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Mục lục

TỔNG QUAN 
Kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Nam

Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện 

các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

TIN NỔI BẬT
Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

Đẩy mạnh hợp tác giữa tỉnh Hà Nam - tỉnh Hòa Bình

Đoàn công tác của tỉnh Hà Nam đi xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc năm 2017

Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp tỉnh Hà Nam lần 2 năm 2017

Gặp mặt, kết nối các doanh nghiệp tại Hà Nội hướng về quê hương Hà Nam

Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với tỉnh Hà Nam

Chấp thuận đầu tư xây dựng Nhà máy nước Sông Hồng công suất 200.000m3/ngày đêm

Lễ khánh thành nhà máy TDS (Nhật Bản)

THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ VẬN ĐỘNG ODA
Thành lập Ban chuẩn bị dự án Tăng cường môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam

Hiệu quả sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 

của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Nam

DOANH NGHIỆP VÀ CHÍNH SÁCH
Kết quả đăng ký doanh nghiệp 9 tháng năm 2017

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 06 tháng năm 2017

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI
Công nghiệp - Giao thông
Sửa đổi Quyết định 17/2014 quy định hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động 

làm việc trong các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

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 triển khai kế hoạch sản xuất nông sản sạch làm vệ tinh, 

liên kết với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.

Kết quả triển khai thực hiện đề án phát triển chăn nuôi bò sữa 

tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch phát triển bò sữa năm 2017.

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển nông nghiệp 

tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Đề án phát triển sản xuất các khu nuôi trồng thủy sản tập trung 

tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017 – 2020

Đầu tư - xây dựng
Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước 

do tỉnh quản lý 9 tháng đầu năm 2017

Tình hình thu hút đầu tư 9 tháng đầu năm và thực hiện 68 dự án đầu tư 

đăng ký đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Đoàn cán bộ Ngành Kế hoạch và Đầu tư nước CHDCND Lào làm việc tại Sở KHĐT Hà Nam

Văn hóa - Xã hội
BTV Tỉnh ủy thảo luận về hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đ/c Lương Khánh Thiện

Phê duyệt kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Hà Nam

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư quán triệt, học tập, triển khai NQTW5

GIỚI THIỆU CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Trung ương ban hành

Tỉnh ban hành

UBND TÆNH HAØ NAM

SÔÛ KEÁ HOAÏCH VAØ ÑAÀU TÖ

BAÛN TINBAÛN TIN
KINH TEÁ - ÑAÀU TÖ HAØ NAMKINH TEÁ - ÑAÀU TÖ HAØ NAM

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: 

NGUYEÃN VAÊN OANG  

Giaùm ñoác Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö Haø Nam

Ban bieân taäp:
Tröôûng ban 

OÂng NGUYEÃN VAÊN OANG
Giaùm ñoác Sôû

Phoù Tröôûng Ban 
OÂng BUØi HOÀNG THANH

Phoù Giaùm ñoác Sôû
UÛy vieân

Baø NGUYEÃN THò KiM THOA
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 
Trung taâm Xuùc tieán ñaàu tö 
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 10 thaùng 10
naêm 2017.
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KẾT QUẢ THựC HIỆN MỘT Số CHỉ TIêU
CHủ yẾU.

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (giá SS2010)
ước đạt 20.768,3 tỷ đồng, tăng 10,5% so với
cùng kỳ

- GRDP bình quân đầu người (giá hiện
hành) ước đạt 32,7 triệu đồng, tăng 7,9% so với
cùng kỳ

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy
sản 11,7%, Công nghiệp – xây dựng 60,3%,
Dịch vụ 28%

- Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá
SS2010) ước đạt 5.734,7 tỷ đồng, tăng 0,5%
so với cùng kỳ 

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,8%
so với cùng kỳ. Tính theo giá trị sản xuất, ước
đạt 56.770 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ

- Thu cân đối ngân sách Nhà nước ước đạt
4.538,1 tỷ đồng, tăng 36,1% so với cuǹg ky ̀và
đaṭ 94,3% dự toán Trung ương giao, 90% dự
toán địa phương.

- Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.186,4 triệu
USD, bằng 79% kế hoạch năm, tăng 47,5% so
với cùng kỳ.

- Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu
dịch vụ ước đạt 13.742 tỷ đồng, bằng 72% kế
hoạch năm, tăng 16,3% so với cùng kỳ.

- Tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước đạt
17.841,5 tỷ đồng, bằng 60,7% kế hoạch năm,
tăng 17,1% so với cùng kỳ.

- Tỷ lệ giảm sinh dân số ước đạt + 0,04%o.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng

giảm còn 12%.
- Số bác sỹ/10.000 dân ước đạt 6,68 bác sỹ.
- Số giường bệnh/10.000 dân đạt 21,86

giường.
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,63%, giảm

0,61% so với cuối năm 2016.
- Lao động được giải quyết việc làm mới

ước đạt 14.342 người, tăng 8,9% so với cùng
kỳ và bằng 89,4% kế hoạch năm, trong đó 667
người đi xuất khẩu lao động.

- Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ước
còn 3,2%.

- 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 ước đạt 41%.

- Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế ước đạt
83,1%.

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được dùng
nước sạch, nước hợp vệ sinh theo tiêu chí
mới ước đạt 92,3%; trong đó nước sạch theo
TCYT 49,7%.

- 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 73%.

- Tỷ lệ các cụm công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung là
5,9%.

- Tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 25,3%.
- Diện tích nhà ở bình quân ước đạt 22,7

m2/người.
- Giảm tai nạn giao thông: 7,2%.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt

được, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ còn
những tồn tại, hạn chế và một số vấn đề đặt ra
cần tập trung chỉ đạo: Chăn nuôi lợn gặp khó
khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm; thực hiện
Đề án phát triển đàn bò sữa, liên kết sản xuất
nông sản sạch, Chương trình xây dựng nông

thôn mới ở 02 huyện và một số xã đăng ký đạt
chuẩn năm 2017 còn chậm. Thu hút đầu tư đạt
thấp; một số doanh nghiệp tiến độ đầu tư chậm,
hiệu quả hoạt động 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
trên một số lĩnh vực (đất đai, khoáng sản, trật tự
đô thị, quản lý thị trường, hoạt động tôn giáo…)
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…). Tình hình dịch
bệnh sốt xuất huyết tiếp tục có chiều hướng gia
tăng. Phạm pháp hình sự tăng, đặc biệt xảy ra
04 vụ án giết người, làm 04 người chết; tai nạn
giao thông giảm về số vụ song số người bị chết,
bị thương tăng so với cùng kỳ; tội phạm ma túy
diễn biến phức tạp; tình trạng xe quá tải trọng
chưa được kiểm soát 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. Một số chỉ tiêu thu còn đạt thấp so với
kế hoạch: thu từ doanh nghiệp nhà nước TW
(65%), thu từ khu vực ngoài quốc doanh (66%).
Tiến độ, chất lượng tham mưu các Chương
trình, Đề án trong Chương trình công tác, thực
hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
giao của một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. 

toång quantoång quan
KẾT QUẢ THựC HIỆN NHIỆM Vụ PHÁT TRIểN KINH TẾ-XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 

phương hướng, nhiệM vụ trọng tâM 
công tác quý iv năM 20179 tháng đầu năm, trong bối cảnh

kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn

nhiều khó khăn, được sự giúp đỡ của

Trung ương, với sự chỉ đạo tập trung

của Tỉnh uỷ, sự điều hành sâu sát,

quyết liệt của Uỷ 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 của tỉnh cơ bản ổn định và phát

triển so với cùng kỳ.

Diện mạo mới khu CNĐV IV
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NHIỆM Vụ, GIẢI PHÁP TRọNG TâM
CôNG TÁC QUý IV NĂM 2017.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 5 Nghị quyết
chuyên đề trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các Nghị quyết
Trung ương khóa XII, Nghị quyết kỳ họp thứ 4
HĐND tỉnh khóa XVIII. Rà soát lại toàn bộ các
chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017, thực hiện
quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc
đẩy sản xuất – kinh doanh, dịch vụ phát triển,
phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức
các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

- Tập trung chỉ đạo triển khai Quy hoạch
phát triển nông nghiệp đến năm 2025, định
hướng 2035. Chỉ đạo sản xuất vụ Đông theo kế
hoạch; làm tốt công tác phòng, chống lụt bão,
dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh
tích tụ ruộng đất, phát triển chăn nuôi bò sữa,
sản xuất rau, củ, quả sạch, cây trồng hàng hóa
chất lượng cao, quy mô lớn, tập trung... Tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận
lợi để triển khai dự án trang trại bò sữa của
Công ty Vinamilk. Hoàn thành Quy hoạch phòng
chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê; Đề án thí
điểm về cơ chế tập trung tích tụ đất đai, phục vụ
thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp; Chương
trình “mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục tập trung huy động, lồng ghép các
nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông
thôn mới. Phấn đấu đến hết năm, toàn tỉnh có
78 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

- Thường xuyên nắm chắc tình hình của
doanh nghiệp, duy trì nghiêm 10 cam kết của
tỉnh với các nhà đầu tư gắn với nâng cao năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh; đồng thời đôn đốc
doanh nghiệp thực hiện nghiêm các cam kết với
tỉnh, đặc biệt là về tiến độ đầu tư, bảo vệ môi
trường…Quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy tiến
độ các dự án đăng ký hoàn thành đi vào sản
xuất, có sản phẩm trong quý IV/2017 và đầu
năm 2018. Tập trung tạo mặt bằng sạch, có hạ
tầng trong các Khu, cụm công nghiệp để sẵn
sàng thu hút đầu tư. Tổ chức xúc tiến đầu tư tại
Đài Loan; tăng cường xúc tiến song phương với
các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Tập
trung thu hút doanh nghiệp có khả năng thu hút
các doanh nghiệp phụ trợ đi cùng, doanh nghiệp
trong các lĩnh vực theo định hướng đổi mới đầu
tư phát triển của tỉnh, phù hợp Nghị quyết 04-
NQ/TU của Tỉnh ủy. 

- Phát triển mạnh thương mại - dịch vụ,
nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hoạt động
các khu công nghiệp, thu hút đầu tư, dịch vụ
thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân. Đôn đốc
đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng
điểm1, hoàn thiện, triển khai các Quy hoạch,
Chương trình, Đề án phục vụ phát triển thương
mại – dịch vụ- du lịch theo Nghị quyết 07-NQ/TU
ngày 30/6/2016 của Tỉnh ủy và Chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW
ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị. Phối hợp tổ
chức hội chợ Công nghiệp-Thương mại đồng
bằng sông Hồng và triển lãm 20 năm tái lập tỉnh.

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các
nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Thực hiện tốt
Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh; chỉ
đạo các huyện, thành phố hoàn thiện, ban hành
Kế hoạch đầu tư công cấp huyện. Tiếp tục thực
hiện Đề án tư nhân hóa các dịch vụ công Nhà
nước không cần nắm giữ chi phối. Thực hiện
nghiêm các quy định về quản lý đầu tư và xây
dựng. Rà soát tiến độ thực hiện, đôn đốc đẩy
nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, giaỉ
ngân cać dự án, trọng tâm là các dự án trọng
điểm, dự án hoàn thành trong năm 2017, các
dự án giao thông dở dang gây bức xúc trong
nhân dân. Tiếp tục thực hiện Chương trình phát
triển đô thị. Xây dựng Đề án công nhận thành
phố Phủ Lý là đô thị loại II. Quy hoạch xây dựng
vùng huyện Thanh Liêm, Kim Bảng. 

- Tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp
thu ngân sách, nhất là các khoản thu đạt thấp
so với kế hoạch, thu tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản, thu nợ đọng của doanh nghiệp.
Thực hiện nghiêm quy định trong chi tiêu ngân
sách, sử dụng đúng mục đích, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà
nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản,
môi trường, trật tự đô thị. Tập trung thực hiện
các giải pháp để giải quyết có hiệu quả vấn đề
xử lý rác thải, nước thải, chất thải chăn nuôi, đẩy
nhanh tiến độ thực hiện Đề án giảm thiểu ô
nhiễm môi trường Tây Đáy. Hoàn thành Quy

hoạch tài nguyên nước, điều chỉnh Quy hoạch,
Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, xử
lý vi phạm trong sử dụng đất đa canh, xây dựng
phương án xử lý các tồn tại, vi phạm trong thực
hiện Kế hoạch 566/KH-UBND. Triển khai thực
hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
chuẩn hóa hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ
liệu đất đai phục vụ yêu cầu phát triển CNH,
HĐH trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục duy trì thực hiện
nghiêm các giải pháp theo Chỉ thị 03/CT-UBND
về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị
trên địa bàn tỉnh. 

- Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã
hội. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giáo dục và
đào tạo phù hợp với Luật Giáo dục và thực tiễn
địa phương. Tiếp tục thu hút các trường Đại học,
trường nghề có chất lượng, các Bệnh viện, cơ
sở điều dưỡng về đầu tư tại tỉnh, phối hợp để
hoàn thành bàn giao Trường Cao đẳng Sư
phạm, thành lập phân hiệu trường Đại học Sư
phạm Hà Nội I tại tỉnh từ 01/01/2018. Thực hiện
kịp thời, đúng đối tượng các chính sách đảm bảo
an sinh xã hội, quan tâm thực hiện chính sách hỗ
trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng,
hộ nghèo. Hoàn thành Đại hội TDTT cấp huyện,
hướng tới Đại hội TDTT cấp tỉnh năm 2018. Chủ
động phòng, chống dịch bệnh, giám sát chặt chẽ
dịch sốt xuất huyết, dịch tay chân miệng, làm tốt
công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm,
phối hợp thực hiện các giải pháp phát triển đối
tượng tham gia BHXH, BHYT, nâng cao chất
lượng khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. 

- Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật
tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, thường
xuyên kiểm tra, đôn đốc, đối thoại, chỉ đạo giải
quyết đơn thư tại cơ sở, ổn định tình hình. Tập
trung đảm bảo an ninh tôn giáo, phòng, chống
tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, tệ nạn
ma túy, cờ bạc, tăng cường công tác kiểm soát
tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo
làm tốt công tác chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ
năm 2018.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính,
trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng
cao chất lượng và trách nhiệm của cán bộ, công
chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công
vụ. Rà soát, xây dựng, điều chỉnh kịp thời các
cơ chế, chính sách, đảm bảo phù hợp với văn
bản quy phạm pháp luật Trung ương và thực
tiễn địa phương. Vận hành hiệu quả Trung tâm
hành chính công tỉnh và các huyện, thành phố.
Đẩy mạnh thanh tra công vụ, tăng cường kỷ
cương, kỷ luật hành chính. Thực hiện tuyển
dụng viên chức đối với giáo viên mầm non, tiểu
học và THCS, viên chức các sở, ngành, thi
tuyển công chức đảm bảo chặt chẽ, đúng quy
định. Hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp
công lập theo Đề án đã được phê duyệt. Chuẩn
bị tốt nội dung kỳ họp cuối năm 2017 HĐND tỉnh
khoá XVIII. Hoàn thành, giao Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà
nước năm 2018 đảm bảo chất lượng và đúng
thời gian quy định./.

KẾT QUẢ THựC HIỆN NHIỆM Vụ PHÁT TRIểN KINH TẾ-XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 

phương hướng, nhiệM vụ trọng tâM 
công tác quý iv năM 2017
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L
ập kế hoạch đầu tư công trung
hạn là một trong những nội dung
đổi mới quan trọng của Luật Đầu
tư công lần đầu tiên được ban
hành. Với việc xây dựng và thực

hiện kế hoạch đầu tư trung hạn sẽ đảm bảo
được các cân đối kinh tế lớn trong phạm vi cả
nước, vừa tạo ra sự chủ động cho các địa
phương nắm được các nguồn lực trong kế
hoạch 5 năm để có thể quyết định chủ trương
đầu tư, quyết định đầu tư đúng đắn, hạn chế
việc đầu tư dàn trải, gây nợ đọng xây dựng
cơ bản.

Căn cứ Quyết định 572/QĐ- BKHĐT
ngày 20/4/2017 của bộ Kế hoạch và Đầu tư
về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung
hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-
2020. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn xây dựng và trình Hội đồng
nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về Kế
hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-
2020 tỉnh Hà Nam tại Nghị quyết số
02/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017. Nội
dung chủ yếu của Kế hoạch đầu tư công
trung hạn như sau:

1. Tổng nguồn vốn đầu tư công  giai
đoạn 2016-2020: 15.539.792 triệu
đồng; bao gồm:

- Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa
phương 3.576.696 triệu đồng; trong đó ngân
sách tập trung 1.698.696 triệu đồng,vốn đầu
tư từ nguồn thu sử dụng đất 1.840.000 triệu
đồng, vốn đầu tư từ xổ số kiến thiết 38.000
triệu đồng. 

- Vốn đầu tư từ nguồn thu để lại chưa đưa
vào cân đối ngân sách nhà nước: 7.154.560
triệu đồng; trong đó phí bảo trì đường bộ
110.000 triệu đồng, thu từ các dự án phát triển
đô thị  984.675.000 triệu đồng, thu từ các vị
trí đất theo Kết luận 09-KL/TU 5.857.000 triệu
đồng, thu từ các doanh nghiệp thuê đất vào
các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đầu tư
bằng ngân sách nhà nước 202.885 triệu đồng

- Vốn vay tín dụng ưu đãi: dự kiến vay
300.000 triệu đồng. 

- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ P:
3.708.537 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn trong nước: 2.331.000 triệu đồng,
gồm vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới: 212.000 triệu đồng; vốn
đầu tư theo Chương trình mục tiêu 2.029.000
triệu đồng; Hỗ trợ nhà ở cho người có công
theo quyết định 22/QĐ-TTg 90.000 triệu đồng.

+ Vốn nước ngoài: 1.377.537 triệu đồng.

- Vốn trái phiếu Chính phủ 800.000
triệu đồng.

2. Phân bổ vốn đầu tư cho các cấp
ngân sách (phân bổ 90%, dự phòng
10%).

- Vốn đầu tư trong cân đối: 3.293.126
triệu đồng. Trong đó: vốn ngân sách tập trung
1.528.826 triệu đồng (phân bổ ngân sách tỉnh
1.070.178 triệu đồng, phân bổ cho các huyện,
thành phố 458.684 triệu đồng); vốn từ nguồn
thu tiền sử dụng đất 1.729.000 triệu đồng
(phân bổ ngân sách tỉnh 253.240 triệu đồng,
phân bổ cho các huyện, thành phố 1.475.760
triệu đồng); vốn đầu tư từ xổ số kiến thiết
35.300 (ngân sách tỉnh quản lý toàn bộ).

