đình, Vườn Kinh.

Trong năm 2018 triển khai xây dựng khu
trung tâm đón tiếp nghỉ dưỡng (Khu C).

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị
thực hiện giải phóng mặt bằng với chiều rộng
150 m đoạn đầu tuyến, chiều dài khoảng 1
km, từ QL 1A đến cầu vượt qua sông Nhuệ
để xây dựng cổng vào Khu du lịch Tam Chúc.
Quy hoạch dọc 2 bên tuyến đường T3 từ
QL1A về Khu Tam Chúc mỗi bên 100 m tính
từ tim đường để quản lý xây dựng, quỹ đất
và trồng cây xanh (trong đó đất dành cho
giao thông 50m). Xem xét bố trí vốn ngân
sách tỉnh trong năm 2018: 267,65 tỷ đồng (đủ
vốn theo kế hoạch trung hạn 2016-2020) để
thực hiện giải phóng mặt bằng, phần vốn còn

Đẩy nHanH tiến Độ tHực Hiện 
KHU dU LịCH TRọNG ĐIỂM QUỐC GIA TAM CHÚC,
PHấN ĐấU ĐẾN NĂM 2019 ĐóN KHÁCH dU LịCH
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Giới thiệu chơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư: Ngày 08/12/2017, UBND tỉnh đã
ban hành kế hoạch số 3563/KH-UBND về Kế hoạch thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ
khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Chi tiết xem tại : 

http://hanam.gov.vn/vi-vn/Pages/default.aspx
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(1). Cung caáp ñuû ñieän 24/24 giôø
cho caùc doanh nghieäp;

(2). Ñaûm baûo haï taàng vaø cung
caáp caùc dòch vuï thieát yeáu tôùi chaân
haøng raøo doanh nghieäp goàm: caáp
ñieän, caáp nöôùc, vieãn thoâng, thu
gom vaø xöû lyù nöôùc thaûi, chaát thaûi
cho caùc doanh nghieäp; 

(3). Giaûi quyeát thuû tuïc haønh
chính nhanh goïn, trong ñoù, thôøi
gian caáp Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö
khoâng quaù 3 ngaøy, thöïc hieän caùc
thuû tuïc haønh chính, thuû tuïc thueá
ñieän töû thuaän lôïi, chính xaùc.

(4). Hoã trôï doanh nghieäp ñaøo
taïo lao ñoäng vaø cung caáp nguoàn
lao ñoäng coù kyõ thuaät vaø yù thöùc toå
chöùc kyû luaät; 

(5). Giao ñaát saïch khoâng thu
tieàn ñeå caùc doanh nghieäp xaây
döïng nhaø ôû cho coâng nhaân; ñaùp
öùng nhu caàu veà dòch vuï, haï taàng
xaõ hoäi, vui chôi giaûi trí;

(6). Hoã trôï vaø taïo ñieàu kieän toái ña
cho doanh nghieäp khi coù nhu caàu
môû roäng saûn xuaát, thay ñoåi phöông
aùn saûn xuaát kinh doanh, ñieàu chænh
Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö;

(7). Haûi quan phuïc vuï Khu coâng
nghieäp, thöïc hieän thuû tuïc haûi quan
ñieän töû nhanh goïn; 

(8). Ñaûm baûo an ninh traät töï ngoaøi
haøng raøo doanh nghieäp, ñaûm baûo
an toaøn veà tính maïng vaø taøi saûn cho
ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc taïi caùc
doanh nghieäp;

(9). Ñaûm baûo khoâng coù ñình
coâng, baõi coâng;

(10). Thaønh laäp ñöôøng daây noùng
cuûa Chuû tòch UBND tænh ñeå tieáp
nhaän thoâng tin vaø giaûi quyeát ngay
caùc kieán nghò töø phía caùc doanh
nghieäp.

cam keát
cuûa tænh
ñoái vôùi nhaø
ñaàu tö

lại đề nghị doanh nghiệp Xuân Trường
cho vay. 