- Vốn đầu tư từ nguồn thu để lại chưa đưa
vào cân đối ngân sách nhà nước: phân bổ cho
các dự án tỉnh quản lý và hỗ trợ thực hiện một
số mục tiêu phát triển đô thị Phủ Lý.

- Vốn vay tín dụng ưu đãi: đầu tư cho một
số nhiệm vụ cấp bách do cấp tỉnh quản lý.

- Vốn ngân sách Trung ương, vốn trái
phiếu Chính phủ: phân bổ theo các quyết định
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Nguyên tắc bố trí kế hoạch đầu tư
công giai đoạn 2016-2020 thuộc cấp
ngân sách tỉnh.

Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn
2016-2020 được thực hiện theo nguyên tắc
và thứ tự ưu tiên: bố trí thanh toán nợ xây
dựng cơ bản; hoàn ứng trước ngân sách tỉnh,
ngân sách Trung ương; bố trí vốn đối ứng dự
án ODA (phần ngân sách địa phương phải bố
trí); bố trí cho dự án chuyển tiếp (đối với dự
án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn
2016-2020, tiết kiệm 10% vốn đầu tư, bố trí
90% so với tổng mức đầu tư của dự án); bố
trí cho dự án khởi công mới (dự án đã có chủ
trương đầu tư của tỉnh hoặc có quyết định đầu
tư). Các dự án chuyển tiếp và khởi công mới
tập trung cho thực hiện các Nghị quyết
chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XIX, xử lý môi trường, an sinh
xã hội.

4. Một số một số nhiệm vụ, giải pháp
trọng tâm quản lý thực hiện kế
hoạch đầu tư công trung hạn.

Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại chi ngân
sách địa phương theo hướng sử dụng tiết

kiệm, hiệu quả, giảm các khoản chi thường
xuyên để tăng tỷ trọng chi cho đầu tư phát
triển. Hạn chế tối đa việc ứng trước vốn kế
hoạch đầu tư công trung hạn. Trường hợp cần
thiết ứng trước, phải kiểm soát chặt chẽ, đảm
bảo việc ứng trước kế hoạch phù hợp với quy
định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách
Nhà nước. Mức vốn ứng trước của từng dự
án không vượt quá mức vốn bố trí trong kế
hoạch đầu tư công trung hạn và phải bảo đảm
có nguồn thanh toán các khoản ứng trước.

Các dự án chuyển tiếp, dự án khởi công
mới cần rà soát quy mô, thực hiện phân kỳ
đầu tư phù hợp mức vốn đầu tư, ưu tiên đầu
tư các công trình hạng mục cần sớm đưa vào
sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư. Chưa đầu
tư các dự án, hạng mục chưa thật sự cấp
bách để không phát sinh nợ công. Tập trưng
xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo kế hoạch
gắn với việc đảm bảo các mục tiêu phát triển
kinh tế- xã hội.

Đối với nguồn thu từ đất: Danh mục và
mức vốn là dự kiến. Hàng năm, căn cứ tình
hình thực tế nguồn thu này để xây dựng kế
hoạch và chỉ thực hiện đầu tư khi đảm bảo
khả năng cân đối vốn để đầu tư, không làm
phát sinh nợ xây dựng cơ bản. Việc thực hiện
các dự án đầu tư tạo nguồn từ đất phải tuân
thủ quy hoạch, các quy định về đấu thầu dự
án, đấu thầu quyền sử dụng đất, quyền cho
thuê đất theo quy định của pháp luật.

Đối với nguồn vốn vay: Hàng năm, rà soát
tình hình nợ công của tỉnh để đề xuất thời
điểm vay phục vụ các mục tiêu cấp bách của
địa phương.

Quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng trong
kế hoạch đầu tư công trung hạn. Khoản vốn
dự phòng chung chưa phân bổ chỉ được sử
dụng trong trường hợp nguồn thu ngân sách
nhà nước được đảm bảo theo kế hoạch và chỉ
được sử dụng cho các mục tiêu thật sự cần
thiết, cấp bách theo quy định của Luật Ngân
sách nhà nước, Luật Đầu tư công và phải có
ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi
thực hiện.

Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát,
xác định nguồn tăng thu ngân sách mà địa
phương được sử dụng để xử lý nợ công và
thu hồi tạm ứng ngân sách theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra,
giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương
trong quản lý đầu tư công; công tác giám sát
cộng đồng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở
cơ sở, công khai hóa các thông tin về công
trình, dự án đầu tư trên địa bàn theo quy định
của pháp luật./.

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 
GIAI ĐOẠN 2016-2020 TỈNH HÀ NAM
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H
ội nghị lần thứ năm, Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khóa
XII) đã ban hành 03 Nghị quyết:
Nghị quyết số 10-NQ/TW về
“Phát triển kinh tế tư nhân trở

thành một động lực quan trọng của nền kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”;
Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục
cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả
doanh nghiệp nhà nước”; và quyết định một
số vấn đề quan trọng khác. 

Quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan
điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ của các Nghị
quyết trên; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà
Nam đã xây dựng và ban hành Chương trình
hành động số 45-CTr/TU ngày 10/8/2017 triển
khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung
ương 5 khóa XII.  

Mục đích, yêu cầu của Chương trình
hành động nhằm: Cụ thể hoá các Nghị quyết
số 10-NQ/TW, số 11-NQ/TW và số 12-NQ/TW
của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vào
công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ gắn với
việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tạo sự thống nhất
về ý chí và hành động của toàn Đảng bộ, các
cấp, các ngành và nhân dân trong việc hoàn
thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân và cơ
cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh

nghiệp nhà nước; qua đó góp phần huy động
và phân bổ, sử dụng có hiệu quả nhất mọi
nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực từ kinh tế tư
nhân để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền
vững, bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng
kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến
bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội,
giữ vững an ninh quốc phòng.

Nội dung của Chương trình hành động
tập trung đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để
triển khai thực hiện các Nghị quyết về từng
lĩnh vực cụ thể: về “Phát triển kinh tế tư nhân
trở thành một động lực quan trọng của nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa”; về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; về “Tiếp
tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả
doanh nghiệp nhà nước”. Trong đó, chú trọng
một số nhiệm vụ, giải pháp chính như sau:

Một là về hoàn thiện thể chế kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Chỉ đạo
tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ,
đảng viên và nhân dân để thống nhất nhận
thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa ở nước ta. Tiếp tục hoàn thiện
thế chế về sở hữu, phát triển các thành phần
kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Hoàn
thiện thể chế phát triển đồng hộ các yếu tố thị
trường và các loại thị trường. Hoàn thiện thể
chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm
phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã
hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường

và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoàn thiện
thể chế đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội
nhập kinh tế. Đổi mới phương thức, nâng cao
năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò của Nhà
nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân
trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Giai đoạn từ nay đến năm 2020, cần tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số
nhiệm vụ quan trọng: Tăng cường huy động
các nguồn lực cho đầu tư phát triển đặc biệt
là các nguồn xã hội hóa, ngoài ngân sách.
Quản lý chặt chẽ đầu tư công, nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn Nhà nước. Tập trung hoàn
thiện hạ tầng khung, đưa vào sử dụng các dự
án trọng điểm, có tác động lớn đến phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh; quan tâm đầu tư hạ
tầng vùng khó khăn, hạ tầng phục vụ phát
triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nền
tảng vững chắc nhằm phát triển kinh tế - xã
hội với tốc độ cao, bền vững. Đẩy nhanh
chương trình phát triển thành phố Phủ Lý, đô
thị Duy Tiên, đầu tư xây dựng khu trung tâm
hành chính huyện Thanh Liêm theo quy
hoạch. Tích cực cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh; có chính sách tháo gỡ những
vướng mắc, tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp
phát triển. Củng cố, hoàn thiện và nâng cao
chất lượng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ gắn
với tăng cường công tác quản lý, nâng cao
hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công
nghiệp. Đẩy mạnh đổi mới giáo dục và đào

tỉnh ủy ban hành chương trình
hành động thực hiện các nghị quyết
hội nghị trung ương 5 khóa Xii

Hội nghị ban
thường vụ Tỉnh ủy
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Ngày 17/7/2017, Hội đồng nhân tỉnh Hà
Nam đã khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh

Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi nhấn
mạnh: Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh có khối lượng công
việc lớn, thông qua và quyết nghị nhiều nội dung
quan trọng. Các nghị quyết được xem xét, thông qua
tại kỳ họp này đều là những nội dung quan trọng liên
quan đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân
sinh của địa phương. Những chủ trương, chính sách
được HĐND tỉnh quyết nghị tại kỳ họp này, cùng với
sự hưởng ứng, đồng thuận và ủng hộ của cử tri sẽ
có tác động tích cực, tạo ra bước đột phá trong phát
triển KT - XH của tỉnh trong thời gian tới. 

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, ông Nguyễn
Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND
tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2017. Bà Lê Thị
Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó
Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả
hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt
động 6 tháng cuối năm 2017 của HĐND tỉnh. Bà
Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh - Trưởng
đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo về công tác mặt trận
tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm

tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là
nhân lực chất lượng cao; tập trung thu
hút các trường đại học công lập, các
trường đại học, cao đẳng nghề của
nước ngoài vào Khu Đại học Nam Cao;
đổi mới công tác đào tạo nghề, liên kết,
hợp tác với trường quốc tế, đào tạo theo
địa chỉ, đào tạo gắn với nhu cầu tuyển
dụng lao động của doanh nghiệp. Nâng
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nền kinh
tế; vận dụng sáng tạo, hiệu quả đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách
của Nhà nước vào thực tiễn phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương. Đồi mới
phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng
cường kiểm tra, kiểm soát, tinh giản bộ
máy, biên chế xây dựng đội ngũ cán bộ
có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống
chính trị.

Hai là về phát triển kinh tế tư nhân
trở thành một động lực quan trọng của
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa: Tạo lập môi trường đầu tư,
kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh
tế tư nhân. Xây dựng Kế hoạch thực
hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017
của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục
triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-
CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
đến năm 2020 theo tinh thần Chính phủ
“đồng hành cùng doanh nghiệp”. Đẩy
mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi
nhất cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi
nghiệp, tăng cường các hoạt động phổ
biến, các khóa đào tạo hỗ trợ khởi sự
doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp;
phấn đấu đến 2020 trên địa bàn tỉnh có
khoảng 5.500 doanh nghiệp hoạt động,
đóng góp 60% GRDP, trên 60% vốn đầu
tư toàn xã hội, tạo thêm 10.000 chỗ làm
mới/năm. Chú trọng nâng cao chất
lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu
vực kinh tế tư nhân; tập trung thực hiện
hiệu quả Đề án đổi mới định hướng đầu
tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 và
tầm nhìn đến năm 2030 nhằm thực hiện
định hướng phát triển sản xuất phù hợp,
đảm bảo ổn định thị trường, đặc biệt là
đối với các mặt hàng nông sản. Khuyến
khích, hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới
sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ; đầu
tư vào các hoạt động nghiên cứu và
phát triển, ứng dụng, chuyển giao công
nghệ tiên tiến; nâng cao năng suất lao
động, chất lượng nguồn nhân lực và
năng lực cạnh tranh. Tập trung phát
triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế -
xã hội đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện
thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận,
sử dụng bình đẳng, với chi phí hợp lý.
Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua

“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và
phát triển” tại tỉnh Hà Nam giai đoạn
2017 – 2020. Đổi mới nội dung, phương
thức lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò
của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh
trong phát triển kinh tế tư nhân.

Ba là về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới
và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà
nước: Đẩy mạnh thực hiện chủ trương
tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước,
cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ
công trên địa bàn tỉnh (dịch vụ công ích
thủy lợi, lĩnh vực kinh doanh xổ số kiến
thiết, lĩnh vực đầu tư hạ tầng và lĩnh vực
cung ứng nước sạch cho sinh hoạt và
sản xuất). Tiếp tục cụ thể hóa, đổi mới
cơ chế, chính sách để doanh nghiệp
Nhà nước thật sự vận hành theo cơ chế
thị trường; rà soát, xây dựng phương án
sắp xếp, đổi mới mô hình các đơn vị sự
nghiệp theo hướng xã hội hóa và thực
hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm; khuyến
khích hình thành và phát triển các
doanh nghiệp ngoài Nhà nước có quy
mô lớn, đa ngành, tiềm lực mạnh, có
khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đổi
mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của
hệ thống quản trị và nâng cao năng lực,
phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý
doanh nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý của Nhà nước đối với
doanh nghiệp nhà nước trong vấn đề
quản lý vốn, tài sản nhà nước, công tác
thanh tra, kiểm tra, giám sát... Đổi mới
phương thức và nâng cao hiệu quả lãnh
đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò
của nhân dân, Mặt trận Tồ quốc và các
tồ chức chính trị xã hội tại doanh nghiệp
nhà nước.

Về tổ chức thực hiện Chương trình
hành động số 45-CTr/TU, Tỉnh ủy yêu
cầu: Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân
dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
xây dựng Kế hoạch để cụ thể hóa tổ
chức thực hiện 03 Nghị quyết đảm bảo
hiệu quả, sát hợp với yêu cầu thực tiễn
của tỉnh, tạo sự chuyển biến tích cực
sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống,
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh. Các huyện, thành ủy, đảng
ủy trực thuộc, Ban cán sự Đảng, Đoàn
đoàn bám sát Chương trình hành động
của Tỉnh ủy, tình hình thực tiễn của địa
phương, đơn vị xây dựng Chương trình
hành động thực hiện 03 Nghị quyết của
đơn vị mình đảm bảo chất lượng, hiệu
quả. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp các
Ban Đảng của Tỉnh ủy theo dõi, kiểm
tra, đôn đốc việc thực hiện Chương
trình hành động của Tỉnh ủy, định kỳ
báo cáo kết quả thực hiện về Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh./.

kỳ họp thứ 4, hội đồng nhân dân
tỉnh hà naM khóa Xvi i i

tin noåi baättin noåi baät
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2017 và tổng hợp tình hình các tầng lớp nhân
dân, những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh
với kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII.
Ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo
tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của
cử tri tại kỳ họp thứ ba và từ kỳ họp thứ ba đến
trước kỳ họp thứ tư. Ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh
ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết
quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của
cử tri tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVIII.
Lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Thanh tra tỉnh báo cáo về: Tình hình thực hiện
dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm
các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 2017; tình hình nợ công và phương án xử
lý; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ 6 tháng cuối 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy
Nguyễn Đình Khang 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 6 tháng
đầu năm 2017. Về phương hướng, nhiệm vụ
trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy đề
nghị HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, các
cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải
pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2017, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo;
tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có
hiệu quả 05 nghị quyết chuyên đề thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đẩy
mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó tập trung
tháo gỡ những vướng mắc để tích tụ ruộng đất,
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao; cải cách hành chính mạnh mẽ hơn để cải
thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực
cạnh tranh của tỉnh; giải quyết các vấn đề bức
xúc về môi trường; huy động và sử dụng có hiệu
quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển;
tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất
thu, hạn chế nợ đọng ngân sách; thực hiện tốt
các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội.
Về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ
họp, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu
HĐND tỉnh phát huy cao nhất vai trò, trách
nhiệm, tích cực thảo luận nâng cao chất lượng
hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo
hướng tập trung vào những vấn đề mà cử tri và
nhân dân đang quan tâm; vấn đề phối hợp giữa
các cấp, ngành với ngành, vấn đề khó và bàn
các giải pháp để phấn đấu hoàn thành với mức
các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
trong năm 2017, tạo sự thúc đẩy quan trọng
trong cả giai đoạn 2016.

Ngày 18/7/2017, kỳ họp tiếp tục làm việc
dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó

Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh.
Tại phiên làm việc, các đại biểu tham luận về các
nội dung: tăng cường các hoạt động cho thanh
thiếu nhi trên địa bàn tỉnh; giải quyết tốt các chính
sách cho người có công trên địa bàn tỉnh; hợp
tác xã kiểu mới trong liên kết hỗ trợ sản xuất nông
nghiệp; thực hiện Kết luận số 48 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 68 của Ban
Cán sự Đảng UBND tỉnh về xử lý vi phạm trong
chuyển đổi đất trũng sang sản xuất đa canh của
huyện Kim Bảng; công tác bảo tồn và phát huy
giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch
trên địa bàn tỉnh. Buổi chiều, các đại biểu đã chất
vấn lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở
Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở
Xây dựng. Nội dung chất vấn, kiến nghị tập trung
vào các vấn đề nổi cộm đang được người dân
các địa phương quan tâm. HĐND tỉnh cũng đã
tiếp nhận và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử
tri qua đường dây nóng: Nâng cấp tuyến đường
495 trên địa bàn xã Liêm Thuận (huyện Thanh
Liêm); tình trạng xe quá khổ, quá tải công khai
trên các tuyến đường của tỉnh, huyện... 

Sáng ngày 19/7/2017, kỳ họp thứ tư, HĐND
tỉnh Hà Nam khóa XVIII họp phiên bế mạc. Ông
Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
- Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên họp. Tại
phiên họp, các đại biểu tiếp tục chất vấn lãnh đạo
Sở Xây dựng, lãnh đạo UBND tỉnh. Đại diện Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời ý
kiến, kiến nghị của cử tri qua đường dây nóng.
Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, ông Trương Minh
Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh đã báo cáo giải trình về những
nội dung cần làm rõ qua ý kiến thảo luận, chất
vấn của các đại biểu tại kỳ họp.

Sau 2,5 ngày làm việc tích cực, khẩn
trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tư HĐND
tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp, hoàn
thành các nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp
đã biểu quyết thông qua 15 nghị quyết, trong đó
có nhiều nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng
cuối năm 2017; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Nghị
quyết về quy định mức phân bổ ngân sách nhà
nước cho công tác xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật trên địa bàn tỉnh; quy định mức giá của
dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi
thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ
sở khám, chữa bệnh nhà nước trên địa bàn tỉnh;
định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ
sở trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm
Sỹ Lợi ghi nhận sự tham gia tích cực của các đại
biểu HĐND; sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm
của các ban HĐND, các cơ quan chuyên môn
của UBND tỉnh 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, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ngay sau kỳ
họp, UBND tỉnh cần cụ thể hóa các nghị quyết
của HĐND tỉnh để triển khai thực hiện./.

kỳ họp thứ 4, hội đồng nhân dân
tỉnh hà naM khóa Xvi i i

Đồng chí Phạm Sỹ
Lợi, Chủ tịch HĐND
tỉnh khai mạc hội nghị
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S
au khi đi khảo sát tình hình thực
tế tại Khu Du lịch Tam Chúc,
huyện Kim Bảng và Khu nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao
tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam;

Lãnh đạo hai địa phương đã có buổi làm việc
về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, trao
đổi cơ hội hợp tác trong một số lĩnh vực giữa
hai tỉnh. 

Tham gia buổi làm việc, về phía tỉnh Hòa
Bình còn có các đồng chí: Trần Đăng Ninh,
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh;
Bùi Văn Khánh, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh; Hoàng Minh Tuấn, UVBTV,
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị
Oanh, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;
Đại tá Phạm Hồng Tuyến, UVBTV Tỉnh ủy,
Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các sở,
ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nông
nghiệp & PTNT, Nội vụ, Giao thông Vận tải,
Tài nguyên & Môi trường; Chánh Văn phòng
Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Chủ tịch Hiệp hội
Doanh nghiệp tỉnh. Tỉnh Hà Nam có đồng chí
Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Sỹ Lợi,
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Đông,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thủ
trưởng các đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban
Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch
& Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp &
PTNT, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở
Tài nguyên & môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy
Văn phòng UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh,
Hội LHPN tỉnh; Chủ tịch Hiệp hội Doanh
nghiệp tỉnh.

Sau buổi làm việc, thừa ủy quyền của
lãnh đạo tỉnh Hà Nam và tỉnh Hòa Bình, Văn
phòng Tỉnh ủy Hà Nam thông báo kết quả
buổi làm việc của lãnh đạo hai tỉnh tại thông

báo số 184-TB/TU ngày 06/09/2017. Trong
đó, lãnh đạo hai tỉnh đã thống nhất một số nội
dung sau:

Về đánh giá tình hình chung của hai tỉnh:
Hà Nam là tỉnh cửa ngõ phía Nam của thủ đô
Hà Nội, nằm trong vùng Đồng bằng sông
Hồng, thuộc quy hoạch xây dựng vùng Thủ
đô, tiếp giáp với vùng kinh tế trọng điểm Bắc
Bộ; có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển
toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Sau 20
năm tái lập, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã
hội của Hà Nam có nhiều khởi sắc. Kinh tế
duy trì tăng trưởng ở mức cao, cơ cấu chuyển
dịch theo hướng tích cực. Đời sống nhân dân
được cải thiện, bộ mặt đô thị, nông thôn có
nhiều đổi mới, an sinh xã hội được đảm bảo,
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được
giữ vững, môi trường đầu tư được cải thiện
tạo sức thu hút, điều kiện thuận lợi cho các
doanh nghiệp trong và ngoài nước, các
trường đại học có uy tín, các bệnh viện tuyến
Trung ương về đầu tư tại Hà Nam.

Hòa Bình là tỉnh thuộc vùng Tây Bắc, nằm

trong quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô, là cầu
nối giữa khu vực Tây Bắc và đồng bằng Bắc
Bộ với mạng lưới giao thông đồng bộ và thuận
lợi. Hòa Bình được thiên nhiên ưu đãi với địa
hình nhiều sông, suối, núi, đồi tạo nên cảnh
quan thiên nhiên hùng vĩ, nhiều danh lam
thắng cảnh đẹp, nhiều di tích lịch sử đã được
xếp hạng; là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc
(Mường, Kinh, Thái, Tày, Dao, Mông...) trong
đó, trên 65% dân số là người dân tộc Mường;
mỗi dân tộc đều có nét độc đáo riêng về bản
sắc văn hoá trong kiến trúc, lễ hội dân gian,
trang phục, ẩm thực, nghề thủ công truyền
thống..., những điều kiện thuận lợi về vị trí địa
lý, tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa
các dân tộc đa dạng, phong phú là tiềm năng,
lợi thế để phát triển du lịch. Ngoài tiềm năng
về phát triển du lịch, tỉnh Hòa Bình còn có lợi
thế trở thành vùng hậu cần, cung cấp hàng
hóa nông sản, thực phấm, dịch vụ cho Thủ đô
Hà Nội và các tỉnh lân cận; có điều kiện đất
đai, thổ nhưỡng thuận lợi để phát triển nông,
lâm nghiệp, thủy sản sạch; có nguồn tài

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà
Nam tiếp và làm việc với Đoàn
công tác Tỉnh ủy Hòa Bình

Ngày 22, 23/8/2017, Đoàn
cán bộ Lãnh đạo của Tỉnh ủy
Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn
Tỉnh, Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình
làm Trưởng đoàn đã đến thăm
và làm việc với tỉnh Hà Nam. 

Đẩy MẠNH Hợp TáC 
giữa tỉnh hà naM - tỉnh hòa bình
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nguyên khoáng sản đa dạng như đá granit, đá
vôi, đất sét, cao lanh có thể khai thác phát
triển công nghiệp khai khoáng, sản xuất vật
liệu xây dựng đặc biệt là xi măng và đá xây
dựng (nhất là cát nhân tạo).

Là hai tỉnh tiếp giáp và có hệ thống giao
thông kết nối thuận lợi, cùng với những điều
kiện tiềm năng, thế mạnh nêu trên cho thấy,
sự hợp tác phát triển giữa Hà Nam và Hòa
Bình là cần thiết nhằm phát huy lợi thế của
mỗi địa phương trên tinh thần hợp tác phát
triển cùng có lợi, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh.

Về các nội dung hợp tác giữa hai
tỉnh, hai bên thống nhất trên một số
lĩnh vực chủ yếu: 

- Các lĩnh vực kinh tế:
Công nghiệp: hai bên tăng cường hợp

tác chuyển giao công nghệ trong sản xuất
vật liệu xây dựng, đặc biệt là khai thác, chế
biến sâu các loại vật liệu mới (cát nhân tạo,

xi măng, gạch không nung...); giới thiệu các
nhà đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp;
hợp tác trong việc tuyển dụng lao động làm
việc trong các khu, cụm công nghiệp. Nông
nghiệp: hai bên trao đổi thông tin, kinh
nghiệm trong thực hiện chủ trương tái cơ
cấu ngành nông nghiệp, tích tụ ruộng đất
phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao; xây dựng thương
hiệu nông sản; liên kết sản xuất theo chuỗi
giá trị; hợp tác trong công tác thú y, bảo vệ
thực vật, an toàn thực phẩm, bảo vệ phát
triển rừng và kiểm soát lâm sản giữa hai địa
phương, nhất là địa bàn giáp ranh. Thương
mại: hai bên đẩy mạnh phối hợp tổ chức các
chương trình kết nối, xúc tiến thương mại,
quảng bá, liên kết tiêu thụ sản phẩm lợi thế,
sản phẩm truyền thống giữa hai tỉnh; định kỳ
tổ chức Hội chợ, triển lãm giới thiệu sản
phẩm tiểu thủ công nghiệp và hàng nông
sản, cung cấp thông tin các sản phẩm, hàng
hóa của hai địa phương; phối hợp chặt chẽ
trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường
nhằm ngăn chặn các hoạt động buôn lậu,
vận chuyển buôn bán hàng giả, hàng kém
chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn
thực phẩm và các hoạt động gian lận thương
mại khác. Du lịch: hai bên hợp tác tuyên
truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; đào tạo
bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch;
phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước
về du lịch; khuyến khích, hỗ trợ doanh
nghiệp trong lĩnh vực du lịch liên kết xây
dựng các tour, tuyến và phát triển sản phẩm
du lịch kết nối giữa hai tỉnh. Tài nguyên môi
trường: trao đổi kinh nghiệm trong công tác
giải phóng mặt bằng; quản lý khai thác
khoáng sản gắn với bảo vệ tài nguyên môi
trường, phát triển bền vững.

- Về hợp tác đầu tư: trao đổi kinh nghiệm
trong khai thác các nguồn lực, thu hút đầu tư
các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội;
trong việc lập, quản lý quy hoạch và phát triển
đô thị; quy hoạch, xây dựng và quản lý khu
công nghiệp, khu, điểm du lịch; kinh nghiệm về
thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư (đặc
biệt là các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông
nghiệp); hợp tác liên kết, chia sẻ thông tin trong
lĩnh vực quảng bá thu hút đầu tư; chia sẻ kinh
nghiệm trong cải thiện môi trường đầu tư. 

- Về kết nối giao thông vận tải: hai tỉnh
thống nhất đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông
vận tải nâng cấp tuyến Quốc lộ 21A (đoạn qua
tỉnh Hòa Bình) tương ứng quy mô như đoạn qua
tỉnh Hà Nam. Tiếp tục nghiên cứu tăng tần suất

các tuyến xe hiện có và mở các tuyến mới phục
vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy lưu
thông hàng hóa, phát triển kinh tế hai tỉnh.

- Về văn hóa - xã hội: 
Y tế: trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực

kiện toàn, củng cố hệ thống y tế cơ sở, y tế dự
phòng, khám chữa bệnh, kiểm soát dịch bệnh,
nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong
lĩnh vực y tế; việc thu hút các bệnh viện lớn về
đầu tư xây dựng bệnh viện, cơ sở khám chữa
bệnh tại địa phương. Giáo dục và đào tạo:
tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công
tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, lập quy
hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; xây dựng
trường đạt chuẩn quốc gia, trường trung học
phổ thông chuyên; hỗ trợ trong công tác đào
tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên,
cán bộ quản lý giáo dục và công tác đào tạo
nhân tài giữa hai địa phương; trao đổi kinh
nghiệm trong việc thu hút đầu tư các Trường
Đại học, các cơ sở đào tạo trong và ngoài
nước; công tác xã hội hóa giáo dục và các mô
hình giáo dục ngoài công lập. 

- Về khoa học, công nghệ: hợp tác, trao
đổi và chuyển giao ứng dụng công nghệ vật
liệu xây dựng, công nghệ sinh học trong sản
xuất nông nghiệp; ứng dụng công nghệ thông
tin trong việc cải cách hành chính.

- Về đấu tranh phòng, chống tội phạm:
tập trung phối hợp, hợp tác trong công tác đấu
tranh phòng, chống tội phạm hình sự và các
tệ nạn xã hội, nhất là đấu tranh phòng, chống
tội phạm ma túy, triệt phá các đường dây vận
chuyển ma túy từ các địa bàn tỉnh Tây Bắc về
Hà Nam tiêu thụ; phòng, chống tội phạm và
các tệ nạn xã hội tại các địa bàn giáp ranh.

- Ngoài các nội dung hợp tác cụ thể nêu
trên, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu
có những lĩnh vực hợp tác cần bổ sung hoặc
điều chỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan
của hai địa phương chủ động bàn bạc để đưa
ra nội dung, hình thức hợp tác cụ thể, trình lãnh
đạo hai địa phương xem xét, quyết định.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh
Hà Nam - tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân
tỉnh Hà Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa
Bình sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan chức
năng cùng bàn bạc, thống nhất những vấn
đề thực sự quan trọng, thiết thực, khả thi để
xây dựng chương trình, cụ thể hóa các nội
dung hợp tác nêu trên. Đồng thời, Giao Sở
Kế hoạch và Đầu tư hai tỉnh làm đầu mối
phối hợp, đề xuất triển khai các chương
trình hợp tác./.

Đẩy MẠNH Hợp TáC 
giữa tỉnh hà naM - tỉnh hòa bình
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Từ ngày 09/7/2017 - 15/7/2017, 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 Hàn Quốc.

T
ham 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; ông Vũ Đại

Thắng - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương
Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng
đoàn; cùng các thành viên là lãnh đạo một số
Sở, ban,  ngành và doanh nghiệp đang đầu tư
tại tỉnh…

Đây là năm thứ 5, tỉnh Hà Nam tổ chức
Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc.
Trong chuyến công tác này, Đoàn công tác xúc
tiến đầu tư của tỉnh đã có các buổi đối ngoại và
tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại tại các
tỉnh, thành phố: Gyeonggi-do, Yongin, Đông
Tân, Sejong, Ochang và thủ đô Seoul của Hàn
Quốc.

Đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ
quán Việt Nam tại Hàn Quốc, các tổ chức hỗ

trợ xúc tiến đầu tư của Hàn Quốc là Kotra và
Hiệp hội giao lưu Hàn – Việt (Kovea). Tại các
buổi làm việc đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và
Đoàn công tác mong muốn các cơ quan, tổ
chức trên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Hà Nam
trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào tỉnh.
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Kotra,
Kovea ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong
công tác xúc tiến, thu hút đầu tư từ Hàn Quốc
và cảm ơn Lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã tạo điều
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc
đã và đang đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thăm và làm việc với Lãnh đạo chính
quyền tỉnh Gyeonggi-do, Chủ tịch Hội đồng
nhân dân tỉnh Gyeonggi-do, Chính quyền thành
phố Yongin và Hội đồng nhân dân thành phố
Yongin. Tại các buổi làm việc đồng chí Chủ tịch
UBND tỉnh Hà Nam và Lãnh đạo tỉnh Gyeonggi-
do, thành phố Yongin đã thông báo cho nhau
về tình hình kinh tế - xã hội của hai bên. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũng
đã thông báo về tình hình đầu tư, sản xuất kinh
doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh
và nhất là các doanh nghiệp đến từ tỉnh
Gyeonggi-do và đề nghị Lãnh đạo tỉnh
Gyeonggi-do, thành phố Yongin hỗ trợ tỉnh Hà
Nam trong việc quảng bá môi trường đầu tư và

kêu gọi, giới thiệu nhiều hơn các các doanh
nghiệp thuộc tỉnh Geoynggi-do, thành phố Yon-
gin đầu tư vào tỉnh Hà Nam; đề nghị xây dựng
chương trình, kế hoạch cụ thể tiến tới ký thỏa
thuận hợp tác giữa tỉnh Hà Nam với tỉnh
Geoynggi-do để tổ chức các hoạt động giao lưu
kinh tế, văn hóa giữa hai địa phương và hỗ trợ
lẫn nhau để cùng phát triển. Trong các buổi làm
việc này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam
đã trân trọng mời Lãnh đạo chính quyền, HĐND
tỉnh Geoynggi-do, thành phố Yongin cùng các
doanh nghiệp, nhà đầu tư tại các địa phương
trên đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu
tư vào tỉnh Hà Nam; Lãnh đạo chính quyền, Hội
đồng nhân dân tỉnh Geoynggi-do, thành phố
Yongin đã vui vẻ nhận lời và hứa sẽ sang thăm
tỉnh Hà Nam trong thời gian sớm nhất.

Đoàn cũng đã làm việc với các tổ chức
và doanh nghiệp Hàn Quốc như:

(1) Trường Đại học youngdong (U1) về
tiến độ triển khai dự án xây dựng trường đại
học quốc tế tại tại Khu Đại học Nam Cao của
tỉnh Hà Nam. Trường Đại học Youngdong (U1)
đã báo cáo với Đoàn công tác của tỉnh về tiến
độ lập hồ sơ đề xuất dự án, phương án thiết kế
sợ bộ, tổng mức đầu tư của dự án… đồng thời
nêu ra các khó khăn, vướng mắc như thủ tục

ubnd tỉnh hà naM tổ chức các
hoạt động Xúc tiến đầu tư 

tại hàn quốc năM 2017

Đồng chí 
Nguyễn Xuân Đông,

Chủ tịch UBND tỉnh tại
Hội nghị XTĐT

tại Hàn Quốc



Ngày 26/7/2017, UBND tỉnh
Hà Nam tổ chức Hội nghị
gặp mặt, đối thoại doanh

nghiệp năm 2017 (lần 2). Tham dự
Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình
Khang - Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí
Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư
Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng
chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Tỉnh
uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đến dự
hội nghị còn có các đồng chí lãnh
đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở,
ban, ngành, UBND các huyện,
thành phố và trên 300 đại biểu đến
từ các doanh nghiệp trong nước và
doanh nghiệp FDI hoạt động trên
địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh
đánh giá cao sự đóng góp của
cộng đồng doanh nghiệp tỉnh trong
thời gian qua. Đạt được kết quả
đó, lãnh đạo tỉnh đã tập trung chỉ
đạo, tổ chức triển khai đồng bộ
nhiều giải pháp trong việc cải thiện
môi trường đầu tư, kinh doanh,

tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh
nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay hoạt
động sản xuất kinh doanh của một
số doanh nghiệp vẫn còn nhiều
khó khăn, thách thức nhất là trong
xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu…

Nhận thức rõ những khó khăn
thách thức, tỉnh xác định phát triển
doanh nghiệp là động lực để phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục
đẩy mạnh việc triển khai thực hiện
Nghị quyết  19-2017/NQ-CP của
Chính phủ về những nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh Quốc gia 2017 và
Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày
16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển
doanh nghiệp đến năm 2020. Tỉnh
luôn lấy phương châm “Hiệu quả
của doanh nghiệp là sự thành
công của tỉnh” để tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc kịp thời cho
doanh nghiệp. 

hội nghị 
gẶp MẶt, đối thoại 
DOANH NGHIỆP 
TỈNH HÀ NAM 
NĂM 2017 (LẦN 2)
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Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng hoa 
và trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp Nhật Bản

đầu tư, xin mở trường và nhất là vấn đề dịch thuật các
hồ sơ tài liệu có liên quan đến dự án. Thay mặt Đoàn
công tác đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã hoan nghênh
và đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai dự án của
trường, đồng thời đề nghị trường cử cán bộ sang làm
việc trực tiếp tại tỉnh Hà Nam để đẩy nhanh tiến độ triển
khai dự án. Tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị
có liên quan phối hợp với trường để hoàn thiện các thủ
tục cấp giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 8/2017 và
hỗ trợ, phối hợp với Trường Đại học Youngdong (U1)
trong việc trình Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép mở
Trường đại học quốc tế tại tỉnh Hà Nam.

(2) Tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc do Tập
đoàn LH giới thiệu: Thông qua tổ chức NGO này Tập
đoàn LH muốn tài trợ cho tỉnh Hà Nam một khoản tiền
28.000 USD để nâng cấp thư viện tỉnh Hà Nam; thời
gian thực hiện trong năm 2017.