Cho ý kiến về tiến độ xây dựng Dự án
Khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao và kế
hoạch xây dựng tuyến đường T3 nối
QL1A đến Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao,
các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo
một số sở, ban, ngành chức năng tập
trung vào một số nội dung chính: Các địa
phương triển khai giải phóng mặt bằng để
bàn giao cho nhà đầu tư theo đúng kế
hoạch. Đối với giai đoạn nước rút của giai
đoạn 1 cần tập trung cao về nguồn lực để
giải phóng mặt bằng các hạng mục cấp
bách và đầu tư xây dựng. Khi triển khai
các hạng mục trọng điểm thì Chủ đầu tư
nên thực hiện theo phương châm có mặt
bằng sạch đến đâu thì phải tập trung thi
công ngay đến đó nhằm hạn chế khả
năng ảnh hưởng đến tiến độ chung của
dự án. Doanh nghiệp xây dựng Xuân
Trường cần tập trung cao độ để thi công
dự án; Việc điều chỉnh quy hoạch các tiểu
dự án của Khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao
cần bổ sung ngay để trình các cấp có
thẩm quyền xem xét.

Đối với tuyến đường T3 nối QL1A đến

Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao có chiều
dài 9,4 km, điều chỉnh quy mô mặt đường
lên 46 m, các ngành chức năng cần tính
toán phương án thu hồi giải phóng mặt
bằng cho phù hợp, kể cả thu hồi diện tích
hai bên đường để thu hút đầu tư, phát
triển dịch vụ thương mại.

Tại hội nghị, đại diện Doanh nghiệp
xây dựng Xuân Trường khẳng định sẽ tập
trung cao độ thi công dự án, phấn đấu
năm 2018 - 2019 sẽ bắt đầu đưa Khu du
lịch Tam Chúc – Ba Sao vào hoạt động
phục vụ Đại lễ Phật giáo thế giới và phục
vụ du khách chiêm bái, tham quan khu du
lịch. Nhà đầu tư cũng đề nghị Nhà nước
sớm đầu tư nguồn vốn theo cam kết, bao
gồm cả nguồn vốn của Trung ương và địa
phương để xây dựng dự án và tập trung
giải phóng mặt bằng đợt 7.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí
Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những
nỗ lực của nhà đầu tư. Đồng chí Bí thư
Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh ủy, UBND tỉnh
xác định Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao
là công trình trọng điểm không chỉ của tỉnh
mà còn là của quốc gia. Tuy nhiên, theo
kế hoạch ban đầu, hiện tiến độ đưa Khu
du lịch Tam Chúc - Ba Sao vào khai thác
còn chậm, trong khi khối lượng công việc
còn rất nhiều.

Trên cơ sở những tồn tại vướng mắc
ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án,
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: nhà đầu
tư, các nhà thầu thi công nêu cao tinh thần
trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực, đẩy
nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đến năm
2019 sẽ đưa dự án vào khai thác sử dụng
giai đoạn 1. Các cấp, ngành chức năng,
và đặc biệt là UBND huyện Kim Bảng phải
xác định rõ về tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo,
chủ động phối hợp với Doanh nghiệp xây
dựng Xuân Trường tập trung tháo gỡ các
khó khăn vướng mắc, triển khai quyết liệt
các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ,
bảo đảm hỗ trợ nhà đầu tư thi công dự án.

Đối với tuyến đường T3 nối QL1A đến
Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao, UBND
tỉnh chỉ đạo các ngành nhanh chóng hoàn
thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch, thiết
kế, có phương án thu hồi giải phóng mặt
bằng và xây dựng phương án thu hồi đất
dọc hai bên tuyến đường để thu hút đầu
tư vào phát triển dịch vụ thương mại./.