(3) Công ty JEIL Construction, USUN Engineer-
ing, Design Jungle, Glowon,  Daejin, Hwashin,
Kmeat, Green Egg, Hanil, yuil, Cana P&L, D&H In-
ternationnal và Hyojin Electronics: Là các doanh
nghiệp thiết kế phần mền, xây dựng khu đô thị, khu
công nghiệp và chuyên sản xuất các sản phẩm về điện,
điện tử, thiết bị y tế, chế biến thực phẩm, sản xuất thức
ăn chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp và đào tạo tiếng
Hàn cho lao động,... Lãnh đạo các Công ty rất ấn tượng
với môi trường đầu tư của tỉnh Hà Nam và mong muốn
được đến thăm tỉnh Hà Nam trong thời gian sớm nhất.
Đặc biệt, Lãnh đạo Công ty JEIL Construction, USUN
Engineering, Glowon, Green Egg thông báo sẽ sang
tỉnh Hà Nam để nghiên cứu, khảo sát thực tế và triển
khai các thủ tục đầu tư trong tháng 8/2017

Một trong những hoạt động nổi bật trong chuyến
công tác này, đó là Đoàn đã phối hợp với các cơ quan,
đơn vị như Hiệp hội giao lưu Hàn - Việt (Kovea), Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Văn phòng Kotra Hàn
Quốc và một số doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư tại
tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh
Hà Nam năm 2017 để giới thiệu về môi trường môi
trường đầu tư, các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư
vào tỉnh tới các nhà đầu tư Hàn Quốc. Hội nghị đã thu
hút gần 200 đại biểu tham dự.

Tại Hội nghị đã diễn ra các nội dung như: Giới
thiệu về môi trường đầu tư, các chính sách ưu đãi thu
hút đầu tư vào tỉnh của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn
Xuân Đông, các bài phát biểu của Chủ tịch Hiệp hội
giao lưu Hàn - Việt (Kovea), đại diện Đại sứ quán Việt
Nam tại Hàn Quốc, Lãnh đạo Kotra, các diễn giả, luật
sư là các nhà tư vấn đầu tư của tỉnh và các chia sẻ
kinh nghiệm đầu tư tại tỉnh của các nhà đầu tư Hàn
Quốc. Hội nghị cũng chứng kiến Lễ ký kết biên bản
ghi nhớ, hợp tác phát triển dự án dự án tại tỉnh Hà
Nam của 07 nhà đầu tư Hàn Quốc là: Kovea, Jeil
Construction, Sangdo TDS, Usun, Daeyoung,
Glowone, Design Jungle; tại hội nghị UBND tỉnh Hà
Nam cũng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
cho 02 doanh nghiệp Hàn Quốc đó là Công ty Telcon
Inc và Osung LTS. Có thể khẳng định môi trường đầu
tư của tỉnh Hà Nam được nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc
quan tâm và đánh giá cao.

Cũng trong chuyến công tác này Đoàn đã đến
thăm và làm việc với Tập đoàn LH, Druco là các nhà
đầu tư đang và sẽ đầu tư tại tỉnh Hà Nam trong thời
gian tới./.
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S
áng ngày 24/9/2017, UBND tỉnh
phối hợp với Hội đồng hương
Hà Nam tại thành phố Hà Nội tổ
chức hội nghị gặp mặt, giao lưu,
kết nối các doanh nghiệp hướng

về quê hương Hà Nam.
Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ

Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh; Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn
Công, Chủ tịch Hội đồng hương Hà Nam tại
thành phố Hà Nội; Lãnh đạo các sở, ban,
ngành chức năng và hơn 50 doanh nghiệp tại
thành phố Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, Lãnh đạo UBND tỉnh đã
thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh đến các doanh nghiệp. Theo đó, 5
năm qua (giai đoạn 2011 - 2016) kinh tế của
tỉnh đạt mức tăng trưởng bình quân
13,05%/năm; GRDP năm 2016 gấp 1,85 lần
so với năm 2010; GRDP bình quân đầu
người năm 2016 đạt 48,3 triệu
đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch
theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp,
xây dựng và dịch vụ tăng từ 79,3% năm 2011
lên 87,8% năm 2016. Thu ngân sách đạt khá,
tăng bình quân 21,25%/ năm. 9 tháng đầu
năm 2017, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng
10,5%; thu ngân sách tăng 36,1%. Tổng vốn
đầu tư trên địa bàn tăng 17,1%.

Về thu hút đầu tư, đến nay toàn tỉnh có 8
KCN được Chính phủ phê duyệt với diện tích
quy hoạch đến năm 2020 là 2.534 ha, trong
đó có 6 KCN đã đi vào hoạt động với diện tích
1.429 ha.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 701 dự án

đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 198 dự án
có vốn đầu tư nước ngoài và 503 dự án đầu
tư trong nước với vốn đăng ký hơn 2 tỷ 226
triệu USD và hơn 89.570 tỷ đồng. Các nhà
đầu tư nước ngoài đầu tư vào tỉnh chủ yếu là
doanh nghiệp của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài
Loan… với các ngành nghề sản xuất chính:
điện, điện tử, dây đồng, phụ tùng ô tô, xe
máy, dệt may, thức ăn chăn nuôi.

Ngoài ra, tỉnh còn xây dựng Khu trung
tâm Y tế chất lượng cao của vùng, trong đó
đã thu hút được Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai
và Bệnh viện Việt Đức về đầu tư xây dựng;
Khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao; Khu đô thị
Đại học Nam Cao... là tiềm năng để thu hút
các nhà đầu tư vào hoạt động kinh doanh
dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực.

Mục tiêu phát triển kinh tế của Hà Nam
giai đoạn 2016 – 2020: Đẩy mạnh công
nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại,
ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
nông nghiệp, chuyển dịch mạnh lao động
nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch
vụ; Đẩy mạnh việc cải cách hành chính, nâng
cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; Tập trung
thu hút đầu tư vào địa bàn, trong đó có chính
sách ưu tiên: Thu hút các nhà đầu tư kinh
doanh dịch vụ y tế; nhà đầu tư kinh doanh
dịch vụ du lịch, khu nghỉ dưỡng; thu hút các
nhà đầu tư phụ trợ, nhà đầu tư chế biến nông
sản, chăn nuôi bò sữa, bò thịt; đầu tư nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nhà đầu tư
chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, có
nguồn vốn đầu tư lớn và sử dụng hiệu quả
nguồn lao động.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các doanh

nghiệp đánh giá cao tiềm năng cũng như
chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh.
Các doanh nghiệp mong muốn, tỉnh tăng
cường kết nối giao lưu giữu doanh nghiệp là
con em Hà Nam ở Hà Nội với các doanh
nghiệp trong tỉnh nhằm trao đổi, tìm kiếm cơ
hội, liên kết sản xuất kinh doanh; chú trọng
đến công tác đào tạo nghề để cung cấp
nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, đặc
biệt quan tâm đến giải quyết việc làm cho lao
động trên 35 tuổi khi các doanh nghiệp trong
các KCN không còn sử dụng. Trong quá trình
thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng cao,
tỉnh cần quan tâm đến việc phát triển bền
vững, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên
khoáng sản.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm
Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh cảm ơn tình cảm của Hội
đồng hương Hà Nam tại thành phố Hà Nội
luôn hướng về quê hương, quan tâm đến sự
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thành
công của các doanh nghiệp doanh nhân là
người con Hà Nam ở Hà Nội cũng là niềm tự
hào của quê hương. Việc các doanh nghiệp
là người con Hà Nam ở xa đầu tư về tỉnh sẽ
có nhiều điểm thuận lợi như: hiểu biết về quê
hương và con người Hà Nam; góp công sức
xây dựng cho quê hương ngày càng phát
triển. Tại địa phương, tỉnh đang tập trung thu
hút đầu tư các lĩnh vực, như: y tế; đào tạo
nguồn nhân lực; du lịch; dịch vụ; thu hút đầu
tư vào các KCN; lĩnh vực nông nghiệp công
nghệ cao. Đây là điều kiện thuận lợi để các
doanh nghiệp lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực
đầu tư.

gẶp MẶt, kết nối các doanh nghiệp tại hà nội 

hướng về quê hương hà naM

Lãnh đạo 
Tỉnh uỷ

HĐND, UBND
tỉnh và Chủ

tịch Hội 
đồng hương

Hà Nam 
tại Hà Nội
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Sáng ngày 09/8/2017, Đoàn công tác
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thứ
trưởng Đặng Huy Đông làm trưởng

đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh về cơ chế
tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao (NNUDCNC).

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Vũ
Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương
Đảng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND
tỉnh; ông Nguyễn Văn Oang - Tỉnh ủy viên
- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh
đạo huyện Lý Nhân, Ban Quản lý Khu
NNUDCNC…

Tích tụ ruộng đất nông nghiệp là chủ
trương lớn được đặt ra trong Nghị quyết
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông
dân, nông thôn để tiến đến một nền sản
xuất nông nghiệp hiện đại. Chủ trương này
đã và đang được cấp ủy, chính quyền các
cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện và được xem là giải pháp đột
phá hiện nay cho nông nghiệp Hà Nam.

Hiện nay, toàn tỉnh đã quy hoạch chi
tiết 4 khu NNUDCNC với diện tích trên 503
ha tại các huyện Lý Nhân, Bình Lục và
thành phố Phủ Lý để sản xuất rau, củ,
quả…UDCNC. Các khu NNUDCNC này là
hạt nhân, trục lõi, có tính hướng lái,
khuyến khích các hộ nông dân, liên kết hộ,
các hợp tác xã nông nghiệp tham gia sản
xuất theo chuỗi để nâng cao giá trị gia tăng
trong sản xuất nông nghiệp. Đến ngày
19/7/2017,nghiệp thuê lại quyền sử dụng

đất trên 221 ha. Bên cạnh đó, một số địa
phương khác tích tụ với quy mô 2 - 3 ha
để sản xuất rau, củ quả hoặc cánh đồng
mẫu lớn để sản xuất lúa hàng hóa chất
lượng cao và trở thành vệ tinh, liên kết với
các khu NNUDCNC, bước đầu đã đạt
được hiệu quả cao.

Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế
tại Khu NNUDCNC của Công ty Đầu tư và
phát triển NNUDCNC Hà Nam, Hợp tác xã
rau sạch Nhân Nghĩa và mô hình trồng
dưa lưới của Công ty Vinaseed tại xã Nhân
Khang, huyện Lý Nhân. Tại đây, đại diện
các công ty đã báo cáo với đoàn công tác
về tình hình sản xuất NNUDCNC; đồng
thời nêu khó khăn, vướng mắc trong quá
trình thực hiện, kiến nghị một số vấn đề
trọng tâm như điều kiện về điện, thủy lợi
và đặc biệt là bảo hiểm nông nghiệp cho
các doanh nghiệp…

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đặng Huy Đông đánh giá cao những kết
quả và kinh nghiệm của tỉnh trong quá trình
thực hiện tích tụ, tập trung đất đai thời gian
qua. Thứ trưởng tin tưởng với những cơ
chế, chính sách đã và đang được triển
khai, việc tích tụ, tập trung đất đai để phát
triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh
trong thời gian tới sẽ tiếp tục gặt hái được
nhiều thành công hơn nữa. Những đề
xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp đã
được Thứ trưởng tiếp thu để báo cáo với
các cấp có thẩm quyền xem xét giải
quyết.../.

đoàn công tác của 
bộ kế hoạch và đầu tư
làM việc với tỉnh hà naM

Đoàn công tác thăm
khu sản xuất

NNUDCN CHẤP THUẬN ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG NHÀ
MÁY NƯỚC SÔNG
HỒNG CÔNG SUẤT
200.000m3/ngày đêm

N gày 24/7/2017, UBND tỉnh Hà Nam
đã ra Quyết định số 1119/QĐ-

UBND về việc chủ trương đầu tư Dự án
đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch
sông Hồng công suất 200.000m3/ngày
đêm của Công ty cổ phần Nước sạch Hà
Nam tại xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên,
tỉnh Hà Nam.

Theo đó, Công ty cổ phần Nước sạch
Hà Nam sẽ đầu tư Nhà máy nước sạch
và hệ thống cấp nước sạch sông Hồng
công suất 200.000m3/ngày đêm nhằm
cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn đáp
ứng nhu cầu sử dụng nước cho khu vực
dân cư, các khu công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp, trường học, bệnh viện...
trên địa bàn toàn tỉnh. 

Dự án nhà máy nước sạch sông
Hồng có tổng mức đầu tư 2.262 tỷ đồng,
chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn I xây
dựng nhà máy công suất
100.000m3/ngày đêm, thời gian thực
hiện từ quý III/2017 đến quý IV/2018 với
tổng vốn đầu tư 1.403 tỷ đồng; Giai đoạn
II sẽ đầu tư xây dựng dây chuyền 2 đạt
tổng công suất của nhà máy
200.000m3/ngày đêm, thời gian thực
hiện từ quý I/2025 đến quý IV/2027 với
tổng vốn đầu tư 809 tỷ đồng.

Khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ
đảm bảo khối lượng, chất lượng phát
triển nguồn nước cấp cho các khu vực
trên địa bàn toàn tỉnh, giảm tải cho các
nhà máy nước ngầm hiện đang bị suy
giảm về trữ lượng; xây dựng mạng lưới
truyền tải nước sạch từ phía Bắc
xuống phía Nam của tỉnh đảm bảo độ
tin cậy, an toàn, ổn định và mở rộng
mạng lưới cấp nước cho các khu vực
lân cận, đáp ứng nhu cầu dân sinh,
giải quyết việc làm và phát triển kinh
tế xã hội của tỉnh.

Chủ đầu tư cam kết tập trung nguồn
vốn tối đa để đầu tư xây dựng nhà máy,
hoàn thành giai đoạn I theo đúng tiến độ
đã được chấp thuận. Đến nay, Công ty cổ
phần Nước sạch Hà Nam đã hoàn thành
việc mua sắm đường ống, máy móc thiết
bị, dự kiến sẽ khởi công nhà máy trong
tháng 10/2017./.



Trong những năm qua, nhờ vào đường lối,
chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà
nước và chính sách phát triển kinh tế - xã

hội của tỉnh, đặc biệt là chính sách thu hút nguồn
vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
nước ngoài như: Ngân hàng thế giới (WB), Ngân
hàng phát triển châu Á (ADB), chính phủ Bỉ,
chính phủ Đan Mạch,... đã góp phần tăng thêm
nguồn lực cho tỉnh Hà Nam tập trung đầu tư phát
triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và
chuyển dịch cơ cấu kinh tế; góp phần giải quyết
những vấn đề tồn tại, cần khắc phục và xử lý
trong khi nguồn vốn trong nước chưa đáp ứng
được. Cơ sở hạ tầng nông thôn và hạ tầng xã hội

các địa bàn đã được cải thiện từ đó làm tăng khả
năng thu hút vốn từ nguồn FDI và mọi thành
phần kinh tế khác, giải quyết vấn đề việc làm, đời
sống người nhân dân từng bước được nâng cao.

Hiện nay, tỉnh Hà Nam đang triển khai 05 dự
án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi: Dự án
hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố
Phủ Lý; Dự án Phát triển các đô thị loại vừa tại
Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Phủ Lý; Dự án
đầu tư xây dựng các trạm bơm đầu mối khu vực
thành phố Phủ Lý phục vụ việc tiêu thoát nước
chống ngập úng và kết hợp sản xuất nông
nghiệp, Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và
mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho Trường Cao
đẳng nghề Hà Nam; Dự án Tăng cường quản lý
đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai. Các dự án đang
thực hiện đảm bảo đúng tiến độ được duyệt. 

Những công trình đầu tư bằng nguồn ODA đã
hoàn thành, được đưa vào sử dụng nhanh chóng
phát huy hiệu quả đầu tư, làm thay đổi diện mạo
địa phương, góp phần cho tăng trưởng kinh tế và
cải thiện đời sống của nhân dân như: công trình
nước sạch nông thôn vay vốn WB đã cung cấp
nước sinh hoạt cho người dân vùng nông thôn và

thành thị, đưa tỷ lệ người dân nông thôn được sử
dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh hiện nay đạt
92%; Lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị: nhiều công
trình trọng điểm có sức lan tỏa lớn hoàn thành,
thúc đẩy phát triển kinh tế như: đường trục 68m,
cầu Liêm Chính... là trục giao thông trung tâm thúc
đẩy phát triển thành phố Phủ Lý; cơ sở hạ tầng
các khu dân cư nghèo được cải thiện (hoàn thiện
hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước và
chiếu sáng khu dân cư phường Quang Trung,
Lam Hạ, phường Liêm chính...).

Trong quá trình thực hiện, tỉnh Hà Nam đã
phối hợp chặt chẽ với các nhà tài trợ và tổ chức
thực hiện các dự án theo đúng quy định hiện
hành của pháp luật và hiệp ước đã được ký kết.
Chất lượng các công trình hoàn thành đảm bảo
và phát huy được hiệu quả đầu tư, được nhà
tài trợ đánh giá cao. Hiện nay, Thủ tướng Chính
phủ đã chấp thuận chủ trương cho tỉnh Hà Nam
được vay vốn bổ sung 26 triệu USD từ Ngân
hàng Thế giới xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ
tầng (điện, đường, trường, trạm, hệ thống cây
xanh...) của thành phố Phủ Lý với thời gian
thực hiện đến năm 2019.

THÀNH lậP BAN cHuẩN Bị Dự áN
TăNG cườNG MôI TrườNG đầu
Tư TỈNH HÀ NAM sử DụNG vốN
vAy củA cHíNH PHủ NHậT BảN

Ngày 17/8/2017, UBND tỉnh Hà Nam ban
hành Quyết định số 1307/QĐ-UBND về việc

thành lập Ban chuẩn bị dự án giúp UBND tỉnh tổ
chức, triển khai thực hiện Dự án Tăng cường
môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam.

Theo đó, Ban chuẩn bị dự án gồm các thành
viên là Lãnh đạo các Sở (Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Xây dựng, Giao thông, Tài nguyên và
Môi trường) và địa phương liên quan (UBND
thành phố Phủ Lý và UBND huyện Duy Tiên);
trong đó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là
Trưởng ban, Phó Giám đốc Sở Xây dựng và Phó
Giám đốc Sở Giao thông là Phó Trưởng ban. Bộ
phận giúp việc Ban chuẩn bị dự án là Lãnh đạo
các phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh và các
Sở, ngành, địa phương liên quan ở trên.

Ban chuẩn bị dự án làm việc theo chế độ
kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham mưu, đề
xuất và tổ chức, triển khai thực hiện Dự án
Tăng cường môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam
cho đến khi Ban Quản lý dự án được thành
lập, là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn
vị để làm việc với Đoàn kiểm tra, thẩm định
của Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản
(JICA).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày
17/8/2017.

Ngày 21/9, Công ty T rách nhiệm hữu hạn
TDS Việt Nam, thuộc Tập đoàn TDS của

Nhật Bản, tổ chức khánh thành nhà máy TDS
Việt Nam tại Khu công nghiệp Đồng Văn II,
huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Về dự có đồng
chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng tại buổi lễ.

Theo ông Takahashi Takihiko, Tổng giám
đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn TDS, sau
gần một năm thi công, nhà máy TDS Việt Nam
đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1, với tổng
vốn đầu tư hơn 5,4 triệu USD.

Nhà máy chuyên sản xuất, gia công, lắp
ráp các loại cuộn dây và linh kiện, bán thành
phẩm của cuộn dây dùng cho các sản phẩm
điện, điện tử với công suất 1,7 triệu sản
phẩm/tháng. Khi đi vào hoạt động nhà máy

tạo việc làm cho khoảng 400 lao động.
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn

Xuân Đông, Chủ tịch  Ủy ban Nhân dân tỉnh
cho biết, nhà máy TDS Việt Nam là dự án
100% vốn Nhật Bản.

Nhà máy đi vào hoạt động sẽ đáp ứng
nhu cầu của thị trường, tăng giá trị xuất khẩu,
góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Hà
Nam, tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống
cho người lao động, qua đó khẳng định sự
phát triển và lớn mạnh của Công ty TDS.

Chủ tịch  Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam
Nguyễn Xuân Đông đề nghị Công ty TDS Việt
Nam thực hiện tốt các cam kết đầu tư, đảm
bảo chính sách, pháp luật của nhà nước Việt
Nam và thực hiện tốt quy định của tỉnh trong
quá trình sản xuất và kinh doanh.

Bên cạnh đó, công ty cần quan tâm chăm
lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cũng như
các chế độ cho người lao động, để người lao
động gắn bó lâu dài với công ty.

Yêu cầu Ban Quản lý các khu công
nghiệp, các Sở, ngành có liên quan của tỉnh
tiếp tục thường xuyên quan tâm tạo môi
trường thuận lợi để Công ty TDS Việt Nam nói
riêng và các nhà đầu tư nói chung hoạt động
thuận lợi, hiệu quả./.

hiệu quẢ Sử dụng vốn oda và vốn
vay ưu đãi của các nhà tài trợ

nước ngoài trên địa bàn tỉnh hà naM

lỄ khánh thành nhà Máy tdS (nhẬt bẢn)
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Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh
tặng hoa chúc mừng công ty

Cầu Liêm Chính, thành phố Phủ Lý sử dụng nguồn
vốn tín dụng phát triển WB

THU HUÙTTHU HUÙT
ÑAÀU TÖ NÖÔÙCÑAÀU TÖ NÖÔÙC
NGOAØI VAØNGOAØI VAØ
VAÄN ÑOÄNG ODAVAÄN ÑOÄNG ODA
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trường, thuế, lao động…
* Đối với các cấp, các ngành của tỉnh:
- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 06-

CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh
đạo của cấp ủy Đảng trong việc tháo gỡ khó
khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp, Kế hoạch số 442/KH-UBND của
UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 19-
2017/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình
hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị
quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ
và phát triển doanh nghiệp bằng những việc
làm cụ thể, thiết thực của các cấp, các ngành
với mục tiêu là hỗ trợ và phát triển doanh
nghiệp.

- Vận hành 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 thực hiện rà soát tình hình thực
hiện dự án đầu tư sản xuất - kinh doanh của
các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn
cho các doanh nghiệp; kiên quyết thu hồi một
phần hoặc toàn bộ diện tích đất đối với dự án
không triển khai đầu tư hoặc đầu tư không
hiệu quả. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 10 cam
kết của Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với các nhà
đầu tư. 

- Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo
điều kiện thuận lợi để caác doanh nghiệp tiếp
cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất kinh
doanh với lãi suất hợp lý; thực hiện các giải
pháp tín dụng, lãi suất, điều chỉnh cơ cấu nợ
và đầu tư hợp lý cho doanh nghiệp.  

- Lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành
thường xuyên gặp mặt doanh nghiệp, trực
tiếp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho
doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản
phẩm hàng hóa. 

Với kết quả đã đạt được trong thời gian
qua, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp,
các ngành và của cộng đồng doanh nghiệp,
doanh nhân của tỉnh, chúng ta tin tưởng rằng
trong thời gian tới, doanh nghiệp, doanh nhân
của tỉnh Hà Nam sẽ có những bước phát triển
mới mang lại hiệu quả cao, bền vững cho
doanh nghiệp và cho sự phát triển của tỉnh./.

6
tháng đầu năm 2017, hoạt động
sản xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ
bản được đảm bảo, từng bước ổn
định và tăng trưởng. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
Số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi
là 2.453 doanh nghiệp, chiếm 66% tổng số
doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn
tỉnh; nộp ngân sách nhà nước của các doanh
nghiệp đạt 2.481 tỷ đồng, tăng 113 % so với
cùng kỳ năm 2016. Hoạt động của các doanh
nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc giải
quyết việc làm tăng thu nhập cho người lao
động, nâng cao đời sống nhân dân địa
phương. 

Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào
việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh nhà 6 tháng đầu năm 2017,
cụ thể: Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 10,4%,
giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,7%, kim

ngạch xuất khẩu tăng 48,9%, thu ngân sách
nhà nước đạt 3.268,7 tỷ đồng, tăng 58% so
với cùng kỳ năm 2016; lĩnh vực văn hóa - xã
hội có nhiều tiến bộ; an ninh, chính trị, trật tự
an toàn xã hội ổn định.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, hoạt
động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn
còn một số tồn tại, hạn chế đó là: 

- Phần lớn các doanh nghiệp hoạt động
trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và vừa, vốn
điều lệ thấp. Sản phẩm chưa có tính cạnh
tranh cao trên thị trường. Chưa có các doanh
nghiệp đầu tàu để thu hút các doanh nghiệp
phụ trợ đi cùng. Sự liên kết giúp đỡ lẫn nhau
giữa các doanh nghiệp trong việc tháo gỡ các
khó khăn vướng mắc còn ít, hiệu quả hợp tác
trong phát triển thị trường, xây dựng thương
hiệu còn hạn chế. 

- Một số doanh nghiệp nhận đất nhưng
tiến độ đầu tư xây dựng chậm. Một số doanh
nghiệp đã hoạt động sản xuất kinh doanh
nhưng hiệu quả thấp, dẫn đến số nộp ngân
sách thấp, nợ đọng thuế, chưa chấp hành
nghiêm các quy định pháp luật bảo vệ môi
trường, PCCC…

Phương hướng hoạt động của doanh
nghiệp trong thời gian tới:

* Đối với doanh nghiệp: 
- Phát triển nhanh số lượng đi đôi với

nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của
các doanh nghiệp. 

- Từng doanh nghiệp rà soát, xác định
chiến lược phát triển của mình, tập trung các
nguồn lực và đa dạng hoá hình thức đầu tư
để đầu tư đổi mới công nghệ, tăng năng suất
lao động, giảm giá thành sản phẩm, tăng khối
lượng sản phẩm hàng hoá, tạo thương hiệu
và quảng bá thương hiệu sản phẩm, năng lực
cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá, đảm bảo
duy trì tốc độ phát triển. 

- Nâng cao năng lực quản lý doanh
nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao,
sử dụng năng lượng tiết kiệm vào sản xuất -
kinh doanh để đáp ứng yêu cầu phát triển và
hội nhập kinh tế.

- Trong quá trình hoạt động đầu tư, sản
xuất kinh doanh phải thực hiện nghiêm quy
định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi

kết quẢ hoạt động SẢn XuẤt 
kinh doanh của doanh nghiệp
tỉnh hà naM 6 tháng đầu năM 2017

KẾT QUẢ đĂng KÝ 
DOAnH ngHIỆP 9 THÁng
đẦU nĂm 2017 TRên đỊA
Bàn TỈnH Hà nAm

Tính đến ngày 22 tháng 9 năm 2017,
toàn tỉnh Hà Nam có 4.625 doanh

nghiệp được đăng ký thành lập và hoạt
động theo Luật Doanh nghiệp (trong đó
có 03 doanh nghiệp có vốn nhà nước do
tỉnh quản lý, 192 doanh nghiệp FDI).  

Trong đó, 9 tháng đầu năm 2017, số
doanh nghiệp được thành lập mới là 471
doanh nghiệp, tăng 31,2% so với cùng kỳ
năm 2016; tổng số vốn đăng ký đạt
5.468,7 tỷ đồng tăng 10 % so với cùng kỳ
năm 2016; số doanh nghiệp thông báo
tạm ngừng hoạt động là 128 doanh
nghiệp, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm
2016; số doanh nghiệp giải thể là 31
doanh nghiệp, bằng 83,7% so với cùng kỳ
năm 2016. 



Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định
35/2017/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều

của Quy định hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc
trong các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-
UBND ngày 03/6/2014.

Xuất phát từ thực tế tình hình thu hút đầu tư của tỉnh
trong trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, số
lượng các doanh nghiệp trong và ngoài nước có dự án đầu
tư trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Tuy nhiên, trong điều
kiện nguồn thu ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, nếu thực
hiện hỗ trợ theo Quyết định 17/2014/QĐ-UBND ngày
03/6/2014 thì nguồn ngân sách tỉnh khó có thể đảm bảo. Bên
cạnh đó, theo Đề án đổi mới định hướng đầu tư và phát triển
giai đoạn 2015 ÷ 2020 và tầm nhìn giai đoạn 2021-2030 của
tỉnh: “Lĩnh vực ưu tiên phát triển, thu hút đầu tư: Ưu tiên phát
triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ
cao, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có ưu thế cạnh tranh
trên thị trường và thân thiện môi trường, doanh nghiệp nhỏ
và vừa của các nước CN phát triển, chú trọng các DN của
Nhật Bản, Hàn Quốc và Châu Âu (về cơ khí chế tạo, lắp ráp,
điện, điện tử, sản phẩm công nghệ cao, thân thiện môi
trường và tiết kiệm năng lượng…)”. Các doanh nghiệp dệt,
may thuộc lĩnh vực hạn chế đầu tư theo Đề án, do vậy đề
xuất không đưa vào đối tượng thuộc diện được ưu đãi.

Theo đó, một số nội dung được sửa đổi, bổ sung
như sau:

- Về đối tượng áp dụng:
+  Doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp

công nghệ cao (Quy định tại Quyết định số 66/2014/QĐ-
TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát
triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến
khích phát triển).

+ Doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp
hỗ trợ (Quy định tại các mục III, IV, V, VI Quyết định số
1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên
phát triển). 

- Về xử lý chuyển tiếp: Doanh nghiệp được cấp Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Văn bản chấp thuận đầu
tư từ trước thời điểm Quy định này có hiệu lực, trong đó có
nội dung được ưu đãi hỗ trợ đào tạo nghề nhưng chưa làm
hồ sơ đề nghị hỗ trợ thì được áp dụng mức hỗ trợ theo Quy
định này.

Đối  với mức hỗ trợ: Vẫn giữ mức hỗ trợ theo Quyết
định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 là 1.000.000
đồng/lao động./.

Ngày 16/8/2017, tại trụ sở UBND
tỉnh Hà Nam, Thứ trưởng Bộ
GTVT Nguyễn Văn Công đã

chủ trì cuộc họp làm việc với UBND tỉnh
Hà Nam về việc tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc của Dự án đầu tư
tuyến đường bộ nối cao tốc cầu Giẽ -
Ninh Bình với cao tốc Hà Nội – Hải
Phòng. Đây là một dự án có ý nghĩa
quan trọng trong việc kết nối giao thông
và phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực.
Do đó Bộ GTVT và UBND tỉnh thường
xuyên sát sao chỉ đạo các cấp, các
ngành và các địa phương phối hợp chặt
chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu trong quá
trình thực hiện dự án, đặc biệt trong
công tác GPMB để đảm bảo tiến độ đến
31/12/2017 hoàn thành đưa dự án vào
hoạt động cùng với cầu Thái Hà và cầu
Hưng Hà. 

Về công tác giải phóng mặt bằng
(đoạn 9,7Km từ QL38B đến cuối tuyến)
đến nay đã cơ bản hoàn thành và bàn
giao được 8,85Km/9,7Km, còn tồn tại
0,85Km tại các vị trí cụ thể: Địa phận
huyện Lý Nhân đang thẩm định phương
án bổ sung kênh tưới từ trạm bơm Hội
Động qua khu dân cư (vướng 50m mặt

bằng thi công đường gom); Địa phận
huyện Bình Lục: Xã Bình Nghĩa còn 02
hộ chưa tháo dỡ toàn bộ tài sản và 05
hộ chưa bàn giao mặt bằng (đất vườn)
theo quy mô hoàn chỉnh (mới bàn giao
theo giai đoạn 1), Xã Tràng An còn 62
hộ (dài 700m) chưa hoàn thành công tác
GPMB, trong đó phương án 28 hộ đã
chi trả nhưng chưa tháo dỡ do chờ tái
định cư, phương án 13 hộ đã phê duyệt
giá trị 6,4 tỷ đồng mới có kinh phí 3,3 tỷ
đồng; đang thẩm định phương án 06 hộ,
15 hộ còn lại đang lập phương án. Khu
Tái định cư đã thi công san lấp xong mặt
bằng, kè tường bao, cống thoát nước,
còn lại vỉa hè chưa thi công và mặt
đường giao thông nội bộ đang tạm dừng
chờ điều chỉnh kết cấu mặt đường; Địa
phận thành phố Phủ Lý: Còn 05 hộ xã
Đinh Xá (ông Tâm, Liên, Phước, Tiến,
Nhung) đang kiến nghị khối lượng đền
bù tài sản và 04 ngôi mộ nhà họ Quyền.
Đường điện 35KV cắt qua đường đoạn
Km45+195 đang di chuyển.

Về thi công xây lắp: Đến ngày
16/8/2017 đã hoàn thành toàn nền
đường K95 là 8,3/9,7Km; nền đường
K98 đạt 6,5km; CPĐD loại II đạt 3,3km;

BAÛN TIN KINH TEÁ - ÑAÀU TÖ HAØ NAM18

Các vị lãnh đạo Bộ GTVT,
lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến
độ thi công cầu Hưng Hà

Sửa Đổi QUYếT ĐịNH 17/2014
QUY ĐịNH Hỗ Trợ ĐÀo Tạo NGHề

CHo lao ĐộNG lÀM việC TroNG
CÁC DoaNH NGHiệP Có DỰ ÁN

ĐẦU TƯ TrêN Địa bÀN TỉNH.

tiến độ thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường bộ 

nối cao tốc cầu giẽ - ninh bình
với cao tốc hà nội - hẢi phòng

CôNG NGHIỆP - GIAO THôNG   

TIN  KINH TEÁ - XAÕ HOÄITIN  KINH TEÁ - XAÕ HOÄI



BAÛN TIN KINH TEÁ - ÑAÀU TÖ HAØ NAM 19

Trong thời gian vừa qua với sự quan
tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp chính
quyền trong việc triển khai chủ trương

tích tụ ruộng đất để sản xuất nông sản sạch
làm vệ tinh, liên kế với doanh nghiệp đã góp
phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao
chất lượng đời sống của nhân dân nông thôn.
Đây là chủ trương rất phù hợp với điều kiện
của tỉnh được nhân dân các địa phương đồng
thuận và ủng hộ.

UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch số
1136/KH-UBND ngày 09/5/2017 với mục tiêu
mỗi xã tích tụ được 10 ha đất trở lên để sản xuất
nông sản sạch gồm nấm ăn, rau, củ, quả, lúa
và liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch với
các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao. Các chủ thể tham gia xây dựng các
mô hình tích tụ là cá nhân, hộ, tổ hợp tác, hợp
tác xã sẽ được hưởng các cơ chế chính sách
hỗ trợ của tỉnh như cơ chế hỗ trợ cải tạo mặt
bằng, nhà màn, nhà kính, nhà sơ chế, máy móc
phục vụ sản xuất…Các địa phương đã tích cực
triển khai và đã đạt được một số kết quả bước
đầu đáng khích lệ.

Tính đến ngày 25/8/2017, sau hơn 3 tháng
thực hiện kế hoạch 1136/KH-UBND, toàn tỉnh
đã có 71 xã, thị trấn đã thực hiện và đăng ký
thực hiện với diện tích khoảng 908,3 ha, trong
đó có 40 xã tích tụ ruộng đất trên 10 ha, 31 xã
tích tụ ruộng đất dưới 10 ha, có trên 30 hộ gia
đình, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh
nghiệp sản xuất rau, củ quả an toàn và nấm các
loại với diện tích khoảng 120 ha. 

Về liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm đã
có công ty VinEco tổ chức khảo sát, phân tích
mẫu sản phẩm của 40 hợp tác xã, nhóm hộ, hộ
nông dân, đã ký kết hợp đồng liên kết được với
24/40 hợp tác xã, nhóm hộ, hộ nông dân. Hiện
nay đã có 04 hộ, cơ sở sản xuất nông sản sạch,
an toàn được đưa sản phẩm lên kệ tại hệ thống
siêu thị VinMart. Ngoài ra với chủ trương, mỗi
huyện, thành phố có ít nhất 01 cửa hàng giới
thiệu sản phẩm nông sản sạch, tính đến nay đã

có 5 huyện, thành phố có cửa hàng giới thiệu
sản phẩm. Về chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm,
đến nay đã có 03 cơ sở sản xuất được cấp giấy
chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm chất lượng,
05 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều
kiện an toàn. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt
được còn tồn tại nhiều bất cập, khó khăn khi
triển khai thực hiện như tiến độ thực hiện kế
hoạch còn chậm 34/105 xã, thị trấn chưa đăng
ký mô hình tích tụ ruộng đất để sản xuất nông
sản sạch, huyện Bình Lục chưa có cửa hàng
giới thiệu và cung cấp sản phẩm nông sản sạch,
an toàn; Các mô hình tích tụ đang hoạt động
vẫn còn mang tính tự phát và chủ yếu vẫn là các
mô hình trồng lúa, chưa có nhiều sản phẩm rau
củ quả chất lượng tốt, đặc trưng.

Đề hoàn thành kế hoạch tích tụ khoảng
1.000 ha, trong thời gian tới các cấp chính
quyền địa phương cần tâp trung chỉ đạo
thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất: Tích cực đẩy mạnh công tác
tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan
trọng và cơ chế chính sách để nhân dân hiểu và
tham gia xây dựng các mô hình tích tụ ruộng đất
sản xuất, liên kết sản xuất nông sản sạch.

Thứ hai: Sở Khoa học và Công nghệ chủ
trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, các huyện, thành phố hỗ trợ các hộ,
tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông sản sạch
có tem, nhãn mác truy xuất nguồn gốc sản
phẩm.