Đẩy nHanH tiến Độ tHực Hiện 
KHU dU LịCH TRọNG ĐIỂM QUỐC GIA TAM CHÚC,
PHấN ĐấU ĐẾN NĂM 2019 ĐóN KHÁCH dU LịCH

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Bí thư
tỉnh ủy đi kiểm tra tiến độ dự án



QUyẾT ĐịNH:
Quyết định số 48/2017/QĐ-TTg ngày

12/12/2017 Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt
Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi
trường

Quyết định số  46/2017/QĐ-TTg
ngày 24/11/2017 Ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt động của Mạng lưới các
cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban
liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong
thương mại

Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg
ngày 16/11/2017 Sửa đổi, bổ sung
Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày
01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ quy định việc áp dụng thuế
suất thông thường đối với hàng hóa
nhập khẩu

Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg
ngày 15/09/2017 Quy định trình tự, thủ
tục điều chuyển công trình điện được
đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập
đoàn Điện lực Việt Nam quản lý

NGHị ĐịNH
Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày

07/12/2017 Quy định mức lương tối thiểu
vùng đối với người lao động làm việc
theo hợp đồng lao động

Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày
05/12/2017 Về chính sách thu hút, tạo
nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất
sắc, cán bộ khoa học trẻ

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày
27/11/2017 Quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong hoạt động đầu tư xây
dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh
khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản
xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản
lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh
bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý
sử dụng nhà và công sở

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày
16/11/2017 Về chuyển doanh nghiệp nhà
nước và công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên do doanh nghiệp nhà
nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành
công ty cổ phần

Nghị định số 125/2017/NĐ-CP
ngày 16/11/2017 Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của
Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu,
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục
hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế
hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn
ngạch thuế quan

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày
14/11/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều
của các Nghị định quy định về thu tiền sử
dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt
nước

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày
01/11/2017 Quy định về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo
lường và chất lượng sản phẩm, hàng
hóa

Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày
17/10/2017 Quy định điều kiện sản xuất,
lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ
bảo hành, bảo dưỡng ô tô

THôNG TƯ
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày

31/10/2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ
kiểm soát thủ tục hành chính

Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày
25/10/2017 Hướng dẫn giám sát giao
dịch chứng khoán trên thị trường chứng
khoán

Thông tư số 46/2017/TT-BTTNMT
ngày 23/10/2017 Quy định xây dựng cơ
sở dữ liệu địa giới hành chính

Thông tư số 102/2017/TT-BTC ngày
05/10/2017 Hướng dẫn một số điều quy
định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP
ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính
phủ về kinh doanh casino

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT
ngày 29/09/2017 Quy định chi tiết Nghị
định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng
01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số nghị định quy định chi tiết
thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung
một số điều của các thông tư hướng dẫn
thi hành Luật đất đai

Thông tư số 97/2017/TT-BTC ngày
27/09/2017 Hướng dẫn việc trích lập,
quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng
đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát
viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên do Nhà nước nắm giữ 100%
vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số
52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của
Chính phủ

Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT
ngày 27/09/2017 Ban hành quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về môi trường

Thông tư số 18/2017/TT-BCT ngày
21/09/2017 Bãi bỏ một số điều của
Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-
BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy
định quản lý chất lượng thép sản xuất
trong nước và thép nhập khẩu

VăN BảN TỉNH Hà Nam

QUYếT ĐịNH:
Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày

04/12/2017 Phê duyệt chương trình phát
triển đô thị thành phố Phủ Lý giai đoạn
2016-2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày
04/12/2017 V/v phê duyệt dự án xây
dựng và tổ chức thực hiện “Mô hình chợ
thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm”
trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định số 462017/QĐ-UBND
ngày 30/11/2017 Sửa đổi, bổ sung một
số quy định về giá đất tại Bảng giá đất
ban hành kèm theo QĐ số 50/2014/QĐ-
UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định
số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016
của UBND tỉnh

Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày
28/11/2017 V/v thông qua phương án
đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
của UBND tỉnh Hà Nam

Quyết định số 452017/QĐ-UBND
ngày 27/11/2017 Ban hành Quy chế phối
hợp quản lý hoạt động các ngành, nghề
đầu tư kinh doanh có điều kiện toàn về
an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày
06/11/2017 V/v đính chính Quyết định số
1208/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 giao chi
tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016-2020

Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày
24/10/2017 V/v điều chỉnh Hội đồng
thẩm định bảng giá đất và tổ giúp việc
Hội đồng theo Quy định tại NĐ
44/2014/NĐ-CP

Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày
19/10/2017 V/v phân bổ nguồn kinh phí
bảo vệ phát triển đất trồng lúa năm 2017
(đợt 1)

Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày
26/09/2017 Phê duyệt bổ sung danh
mục dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà
đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm
2017

Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND
ngày 26/09/2017 Bổ sung, bãi bỏ một số
quy định về kiểm soát thủ tục hành chính
trong một số Quyết định của UBND tỉnh
Hà Nam

Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày
25/09/2017 Phê duyệt Kế hoạch hành
động tăng trưởng xanh tỉnh Hà Nam đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030.

vaên baûn vaên baûn 
phaùp luaätphaùp luaätVĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
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MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG 
CủA LÃNH ĐẠO TỉNH 



(Ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá
297/QÑ-UBND cuûa Chuû tòch UBND tænh Haø Nam
ngaøy 1 thaùng 4 naêm 2014 Veà vieäc chuyeån ñoåi
teân Trung taâm hoã trôï ñaàu tö vaø ñaáu thaàu thaønh
Trung taâm xuùc tieán ñaàu tö; quy ñònh nhieäm vuï,
quyeàn haïn vaø cô caáu toå chöùc cuûa Trung taâm
xuùc tieán ñaàu tö)

1. Nghieân cöùu, ñaùnh giaù tieàm naêng, thò tröôøng,
xu höôùng vaø ñoái taùc ñaàu tö; 
2. Xaây döïng cô sôû döõ lieäu phuïc vuï cho hoaït
ñoäng xuùc tieán ñaàu tö; 
3. Xaây döïng danh muïc döï aùn keâu goïi ñaàu tö;
4. Xaây döïng caùc aán phaåm, baûn tin Kinh teá - Ñaàu
tö Haø Nam, taøi lieäu phuïc vuï cho hoaït ñoäng xuùc
tieán ñaàu tö vaø phuïc vuï cho hoaït ñoäng trôï giuùp
doanh nghieäp;
5. Tuyeân truyeàn, quaûng baù, giôùi thieäu veà moâi
tröôøng, chính saùch, tieàm naêng vaø cô hoäi ñaàu tö
trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi; 
6. Ñaøo taïo, taäp huaán, taêng cöôøng naêng löïc veà
xuùc tieán ñaàu tö vaø boài döôõng naâng cao naêng
löïc quaûn trò kinh doanh cho caùc DNNVV;
7. Hoã trôï caùc toå chöùc, doanh nghieäp, nhaø
ñaàu tö;
8. Thöïc hieän caùc hoaït ñoäng hôïp taùc veà xuùc tieán
ñaàu tö trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi;
9. Laøm ñaàu moái tieáp ñoùn, toå chöùc tieáp xuùc ban
ñaàu vôùi caùc nhaø ñaàu tö, hoã trôï vaø tö vaán cho
caùc nhaø ñaàu tö tìm kieám, löïa choïn cô hoäi vaø hình
thaønh döï aùn ñaàu tö;
10. Trieån khai moät soá hình thöùc hoã trôï tröïc tieáp
cho caùc DNNVV theo phaân coâng. Tham gia
thöïc hieän caùc chöông trình trôï giuùp cuûa Nhaø
nöôùc cho DNNVV theo chöùc naêng nhieäm vuï
ñöôïc giao;
...
16. Thöïc hieän caùc nhieäm vuï khaùc do Giaùm ñoác
Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö giao.