Thứ ba: UBND các huyện, thành phố ban
hành cơ chế chính sách đối với các mô hình tích
tụ dưới 5 ha đối với mô hình rau, củ, quả và mô
hình dưới 20 ha đối với mô hình trồng lúa.

Thứ tư: Nhân rộng mô hình liên kết và ký
hợp đồng với các doanh nghiệp; mở rộng các
điểm giới thiệu, cung cấp rau, củ, quả thường
xuyên tại các trung tâm thị trấn, thị tứ đàm bảo
mỗi huyện có ít nhất 01 điểm giới thiệu, cung
cấp nông sản sạch cho nhân dân và có từ 3-5
mô hình có tem, nhãn, mác truy xuất nguồn gốc
sản phẩm.

KếT quả TrIểN KHAI Kế HOạcH sảN xuấT
NôNG sảN sạcH lÀM vỆ TINH, lIêN KếT vớI
DOANH NGHIỆP NôNG NGHIỆP côNG NGHỆ cAO

Trồng cây nông nghiệp
chất lượng cao tại xã
Phù Vân, Phủ Lý

Xử lý nền đất yếu 4,7/5,4km. Cống hộp
tại Km41+307 đến nay đã hoàn thành ép
cọc thử, nén tĩnh. Cống hộp Km45+195
hoàn thành ép cọc đại trả. Cầu Châu
Giang xong cọc khoan nhồi mố M1, M2,
hoàn thành 08 dầm/10 dầm I, đang triển
khai đúc dầm bản, Tường chắn đã ép
được 47 cọc. 

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo
của chủ đầu tư về tình hình thực hiện dự
án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trương
Quốc Huy, Thứ trưởng Nguyễn Văn
Công thống nhất kết luận:

Để hoàn thành tiến độ dự án trước
31/12/2017 đề nghị UBND huyện Bình
Lục phải hoàn thành và bàn giao mặt
bằng phạm vi còn lại 700m của xã Tràng
An trước ngày 15/9/2017, trong đó hoàn
tất phê duyệt các phương án đền bù
GPMB còn lại ngày 30/8/2017. UBND
thành phố Phủ Lý: Giải quyết các vướng
mắc của 05 hộ dân xã Đinh Xá, 04 ngôi
mộ nhà họ Quyền và đường dây 35KV
tạii Km41+195 xong trước ngày
30/8/2017. UBND huyện Lý Nhân: Giải
quyết xong phương án bổ sung trạm bơm
Hội Động và bàn giao mặt bằng trước
ngày 30/8/2017. Doanh nghiệp Xây dựng
Xuân Trường tiếp tục chuyển kinh phí
GPMB còn thiếu khoảng 38,52 tỷ đồng
như cam kết (Trong đó: Thành phố Phủ
Lý 4,5 tỷ đồng; huyện Lý Nhân 2,12 tỷ
đồng; huyện Bình Lục 31,9 tỷ đồng). 

Đoạn từ đầu tuyến đến QL38B dài
5,9km: Doanh nghiệp xây dựng Xuân
Trường huy động ngay dây truyền thiết
bị thi công bê tông nhựa để thảm hoàn
thành lớp BTNC 12,5 hệ thống an toàn
giao thông trước ngày 20/11/2017. Đoạn
từ QL38B đến cuối tuyến dài 9,7km: Đề
nghị Doanh nghiệp xây dựng Xuân
Trường huy động bổ sung ngay ô tô, lu
rung, máy rải CPĐD, 02 dây truyền thiết
bị thi công bê tông nhựa cùng nhân lực
tương ứng; bổ sung nguồn cung cấp
CPĐD loại II để đảm bảo thi công hoàn
thành nền đường các đoạn đã bàn giao
mặt bằng xong trước ngày 30/9/2017;
hoàn thành móng, mặt đường xong
trước 20/12/2017; hệ thống an toàn giao
thông trên tuyến xong trước 31/12/2017.
Cầu Châu Giang: Bổ sung thêm 01 cẩu
25T, máy xúc, công nhân kỹ thuật để thi
công đồng thời mố M1, M2; Tiến độ yêu
cầu thi công hoàn thành phần cầu xong
trước ngày 5/12/2017, phần tường chắn
và thảm BTN mặt cầu thi công xong
trước ngày 20/12/2017.

Giao Cục QLXD & CLCTGT chủ trì
theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị
liên quan tổ chức thực hiện các nội dung
của thông báo; hàng tháng tổng hợp,
báo cáo Bộ GTVT và UBND tỉnh Hà
Nam./.

SẢN XUấT NôNG NGHIỆP - Xây DựNG 
NôNG THôN MỚI - MôI TRƯờNG
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T
ính đến ngày 30/8/2017 toàn
tỉnh có 190 hộ chăn nuôi 2.813
con bò, bê tăng 311 con so với
năm 2016 và đạt 55,56% kế
hoạch năm 2017. Trong số

2.813 con bò, bê của các hộ dân là 2.590
con đạt 80,4% kế hoạch, Công ty 223 con,
đạt 12,53%; Sản lượng sữa hiện tại là 19,9
tấn sữa/ngày được bán cho 02 nhà máy
Vinamilk và Friesland Campina với sản
lượng 17,9 tấn/ngày, còn lại được tiêu thụ
trong tỉnh. Tổng lượng sữa đàn bò 7 tháng
đầu năm đạt 4.895 tấn sữa, tổng doanh thu
ước đạt 65 tỷ đồng.

Phát triển đàn bò tại khu quy hoạch
chăn nuôi tập trung có tiến độ chậm chỉ
có 09/11 khu quy hoạch chăn nuôi bò sữa
tập trung thực hiện xây dựng cơ sở hạ
tầng, trong đó 04 khu đã hoàn thiện 100%
cơ sở hạ tầng, 05 khu hoàn thiện một phần
cơ sở hạ tầng, 02 khu chưa thực hiện xây
dựng. Các khu quy hoạch đều có các hộ
dân vào đầu tư chăn nuôi bò sữa, với tổng
số 97 trang trại. Tại các khu chăn nuôi tập
trung đã có 47/94 hộ được cấp giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất tại 8 xã gồm Mộc
Bắc, Chuyên Ngoại, Trác Văn, Liêm Túc,
Chính Lý, Xuân Khê, Nhân Bình, Nhân Đạo
với diện tích 26,96 ha.

Về nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi
đã quy hoạch được 96,77 ha đất trồng cỏ,
ngô làm thức ăn cho bò gồm xã Mộc Bắc
quy hoạch 03 vị trí với diện tích 64,7 ha đã
có 29,7 ha đang trồng cỏ, ngô cho bò, xã
Liêm Túc quy hoạch 8,28 ha và đã trồng
được 6,2 ha, xã Trác Văn quy hoạch 4 ha,
Khả Phong quy hoạch 19,97 ha.

Về vay vốn, Ngân hàng Nông nghiệp &
Phát triển nông thôn Chi nhánh Hà Nam đã
cho 128 hộ nông dân vay, mua 1.255 con
bò sữa. với số tiền là 63,195 tỷ đồng, hiện
nay còn 108 hộ chăn nuôi còn nợ ngân
hàng với số tiền 37,468 tỷ đồng.

Về công tác thụ tinh nhân tạo, đào tạo,
tập huấn, phòng chống dịch bệnh, các địa
phương phối hợp Sở Nông nghiệp & PTNT
thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Đến
ngày 30/8/2017, tỉnh đã hỗ trợ 4.418 liều
tinh, 5.302 lít ni tơ thông qua dẫn tinh viên
cơ sở để thụ tinh nhân tạo cho 1.467 con

kết quẢ triển khai thực hiện đề án
phát triển chăn nuôi bò Sữa 
tỉnh hà naM giai đoạn 2016-2020 

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh thăm và kiểm tra mô hình chăn nuôi bò

Đề án phát triển chăn
nuôi bò sữa tỉnh Hà Nam
giai đoạn 2016-2020 đến

nay đã triển khai thực hiện
được gần 01 năm. Với mục

tiêu phát triển chăn nuôi bò
sữa trở thành nghề sản

xuất chính trong sản xuất
nông nghiệp của tỉnh theo

hướng bán công nghiệp,
chuyên môn hóa, ứng dụng
kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến,

nhằm chuyển đổi cơ cấu
kinh tế, lao động trong

nông nghiệp, tăng giá trị
sản xuất và tăng thu nhập

cho nông dân. Nhờ đó, phát
triển chăn nuôi bò sữa của

tỉnh đã đạt được một số kết
quả rất tích cực.



BAÛN TIN KINH TEÁ - ÑAÀU TÖ HAØ NAM 21

T
rong thời gian qua sản xuất
nông nghiệp tỉnh Hà Nam đã
đạt được những kết quả quan
trọng, trong đó năng suất lao
động tăng nhanh đồng thời thu

nhập người nông dân được cải thiện đáng
kể. Để đạt được điều này, đóng góp quan
trọng đó là sự chỉ đạo quyết liệt của các
cấp, ngành và quy hoạch phát triển ngành
giai đoạn 2011-2015 xác định định hướng
tầm nhìn, sự bố trí chiến lược về thời gian
và không gian lãnh thổ đúng đắn. Xuất phát
từ ý nghĩa quan trọng của quy hoạch phát
triển ngành nông nghiệp, ngày 19/7/2017
Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị
quyết số 15/2017/NQ-HĐND về quy hoạch
phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến
năm 2025, định hướng đến năm 2035 để
xác định tầm nhìn, định hướng, bố trí không
gian nhằm phát triển nông nghiệp có tốc độ
tăng trưởng nhanh, bền vững.

Về mục tiêu phát triển xây dựng nền
nông nghiệp phát triển theo hướng hiện
đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng;
chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành
nông nghiệp hợp lý, tăng tỷ trọng chế biến,
dịch vụ; nâng cao giá trị sản phẩm, thu
nhập và mức sống của người lao động khu
vực nông thôn nói chung, người nông dân
nói riêng. Tập trung phát triển một số sản
phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; thay
đổi phương thức sản xuất, tiêu thụ truyền
thống sang phương thức liên kết chuỗi giá

trị với các sản phẩm chủ lực có thương
hiệu đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ.

Phấn đấu đến năm 2020, ngành nông
nghiệp có tốc độ tăng trưởng bình quân giai
đoạn 2016 - 2020 đạt 3,3%/năm; Cơ cấu
ngành nông lâm thủy sản: Trồng trọt - lâm
nghiệp 35,2%; Chăn nuôi - thủy sản 57,8%;
Dịch vụ nông nghiệp 7,0% (theo giá hiện
hành); Giá trị sản xuất trên diện tích đất
canh tác: Giá trị sản xuất bình quân lĩnh
vực trồng trọt đạt 250 triệu đồng/ha. Giá trị
sản xuất bình quân lĩnh vực nuôi trồng thủy
sản đạt 310 triệu đồng/ha (theo giá hiện
hành); Tổng diện tích đất nông nghiệp toàn
tỉnh đến năm 2020 là 46.956 ha. Đến năm
2025, tốc độ tăng trưởng bình quân giai
đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 4,0%/năm.
Cơ cấu ngành nông lâm thủy sản: Trồng
trọt - lâm nghiệp 30,0%; Chăn nuôi - thủy
sản 60,0%; Dịch vụ nông nghiệp 10,0; Giá
trị sản xuất trên diện tích đất canh tác: Giá
trị sản xuất bình quân lĩnh vực trồng trọt đạt
350 triệu đồng/ha . Giá trị sản xuất bình
quân lĩnh vực nuôi trồng thủy sản đạt 500
triệu đồng/ha (theo giá hiện hành); Tổng
diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh đến năm
2025 là 43.550 ha. 

Định hướng đến năm 2035, tốc độ tăng
trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn
2026 - 2035 đạt 3,5%/năm; Cơ cấu ngành
nông lâm thủy sản: Trồng trọt - lâm nghiệp
25,0%; Chăn nuôi - thủy sản 64,5%; Dịch
vụ nông nghiệp 10,5%. Giá trị sản xuất trên

đạt gần 74,% số bò, bê cái trong diện
phối giống và đạt 54,33% kế hoạch
thụ tinh cả năm 2017 cho đàn bò các
hộ nông dân. Công tác đào tạo, tập
huấn dẫn tinh viên cơ sở, hộ nông
dân được chú trọng, đến nay đã tổ
chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ cơ
sở, 02 lớp tổ chức tập huấn bổ sung
kiến thức cho các hộ dân. Mặt khác,
đối với công tác phòng, chống dịch
bệnh trên đàn bò luôn được theo dõi,
giám sát chặt chẽ không để tình trạng
bùng phát thành các dịch bệnh như lở
mồm long móng, tụ huyết trùng, ký
sinh trùng đường máu…    

Tuy nhiên, bên cạnh những kết
quả tích cực còn tồn tại một số hạn
chế, khó khăn như chậm tiến độ phát
triển tổng đàn bò sữa, tích tụ ruộng
đất tại các khu quy hoạch và đất trồng
cây làm thức ăn cho bò, giá bán sữa
có xu hướng giảm dần... Để hoàn
thành mục tiêu Đề án phát triển đàn
bò sữa và kế hoạch năm 2017, tại hội
nghị ngày 12/9/2017, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Trương Minh Hiến đã phát
triển, chỉ đạo cần tập trung thực hiện
giải pháp chủ yếu:

Thứ nhất: Chính quyền địa
phương tích cực vận động, tuyên
truyền các hộ dân chăn nuôi mới và
các hộ đang chăn nuôi tăng đàn bò,
đồng thời với việc đảm bảo vệ sinh
môi trường, các hộ không thải trực
tiếp chất thải ra môi trường và sử
dụng các biện pháp sinh học để khắc
phục tình trạng ô nhiễm tại địa
phương.

Thứ hai: Các địa phương xây
dựng kế hoạch chi tiết về đường giao
thông, điện, nước tại khu quy hoạch
chăn nuôi tập trung; Khuyến khích,
tạo điều kiện thu hút các hộ nông dân
chuyển chăn nuôi tại các khu dân cư
vào 229 vị trí quy hoạch tại khu chăn
nuôi tập trung. 

Thứ ba: Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tiếp tục chủ trì, phối
hợp với các địa phương giới thiệu
đơn vị cung cấp giống uy tín, chất
lượng và tổ chức tập huấn kỹ thuật

Thứ tư: Thường xuyên theo dõi,
giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh
trên đàn bò, tổ chức tiêm phòng đầy
đủ vắc xin phòng bệnh.

NGHị quyếT củA 
HộI đồNG NHâN DâN về
quy HOạcH PHáT TrIểN
NôNG NGHIỆP TỈNH 
HÀ NAM đếN NăM 2025,
địNH HướNG đếN 
NăM 2035
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diện tích canh tác đạt khoảng 500 triệu
đồng/ha/năm.

Về Quy hoạch trồng trọt, đối với sản
xuất lúa, phấn đấu đến năm 2020, diện tích
gieo trồng cả năm là 59.300 ha, năng suất
đạt 60,4 tạ/ha, sản lượng đạt 358.100 tấn;
Đến năm 2025, diện tích gieo trồng 54.700
ha, năng suất đạt 60,5 tạ/ha, sản lượng đạt
331.000 tấn. Tập trung phát triển các vùng
sản xuất lúa chất lượng cao, theo hướng
tăng dần về diện tích, đến năm 2025 đạt
27.500 ha chiếm khoảng 50% diện tích
gieo trồng; tập trung phần lớn trên địa bàn
các huyện Bình Lục, Lý Nhân, Thanh Liêm
và một số xã trên địa bàn huyện Duy Tiên,
Kim Bảng, Phủ Lý. Đối với sản xuất ngô
phát triển theo hướng sản xuất thức ăn
chăn nuôi, chế biến và làm thức ăn tươi
cho chăn nuôi bò sữa. Đến năm 2020: diện
tích gieo trồng là 9.050 ha, năng suất đạt
55,8 tạ/ha, sản lượng đạt 49.700 tấn. Đến
năm 2025: diện tích gieo trồng đạt 9.400
ha, năng suất đạt 58,2 tạ/ha, sản lượng
khoảng 54.700 tấn. Tập trung trồng ngô
vùng bãi ven sông ở các huyện Lý Nhân,
Kim Bảng, Bình Lục, Duy Tiên. ...

Về quy hoạch chăn nuôi, chăn nuôi lợn
phát triển theo hướng ổn định tổng đàn
song song với việc tăng dần về sản lượng
thịt xuất chuồng. Đến năm 2020 đạt 720
nghìn con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng
đạt 85.300 tấn. Đến năm 2025 đạt 730
nghìn con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng
đạt 95.000 tấn. Phát triển chăn nuôi lợn
theo hướng gia trại, trang trại tập trung xa
khu dân cư, chủ yếu tại huyện Bình Lục,
Lý Nhân. Đối với chăn nuôi trâu, bò thịt, bò
sữa phấn đấu đến năm Đàn trâu toàn tỉnh
có 3.580 con, sản lượng thịt hơi xuất
chuồng 155 tấn; đàn bò thịt 36.000 con,
sản lượng khoảng 2.750 tấn; quy mô đàn
bò sữa 15.000 con, sản lượng sữa khoảng
72 triệu lít/năm. Đến năm 2025: Đàn trâu
giảm còn 3.350 con, sản lượng khoảng
150 tấn; quy mô đàn bò thịt tăng lên 50.000
con, sản lượng khoảng 4.000 tấn; quy mô
đàn bò sữa tăng lên 20.000 con, sản lượng
sữa đạt khoảng 100 triệu lít/năm.Định
hướng phát triển đàn bò sữa tập trung tại
các huyện Duy Tiên, Lý Nhân, Kim Bảng,
Thanh Liêm...

Quy hoạch phát triển thủy sản phát
triển nuôi trồng thuỷ sản tập trung theo
hướng thâm canh cao trên cơ sở ứng dụng
rộng các tiến bộ khoa học về giống, kỹ
thuật nuôi, thức ăn, phòng trừ dịch bệnh,
nhằm tăng năng suất và đa dạng hóa loài
nuôi. Sản phẩm chủ lực là các loại cá

truyền thống (trắm cỏ, chép lai...), bên
cạnh đó phát triển thủy đặc sản nhằm tạo
lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao,
như cá Diêu hồng, Trắm đen, cá Lăng, Ba
ba, Lươn... Đến năm 2020, diện tích nuôi
trồng thủy sản là 4.690 ha, năng suất bình
quân 5 tấn/ha, sản lượng nuôi trồng đạt
23.450 tấn. Đến năm 2025, diện tích nuôi
trồng thuỷ sản còn là: 4.430 ha, năng suất
bình quân 5,5 tấn/ha, sản lượng nuôi trồng
đạt 24.500 tấn.