1. Dòch vuï tö vaán veà ñaáu thaàu:
- Tö vaán laäp keá hoaïch ñaáu thaàu, laäp hoà sô
môøi thaàu/hoà sô yeâu caàu;
- Thaåm ñònh, thaåm tra hoà sô môøi thaàu/hoà sô
yeâu caàu; 
- Thaåm ñònh keát quaû löïa choïn nhaø thaàu;
- Tö vaán ñaùnh giaù hoà sô döï thaàu, hoà sô ñeà
xuaát;
- Raø soaùt toaøn boä quaù trình thöïc hieän ñaáu
thaàu;
- Tö vaán hoã trôï xöû lyù caùc tình huoáng veà ñaáu
thaàu.

2. tö vaán cho caùc caù nhaân, Doanh
nghieäp, caùc toå chöùc 
kinh teá - xaõ hoäi, bao goàm:
- Hoà sô ñeà nghò chaáp thuaän chuû tröông
ñaàu tö; 
- Laäp hoà sô döï aùn ñaàu tö, hoà sô öu ñaõi ñaàu
tö; 
- Tö vaán löïa choïn ñòa ñieåm ñaàu tö treân ñòa
baøn tænh;
- Tö vaán laäp hoà sô ñaêng kyù doanh nghieäp
cho caùc loaïi hình doanh nghieäp hoaït
ñoäng theo Luaät doanh nghieäp, Luaät hôïp
taùc xaõ; hoà sô chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi
dieän, hoà sô thay ñoåi noäi dung ñaêng kyù
doanh nghieäp; laäp hoà sô giaûi theå cho caùc
doanh nghieäp thuoäc thaønh phaàn kinh teá
trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi;
- Coâng boá, quaûng caùo thoâng tin doanh
nghieäp;
- Hoã trôï caùc doanh nghieäp, phieân dòch vaø
caùc dòch vuï khaùc theo yeâu caàu cuûa Nhaø

ñaàu tö vaø caùc cô quan lieân quan.

3. tö vaán ñaàu tö xaây Döïng coâng
trình:
- Tö vaán laäp döï aùn ñaàu tö, baùo caùo kinh teá
kyõ thuaät;
- Tö vaán quaûn lyù, thöïc hieän döï aùn;
- Tö vaán thieát keá baûn veõ thi coâng - döï toaùn; 
- Tö vaán thaåm tra thieát keá baûn veõ thi coâng -
döï toaùn; 
- Tö vaán giaùm saùt kyõ thuaät thi coâng.

4. toå chöùc ñaøo  taïo, lieân keát ñaøo taïo:
- Phoái hôïp vôùi cô quan coù chöùc naêng toå
chöùc ñaøo taïo boài döôõng nghieäp vuï giuùp
caùc doanh nghieäp, toå chöùc, caù nhaân naâng
cao naêng löïc trong caùc hoaït ñoäng coù lieân
quan ñeán chöùc naêng, nhieäm vuï ñöôïc giao;
- Toå chöùc caùc lôùp ñaøo taïo, boài döôõng
nghieäp vaø caáp chöùng chæ veà ñaáu thaàu,
quaûn lyù döï aùn vaø caùc nghieäp vuï keá hoaïch
vaø ñaàu tö döï aùn;
- Lieân keát môû lôùp ñaøo taïo theo nhu caàu.
5. cung caáp thoâng tin hoã trôï Doanh
nghieäp vaø caùc nhaø ñaàu tö; thöïc
hieän caùc hôïp ñoàng Dòch vuï nghieân
cöùu khoa hoïc theo yeâu caàu cuûa toå
chöùc vaø caù nhaân phuø hôïp vôùi khaû
naêng vaø lónh vöïc theo quy ñònh
cuûa phaùp luaät./.
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