Quy hoạch phát triển lâm nghiệp chú
trọng công tác trồng mới, trồng lại rừng sau
khai thác, trồng cây phân tán...Diện tích
đất quy hoạch cho lâm nghiệp năm 2020
là 4.888,86 ha, năm 2025 là 4.216,61 ha.
Giai đoạn 2016 - 2020 bảo vệ 3.774,8 ha,
khai thác và trồng lại 300 ha rừng sản xuất,
trồng cây phân tán 1,5 triệu cây. Giai đoạn
2021 – 2025 phấn đấu bảo vệ 4.216,6 ha,
khai thác và trồng lại 500 ha rừng sản xuất,
trồng cây phân tán 1,5 triệu cây.

Quy hoạch phát triển nông nghiệp
công nghệ cao đến năm 2020 xây dựng
Quy hoạch chi tiết và đầu tư hạ tầng các
khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
với quy mô khoảng 500 ha là hạt nhân
công nghệ để nhân rộng ra các vùng sản
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao. Giai đoạn 2021 – 2025 sẽ tiếp tục thu
hút doanh nghiệp đầu tư vào khu nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát
triển một số vùng nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao tại các vùng sản xuất hàng
hóa tập trung (rau an toàn, chăn nuôi, thủy
sản…).  Phấn đấu đến năm 2025 giá trị
sản xuất trong khu nông nghiệp ứng dụng
CNC đạt bình quân trên 2,5 tỷ đồng/ha,
đến năm 2035 đạt trên 3,5 tỷ đồng/ha. Quy
mô diện tích vùng sản xuất nông nghiệp
ứng dụng CNC đến năm 2020 khoảng
1.000 ha, đến năm 2025 nhân rộng ra
khoảng 2.000 ha và định hướng đến năm
2035 với tổng diện tích khoảng 3.000 ha,
chủ yếu tại huyện Bình Lục, Lý Nhân,
Thanh Liêm.

Để ĐạT ĐƯỢC CÁC MụC TIêU
TRêN, CẦN TẬP TRUNG THựC
HIỆN MỘT Số NHóM NHIỆM Vụ
GIẢI PHÁP CHủ yẾU TRONG THờI
GIAN TỚI NHƯ SAU: 

Thứ nhất: Tiếp tục rà soát, cụ thể hóa
các quy hoạch chi tiết trong từng lĩnh vực
(quy hoạch thủy lợi, quy hoạch làng nghề,
quy hoạch lâm nghiệp, quy hoạch khu
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao....);

sơ tổng kết, đánh giá kết quả việc thực
hiện các đề án, chương trình trọng tâm để
bổ sung, điều chỉnh đảm bảo phù hợp với
quy hoạch phát triển nông nghiệp.

Thứ hai: Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh
các cơ chế chính sách theo hướng khuyến
khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao
vào sản xuất nông nghiệp; đào tạo nghề
cho lao động nông thôn và cơ chế chính
sách hỗ trợ phát triển sản xuất khác theo
các chương trình, đề án, dự án cụ thể. Đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút
các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu
tư vào sản xuất nông nghiệp.

Thứ ba: Đẩy mạnh công tác xúc tiến
thương mại để thúc đẩy tiếp cận thị trường
cả trong nước và quốc tế, tạo đầu ra cho
nông sản hàng hóa. Xây dựng thương
hiệu hàng hóa, mở rộng thị trường đối với
một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ
lực tỉnh có ưu thế và sức cạnh tranh trên
thị trường như: sữa sạch, thịt lợn sạch,
rau, củ, quả sạch....Đẩy mạnh việc xây
dựng, nhân rộng mô hình liên kết nâng
cao giá trị sản phẩm trong sản xuất nông
nghiệp, đặc biệt mô hình liên kết từ việc
nghiên cứu ứng dụng khoa học công
nghệ, sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản
phẩm. Phát huy hiệu quả mô hình sản xuất
đa canh trong sản xuất nông nghiệp trên
địa bàn tỉnh.

Thứ tư: Tập trung nghiên cứu ứng
dụng, chuyển giao khoa học công nghệ
vào sản xuất nông nghiệp; ưu tiên thu hút
các doanh nghiệp đầu tư vào các vùng,
khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao để phát triển các sản phẩm có lợi thế.
Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những mô
hình sản xuất mới, phù hợp với từng địa
phương.Tăng cường công tác bảo vệ môi
trường trong sản xuất nông nghiệp. Xử lý
chất thải trong chăn nuôi, xây dựng vùng
chăn nuôi an toàn dịch bệnh, giảm thiểu
ô nhiễm môi trường; tạo cơ chế khuyến
khích các cơ sở phát triển các sản phẩm
sạch và thân thiện với môi trường.

Thứ năm: Thu hút tối đa các nguồn
lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, thủy
sản, lâm nghiệp, bao gồm: vốn ngân sách
nhà nước, vốn nhân dân, doanh nghiệp và
các nguồn vốn hợp pháp khác. Ưu tiên
nguồn lực đầu tư để thực hiện các chương
trình, đề án, dự án sản xuất các sản phẩm
chủ lực, các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật
phục vụ sản xuất như: Hệ thống các công
trình thủy lợi; hệ thống giao thông nội
đồng; hạ tầng khung các khu nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao.
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đề án phát triển SẢn XuẤt
các khu nuôi trồng 
thủy SẢn tẬp trung 
tỉnh hà naM giai đoạn 2017-2020

S ản xuất nuôi
trồng thủy sản
(NTTS) tỉnh Hà
Nam những
năm qua duy trì

ổn định và tăng trưởng khá. Sản
xuất hàng năm tại các khu NTTS
tập trung đã tạo ra khối lượng sản
phẩm hàng hóa lớn, giải quyết
việc làm và tạo thu nhập ổn định
cho khoảng 1.000 lao động
thường xuyên và 800 lao động
thời vụ. Lợi nhuận bình quân đạt
từ 150-160 triệu đồng/ha/năm,
cao gấp 4-5 lần so với trồng
lúa.Tuy nhiên, năng suất, sản
lượng, giá trị sản xuất tại các khu
NTTS tập trung của tỉnh nhìn
chung vẫn còn thấp, chưa khai
thác được tiềm năng, lợi thế về
cơ sở hạ tầng đã được đầu tư.
Việc ứng dụng các tiến bộ kỹ
thuật, công nghệ mới vào sản
xuất còn chậm và thiếu đồng bộ.
Hình thức nuôi chủ yếu vẫn là bán
thâm canh và quảng canh cải tiến
với các đối tượng nuôi truyền
thống, năng suất, giá trị thấp,
chưa có sự gắn kết giữa các khâu
trong sản xuất, tiêu thụ... dẫn đến
sản xuất thiếu bền vững, chưa
đem lại hiệu quả cao. Xuất phát
từ tình hình thực tế đó, tỉnh đã
ban hành Quyết định số
1382/QĐ-UBND ngày 31/8/2017
phê duyệt Đề án Phát triển sản
xuất các khu nuôi trồng thủy sản
tập trung tỉnh Hà Nam giai đoạn
2017 – 2020 nhằm tổ chức lại sản
xuất theo hướng ứng dụng các
tiến bộ kỹ thuật, nuôi thâm canh,

an toàn thực phẩm và gắn với tiêu
thụ sản phẩm nhằm thúc đẩy phát
triển ngành nông nghiệp nói
chung, ngành thủy sản nói riêng.

Về mục tiêu, phấn đấu đến
năm 2020 xây dựng 9 mô hình
hợp tác xã có khoảng 180 hộ dân
tham gia liên kết sản xuất nuôi
trồng thủy sản gắn với tiêu thụ
sản phẩm với diện tích khoảng
100 ha, năng suất bình quân dự
kiến đạt từ 10 tấn/ha/vụ trở lên,
làm cơ sở nhân rộng mô hình cho
toàn bộ diện tích của các khu nuôi
trồng thủy sản tập trung khoảng
500 ha (mặt nước).

Về kế hoạch xây dựng mô
hình hợp tác xã, phấn đấu năm
2017 có 02 mô hình HTX điểm tại
xã Chân Lý và Mỹ Thọ với diện
tích 31 ha có 36 hộ tham gia mô
hình. Năm 2018 có 03 mô hình
HTX, gồm có 03 HTX gồm HTX
Phú Phúc, Văn Xá, Mộc Bắc có
tổng diện tích 32 ha với 69 hộ
tham gia. Năm 2019, triển khai
thực hiện 02 mô hình HTX Mộc
Nam và Hoàng Tây có diện tích
21 ha với 43 hộ tham gia. Năm
2020, triển khai thực hiện 02 mô
hình HTX Thanh Hải và Kim Bình
với tổng diện tích khoảng 16 ha
với 32 hộ tham gia mô hình.

Để thực hiện được các mục
tiêu đề án, tỉnh có cơ chế, chính
sách hỗ trợ khuyến khích cho
các hộ, hợp tác xã tham gia vào
mô hình tại khu NTTS tập trung.
Đối với hợp tác xã, tỉnh sẽ hỗ
trợ 100% kinh phí tư vấn thành
lập hợp tác xã bao gồm tư vấn

xây dựng điều lệ, hướng dẫn và
thực hiện các thủ tục thành lập,
đăng ký và tổ chức hoạt động
tương đương với khoảng 30
triệu đồng/HTX; Hỗ trợ 50%
kinh phí mua máy máy quạt
nước tạo oxy loại máy quạt
nước bốn cánh, động cơ điện
1,5kW, tốc độ động cơ từ 1400
vòng/phút trở lên để tạo oxy cho
ao nuôi của hợp tác xã. Ngoài
ra, tỉnh hỗ trợ tập huấn chuyển
giao kỹ thuật nuôi trồng thủy
sản theo hình thức thâm canh,
an toàn thực phẩm cho các hộ
tham gia sản xuất. Hướng dẫn
các hộ gia đình của hợp tác xã
quy trình sản xuất từ lựa chọn
giống đến chăm sóc và phòng
trừ dịch bệnh, đảm bảo sản
phẩm sạch, an toàn và có hiệu
quả cao. Đối với các cá nhân,
hộ gia đình có diện tích từ 3.000
m2 mặt nước trở lên tham gia
còn được hỗ trợ 50% kinh phí
mua giống. Các cơ chế, chính
sách sẽ tạo điều kiện thúc đẩy
phát triển các khu nuôi trồng
thủy sản tập trung của tỉnh.

Khi triển khai đề án thành
công sẽ hình thành những hợp
tác xã sản xuất, tạo ra khối lượng
sản phẩm thủy sản lớn, an toàn
vệ sinh thực phẩm gắn với
thương hiệu của tỉnh và hàng
năm sẽ tạo ra khối lượng thủy sản
khoảng 1.000 tấn cá đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm, giá trị
sản xuất khoảng 50 tỷ đồng, nâng
cao hiệu quả canh tác gấp 3-5 lần
so với sản xuất truyền thống. 



tình hình thực hiện các dự án
đầu tư Xây dựng bằng nguồn
vốn nhà nước do tỉnh quẢn
lý 9 tháng đầu năM 2017
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T
ỉnh hình thực hiện đầu tư xây
dựng cơ bản 9 tháng đầu năm
2017 trên địa bản tỉnh diễn ra
trong bối cảnh khó khăn chung
về nguồn vốn đầu tư, tỉnh  Hà

Nam đã thực hiện cơ cấu lại vốn đầu tư,
trong đó ưu tiên bố trí trả nợ các công trình
quyết toán và tập trung cho một số dự án
trọng điểm như: Dự án hạ tầng du lịch Tam
Chúc-Ba Sao, Dự án phát triển đô thị Phủ
Lý... Lũy kế từ đầu năm đến tháng 9/2017,
tổng vốn đầu tư phát triển do địa phương
quản lý đạt 1.691,7 tỷ đồng, trong đó tỉnh
quản lý: 1.256,9 tỷ đồng (bố trí cho dự án
1.060,6 tỷ đồng); cấp huyện, cấp xã quản
lý: 434,8 tỷ đồng. Việc phân bổ vốn đầu tư
được tỉnh thực hiện theo đúng các Quyết

định và các văn bản chỉ đạo điều hành của
Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ
ngành Trung ương.

Trên cơ sở số vốn được phân bổ, các
chủ đầu tư đã tích cực phối hợp, đôn đốc
nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải
ngân các công trình, dự án. Tổng khối
lượng thực hiện các dự án tỉnh quản lý 9
tháng đầu năm 2017 đạt 529,98 tỷ đồng;
tổng số vốn đã giải ngân các dự án tỉnh
quản lý đến 20/9/2017 là 522 tỷ đồng. Cụ
thể ở một số nguồn vốn như sau:

1. Các dự án sử dụng vốn trái phiếu
Chính phủ:

Nhìn chung các dự án trái phiếu Chính
phủ có khối lượng thực hiện ít do không

được bố trí vốn năm 2017. 9 tháng đầu
năm 2017 chỉ có 02 dự án thủy lợi triển khai
thực hiện do có vốn năm 2016 chưa giải
ngân hết với tổng số tiền là 36.715 triệu
đồng; tổng khối lượng thực hiện các dự án
sử dụng vốn TPCP ước 9 tháng đầu năm
đạt 74.080 triệu đồng; giải ngân đến
20/9/2017 được 13.190 triệu đồng, bằng
35,9% vốn bố trí.

2. Các dự án sử dụng vốn đầu tư
theo các Chương trình mục tiêu
(vốn trong nước).

Tổng vốn đầu tư theo chương trình
mục tiêu từ ngân sách trung ương 9 tháng
đầu năm 2017 là 345,99 tỷ đồng. Tổng khối
lượng thực hiện 9 tháng đầu năm 2017 ước

ĐẦU TƯ - Xây DựNG

Trên công trường xây
dựng bến đò khu du
lịch Tam Chúc



đạt 104,6 tỷ đồng. Giải ngân vốn đến
ngày 20/9/2017 đạt 301.182 triệu đồng,
bằng 83,7% kế hoạch vốn. Một số dự
án, công trình có khối lượng thực hiện
lớn như: Đường ĐH 04 huyện Lý Nhân:
26,5 tỷ đồng, Hạ tầng du lịch Tam
Chúc-Ba Sao: 23,5 tỷ đồng, Hạ tầng du
lịch đền Lảnh Giang: 13,5 tỷ đồng; Dự
án xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi
trồng thuỷ sản xã Mộc Bắc: 10,3 tỷ
đồng…

3. Các dự án sử dụng vốn cân
đối ngân sách địa phương do
tỉnh quản lý.

Tổng vốn cân đối ngân sách địa
phương do tỉnh quản lý để bố trí cho
các dự án 9 tháng đầu năm đạt
153,654 tỷ đồng. Trong đó, 53,87 tỷ
đồng bố trí cho 16 dự án hoàn thành
trước năm 2017; 28,5 tỷ đồng bố trí
cho 15 dự án dự kiến hoàn thành năm
2017; 54,6 tỷ đồng bố trí cho 8 dự án
chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017;
7 tỷ đồng bố trí cho 02 dự án khởi công
mới trong năm 2017; còn lại 9,684 tỷ
đồng bố trí cho công tác chuẩn bị đầu
tư. 

Giải ngân vốn đến ngày 20/9/2017
đạt 99.784 triệu đồng, bằng 65% kế
hoạch vốn. Khối lượng thực hiện đạt
152,2 tỷ đồng; tập trung ở một số công
trình, dự án như: Dự án đầu tư xây
dựng tuyến đường giao thông dọc
đường cao tốc kết nối từ QL 38 đến QL
21B: 80,3 tỷ đồng; Dự án đo đạc, chỉnh
lý bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở
dữ liệu đất đai: 24,3 tỷ đồng; Dự án kết
nối hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao Xuân Khê - Nhân Bình,
huyện Lý Nhân giai đoạn 2016-2017:
7,2 tỷ đồng…

4. Dự án sử dụng vốn ODA.
9 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có

4 dự án được Trung ương bố trí vốn
ODA với số tiền là 432.672 triệu đồng,
tỉnh đã thực hiện phân bổ chi tiết cho
03 dự án với số tiền là 402.672 triệu
đồng. Tổng khối lượng 9 tháng đầu
năm ước đạt 199.150 triệu đồng; các
dự án đã ký kết hiệp định và có hiệu
lực đều triển khai đảm bảo tiến độ. Giải
ngân vốn đến ngày 20/9/2017 đạt
91.246 triệu đồng (trong đó 1.156 triệu
đồng từ nguồn vốn kế hoạnh năm 2016
kéo dài sang năm 2017), bằng 21,2%
kế hoạch vốn.
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Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà
Nam có 705 dự án đầu tư còn
hiệu lực (198 dự án FDI và

507 dự án trong nước) với vốn đăng
ký 2.226,4 triệu USD và  89.753,5 tỷ
đồng. Trong đó 09 tháng năm 2017
thu hút được 71 dự án (12 dự án FDI
và 58 dự án trong nước) với vốn
đăng ký 96,0 triệu đồng và 8.897,6 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: 

- 32 dự án đã hoàn thành đầu
tư xây dựng, lắp đặt thiết bị và đi

vào hoạt động (19 dự án ngoài
KCN và 13 dự án trong KCN), ước
vốn thực hiện 113,4 triệu USD và
2.883,6 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 Semi-
conductor 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.

- 36 dự án chưa đi vào hoạt động
hiện đang khẩn trương tiến hành đầu
tư xây dựng, lắp đặt thiết bị máy móc
và dự kiến đi vào hoạt động trong
năm 2017.

TÌNH HÌNH THu HÚT đầu Tư 
9 THáNG đầu NăM vÀ THực
HIỆN 68 Dự áN đăNG KÝ đI vÀO
HOạT độNG sảN xuấT KINH
DOANH NăM 2017

Khánh thành Nhà máy
OHTSUKA SANGYO
tại KCN Đồng Văn III 



T
rong hai ngày 03/8/2017 và
24/8/2017, Đoàn cán bộ
ngành Kế hoạch và Đầu tư
nước Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào đã đến thăm

và làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Hà Nam. 

Cùng đi và dẫn Đoàn có ông Tạ Đình
Xuyên - Phó Giám đốc Trung tâm Thông
tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia
thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Ngô
Văn Giang - Phó Giám đốc phụ trách
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế
hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đón tiếp Đoàn, về phía Sở Kế hoạch
và Đầu tư Hà Nam có ông Nguyễn Văn
Oang - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, ông
Bùi Hồng Thanh - Phó Giám đốc Sở và
lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Sở.

Tại các buổi làm việc, ông Nguyễn
Văn Oang - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở,
ông Bùi Hồng Thanh – Phó Giám đốc Sở

đã phát biểu chào mừng các đồng chí
trong Đoàn công tác và giới thiệu với
đoàn một số nét cơ bản về tình hình kinh
tế - xã hội của tỉnh Hà Nam. Lãnh đạo các
phòng chuyên môn thuộc Sở theo chức
năng nhiệm vụ được giao phát biểu chia
sẻ các kinh nghiệm trong việc thực hiện
quy trình xây dựng kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của tỉnh;
quy trình lập kế hoạch phân bổ vốn đầu
tư công; định hướng đầu tư công của tỉnh
trong thời gian tới; quy trình lập, thẩm
định, phê duyệt chủ trương đầu tư và dự
án đầu tư công; triển khai thực hiện cơ
chế một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch
và Đầu tư; tình hình và các giải pháp thu
hút vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Hà
Nam; các nội dung về hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa…và một số nội dung
liên quan đến công tác thanh tra chuyên
ngành Kế hoạch và Đầu tư…

Phát biểu tại các buổi làm việc, ông Tạ

Đình Xuyên - Phó Giám đốc Trung tâm
Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc
gia; ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc
phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ
Kinh tế - Kế hoạch cảm ơn sự đón tiếp
nồng hậu, trọng thị của Lãnh đạo, cán bộ
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam đối với
đoàn. Các ông cũng cho rằng những nội
dung trao đổi tại hội nghị là những kinh
nghiệm quý báu cho Đoàn công tác của
ngành Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng
hòa Dân chủ Nhân dân Lào học hỏi,
nghiên cứu để vận dụng vào thực tế.

Trong hai buổi làm việc, Lãnh đạo Sở
Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam cũng đã mời
các thành viên của  Đoàn công tác đi thăm
quan Khu Du lịch trọng điểm quốc gia Tam
Chúc – Ba Sao ở huyện Kim Bảng, Khu
công nghiệp Đồng Văn I, Đồng Văn II,
Đồng Văn III ở Duy Tiên và Khu Nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh
ở huyện Lý Nhân./.

ĐOÀN CáN bộ NGÀNH KẾ HOẠCH vÀ 
ĐẦU TƯ NƯớC CộNG HòA DâN CHủ 

NHâN DâN LÀO THĂM vÀ LÀM vIệC TẠI
Sở KẾ HOẠCH vÀ ĐẦU TƯ HÀ NAM

Cán bộ Sở
KH&ĐT Hà Nam

chụp ảnh lưu
niệm với Đoàn

công tác
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VĂN HóA - XÃ HỘI

đẢng bộ Sở kế hoạch 
và đầu tư quán triệt, học
tẬp, triển khai nqtW5

Ngày 08/8/2017, Đảng bộ Sở Kế hoạch và
Đầu tư Hà Nam tổ chức Hội nghị học tập,

quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết
Hội nghị lần thứ năm ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa XII).

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Oang
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư; đồng chí Bùi Hồng Thanh
- phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở; các
đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở, Bí thư các chi
bộ và lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức
các phòng nghiệp vụ, trung tâm thuộc Sở…

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Oang -
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư đã giới thiệu, truyền đạt và triển
khai thực hiện đến các đồng chí đảng viên, cán
bộ công chức, viên chức trong Đảng bộ Nghị
quyết Hội nghị lần thứ năm ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 10-
NQ/TW ngày 03/6/2017 “về phát triển kinh tế tư
nhân trở thành một động lực quan trọng của nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”;
Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 “về
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết số 12-NQ/TW
ngày 03/6/2017 “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”;

Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cán
bộ, đảng viên sau khi học tập phải triển khai,
thực hiện các Nghị quyết gắn với việc thực
hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên
môn của cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hội nghị cũng đã triển khai Chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ
năm ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đó nâng
cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo
trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của
Đảng vào cuộc sống. Đồng thời tuyên truyền, phổ
biến rộng rãi trong đảng viên, cán bộ, công chức,
viên chức, trong cơ quan, tạo sự đồng thuận, tin
tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Hội nghị lần thứ năm ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XII)./.

btv tỉnh ủy thẢo luẬn về
hoạt động kỷ niệM 
115 năM ngày Sinh đồng chí 
lương khánh thiện
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Hội nghị ban thường vụ Tỉnh ủy

S áng 08/9/2017, Ban Thường vụ
(BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị
nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban

Cán sự Đảng UBND tỉnh, Thành ủy Phủ
Lý báo cáo về hoạt động kỷ niệm 115 năm
ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện và
phương án xây dựng Nhà lưu niệm đồng
chí Lương Khánh Thiện. Đồng chí Nguyễn
Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí
thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Nhà cách mạng tiền bối Lương
Khánh Thiện (1903-1941) sinh tại Mễ
Tràng, Liêm Chính, Thanh Liêm (nay
thuộc phường Liêm Chính, Phủ Lý).
Năm 1925 đồng chí tham gia vận động
học sinh bãi khóa, đòi ân xá cụ Phan Bội
Châu, bị đuổi học. Tháng 7 năm 1929 bị
thực dân Pháp bắt, kết án chung thân
giam tại Nhà tù Hỏa Lò Hải Phòng, Hỏa
Lò rồi đày đi Côn Đảo. Năm 1936, được
trả tự do tiếp tục hoạt động cách mạng.
Năm 1937 giữ cương vị Bí thư Xứ ủy
Bắc Kỳ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Hải
Phòng. Đồng chí Lương Khành Thiện bị
thực dân Pháp bắt và xử bắn ngày
01/9/1941 tại thị xã Kiến An thành phố
Hải Phòng.Với những đóng góp to lớn
trong sự nghiệp cách mạng, đồng chí
được công nhận là Lãnh tụ tiền bối tiêu
biểu của Đảng (theo Kết luận 88, ngày
18/2/2014 của Bộ Chính trị).

Hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày
sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (năm

2018), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Cán
sự Đảng UBND tỉnh, Thành ủy Phủ Lý
báo cáo tham mưu với BTV Tỉnh ủy về
hoạt động kỷ niệm (bao gồm Lễ kỷ niệm;
Hội thảo khoa học, xây dựng phim tài
liệu, biên soạn, xuất bản sách, hoạt động
tuyên truyền…) và phương án xây dựng
Nhà lưu niệm đảm bảo hài hòa trong
tổng thể quy hoạch Khu Đền Liệt sĩ tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến của tập thể BTV
Tỉnh ủy, phát biểu kết luận hội nghị, đồng
chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang
yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban
Cán sự Đảng UBND tỉnh, Thành ủy Phủ
Lý tiếp tục tham mưu đề xuất về nội
dung, hình thức hoạt động kỷ niệm và
phương án xây dựng Nhà lưu niệm cho
phù hợp với thực tế.

Về phương án xây dựng Nhà Lưu
niệm trong Khu Đền thờ Anh hùng Liệt
sĩ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn
mạnh: các cấp, ngành cần ưu tiên cho
công tác giải phóng mặt bằng khu diện
tích còn lại, bố trí quỹ đất tái định cư
cho người dân, tập trung đẩy mạnh tiến
độ xây dựng khu tượng đài, phấn đấu
trong năm 2017 có thể khởi công xây
dựng công trình và hoàn thành vào dịp
kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đồng
chí Lương Khánh Thiện, đảm bảo công
trình xứng tầm là di tích lịch sử, văn
hóa, phục vụ cho công tác giáo dục
truyền thống của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Oang - Tỉnh ủy viên - Bí thư 
Đảng ủy - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
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T
hực hiện Chiến lược quốc gia
về tăng trưởng xanh đã được
Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt tại Quyết định số
1393/QĐ-TTg ngày 25-9-2012

và Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày
20/3/2014 về việc ban hành Kế hoạch hành
động quốc gia về tăng trưởng xanh; tỉnh Hà
Nam với sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư đã xây dựng Kế hoạch hành động tăng
trưởng xanh đến năm 2020, định hướng
đến năm 2030.

Trong những năm qua, cùng với sự
phát triển chung của cả nước, nhịp độ phát
triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đã có
nhiều khởi sắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế
bình quân hàng năm gấp khoảng 2 lần cả
nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng
hướng; GRDP bình quân đầu người năm
2016 gấp 1,85 lần so với năm năm 2010.
Tuy nhiên, cũng như đặc điểm chung của
cả nước, tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa
thực sự bền vững, còn dựa nhiều vào việc
khai thác tài nguyên thiên nhiên; năng suất
lao động chưa cao; công nghệ sản xuất, mô
hình tiêu dùng còn sử dụng nhiều nguyên
liệu thô, năng lượng truyền thống và thải ra
nhiều chất thải; môi trường thiên nhiên bị ô
nhiễm... đang là những thách thức lớn đối
với Hà Nam trong quá trình phát triển.

Tăng trưởng xanh là một nội dung quan
trọng của phát triển bền vững, đảm bảo
kinh tế phát triển nhanh, hiệu quả, bền
vữngvà góp phần quan trọng thực hiện
Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. Vì
vậy, để xây dựng mô hình phát triển kinh tế
- xã hội bền vững, kết hợp hài hòa giữa yếu
tố kinh tế và môi trường, việc triển khai xây
dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng
xanh tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030 là rất quan trọng.

Thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng
trưởng xanh đã được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg
ngày 25-9-2012 và Quyết định số 403/QĐ-
TTg ngày 20/3/2014 về việc ban hành Kế
hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng
xanh; tỉnh Hà Nam với sự hỗ trợ của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư đã xây dựng Kế hoạch
hành động tăng trưởng xanh đến năm
2020, định hướng đến năm 2030 với những
nội dung chính như sau:

* Mục TIêU:
Về giảm phát thải khí nhà kính (KNK)

- Đến năm 2020, giảm lượng phát thải
KNK so với phương án phát triển bình
thường là 11%; trong đó: mức giảm địa
phương tự nguyện là 6%;  5% còn lại là
mức giảm khi có hỗ trợ từ quốc gia (3%) và

quốc tế (2%).
- Đến năm 2030, giảm lượng phát thải

KNK so với phương án phát triển bình
thường là 21%; trong đó: mức giảm địa
phương tự nguyện là 11%; 10% còn lại là
mức giảm khi có hỗ trợ từ quốc gia (8%) và
quốc tế (2%).

Về xanh hóa sản xuất
- Đến năm 2020:
Thực hiện kế hoạch từng bước xanh

hóa sản xuất, xây dựng nền công – nông
nghiệp sạch thông qua việc rà soát, điều
chỉnh bổ sung các quy hoạch ngành, lĩnh
vực và sản phẩm chủ yếu; khuyến khích
phát triển công – nông nghiệp xanh phù
hợp với cơ cấu ngành nghề, công nghệ, sử
dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên; bảo
đảm nguyên tắc thật sự thân thiện với môi
trường, thúc đẩy phát triển vốn tự nhiên và
ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm triệt để.

Ưu tiên phát triển các ngành công
nghiệp sản xuất sản phẩm có giá trị gia
tăng cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp
chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công
nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu, dược
phẩm. Thu hút được các doanh nghiệp đến
từ các nước công nghiệp phát triển. Kiên
quyết không tiếp nhận các dự án có hiệu
quả thấp, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường,
và sử dụng công nghệ lạc hậu.

- Giai đoạn 2021 – 2030: tập trung huy

động hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển,
tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng
hiện đại; Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực
công nghiệp có kỹ năng, có kỷ luật, có năng
lực sáng tạo; Ưu tiên phát triển và chuyển
giao công nghệ đối với các ngành, các lĩnh
vực có lợi thế cạnh tranh và công nghệ hiện
đại, tiên tiến ở một số lĩnh vực chế biến
nông, thủy sản, điện tử, viễn thông, năng
lượng mới và tái tạo, cơ khí chế tạo và hóa
dược. Đến 2030, đa số các sản phẩm công
nghiệp được phát triển theo công nghệ tiên
tiến, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn
quốc tế.

Về xanh hóa lối sống
- Phấn đấu duy trì diện tích rừng hiện

có, từng bước nâng cao chất lượng tài
nguyên rừng. Tăng cường và mở rộng diện
tích trồng cây phân tán khu vực nông thôn
và cây xanh đô thị đạt mức trung bình của
toàn quốc vào năm 2020. 

- Tỷ lệ hộ dân thành thị được dùng
nước sạch đạt 100%. Tỷ lệ hộ dân nông
thôn được dùng nước sạch, nước hợp vệ
sinh đạt 95% vào năm 2020. 

- Tỷ lệ thu gom rác thải ở thành thị đạt
100% (90-95% được xử lý), nông thôn đạt
95% (70-80% được xử lý) vào năm 2020.

- Khoảng 50% các cụm công nghiệp -
tiểu thủ công nghiệp có hệ thống xử lý
nước thải tập trung vào năm 2020.

phê duyệt kế hoạch hành động 
tăng trưởng Xanh tỉnh hà naM 
đến năM 2020, định hướng đến 2030



giôùi thieäu cô cheá, chínhgiôùi thieäu cô cheá, chính
saùch hoã trôï ñaàu tösaùch hoã trôï ñaàu tö

Ngày 26/09/2017, UBND tỉnh ra Quyết định 1578/QĐ-UBND 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 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

- Đến năm 2020, có 3 huyện và trên
65 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 35% vào năm 2020.

* các NHóM NHIệM Vụ ĐặT ra gồM: 
Nâng cao năng lực và nhận thức của

các cấp, các ngành và cộng đồng; Tăng
cường thể chế (xây dựng và hoàn thiện
các cơ chế chính sách cho tăng trưởng
xanh, rà soát, điều chỉnh quy hoạch, và
thiết lập các quy chế, quy định để báo
cáo, kiểm tra, và giám sát); Giảm phát
thải khí nhà kính; Sử dụng năng lượng
tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng
từ rác thải…) để thay thế năng lượng
hóa thạch và giảm tiêu thụ điện từ lưới;
Sản xuất xanh, lối sống xanh và thúc đẩy
tiêu dùng bền vững; Lựa chọn lĩnh vực
ưu tiên (phát triển nông nghiệp công
nghệ cao, các ngành công nghiệp sản
xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao

trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công
nghiệp chế tạo, công nghiệp chế biến
nông sản xuất khẩu, dược phẩm…)

* các gIảI pHáp Đưa ra Để THực

HIệN các Mục TIêU, NHIệM Vụ cỦa

Kế HoạcH HàNH ĐộNg: 
Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao

nhận thức, ý thức, trách nhiệm về thực
thi tăng trưởng xanh; Rà soát, điều
chỉnh, hoặc xây dựng mới quy hoạch
phát triển ngành, lĩnh vực phù hợp với
mục tiêu tăng trưởng xanh; Giải pháp về
kết cấu hạ tầng, xanh hóa cảnh quan đô
thị và xây dựng nông thôn mới với lối
sống hài hòa với môi trường thiên nhiên;
Chuyển dịch mô hình kinh tế và cơ cấu
đầu tư; Đổi mới công nghệ, nâng cao
hiệu quả sử dụng năng lượng, sử dụng
tái tạo không phát thải KNK; Tập trung
triển khai công tác kiểm soát ô nhiễm;
Hợp tác khu vực, quốc tế và thu hút các
nguồn lực đầu tư trong công tác bảo vệ
môi trường; Phát triển ứng dụng Khoa
học công nghệ; Phát triển nguồn nhân
lực phục vụ tăng trưởng xanh; Tạo
nguồn tài chính thực hiện tăng trưởng
xanh; Cải cách thủ tục hành chính phục
vụ phát triển xanh.

* pHâN Kỳ THực HIệN:
- Giai đoạn từ 2017-2020: Tập trung

vào chủ yếu vào nhóm nhiệm vụ tuyên
truyền nâng cao nhận thức, năng lực và
tăng cường hoàn thiện thể chế. Hoàn
thiện các cơ sở vật chất để làm tiền đề
thúc đẩy các hoạt động sản xuất và tiêu
dùng xanh, bền vững gắn với giảm phát
thải ra môi trường. Các hoạt động liên
quan đến giảm phát thải KNK và phát
triển năng lượng tái tạo được thực thi
trên cơ sở triển khai các dự án thí điểm,
trình diễn để làm tiền đề cho việc mở
rộng sau năm 2020.   

- Giai đoạn 2021-2030: Là giai đoạn
thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ để đạt
mục tiêu đề ra, các biện pháp công nghệ
được ứng dụng rộng rãi./.

phê duyệt kế hoạch hành động 
tăng trưởng Xanh tỉnh hà naM 
đến năM 2020, định hướng đến 2030

Khu kinh tế đa canh
Khả Phong Kim Bảng



CÁC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày
15/09/2017 V/v 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 số 107/2017/NĐ-CP ngày
15/09/2017 V/v Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP
ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật
Hợp tác xã

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày
14/09/2017 Về kinh doanh rượu

Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày
14/09/2017 Quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực phòng, chống
thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình
thủy lợi; đê điều

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày
12/09/2017 Quy định về thành lập, tổ
chức, hoạt động, giải thể và quản lý các
cơ sở trợ giúp xã hội

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày
01/09/2017 Về đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ, công chức, viên chức

Thông tư số 04/2017/TT-BVHTTDL
ngày 15/08/2017 Quy định Chương trình
bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ,
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh
lam thắng cảnh

Thông tư số 09/2017/TT-NHNN ngày
14/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày
06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định
về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của
Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức
tín dụng Việt Nam

Nghị định số 94/2017/NĐ-CP ngày
10/08/2017 Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn
thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt
động thương mại

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày
07/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều

của các nghị định liên quan đến kiểm soát
thủ tục hành chính

Thông tư số 13/2017/TT-BCT ngày
03/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 56/2017/TT-BCT quy
định phương pháp xác định giá phát điện,
trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện;
Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định
vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định
phương pháp, trình tự xây dựng và ban
hành khung giá phát điện

Thông tư số 79/2017/TT-BTC ngày
01/08/2017 Sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm
b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Quản lý thuế

Thông tư 12/2017/TT-BCT ngày
31/07/2017 Quy định về trình tự, thủ tục
cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Nghị định 86/2017/NĐ-CP ngày
25/07/2017 Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
kế hoạch và Đầu tư

Thông tư 75/2017/TT-BTC ngày
21/07/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày
23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một
số nội dung về quản lý tài chính đối với
dự án đầu tư theo hình thức đối tác công
tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

Thông tư 15/2017/TT-BTNMT ngày
21/07/2017 Ban hành Định mức kinh tế -
kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy
hoạch tài nguyên nước

Thông tư 14/2017/TT-BTNMT ngày
20/07/2017 Quy định về Định mức kinh tế
- kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính,
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất,
lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất

Nghị định 81/2017/NĐ-CP ngày
17/07/2017 Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Xây dựng

Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày
17/07/2017 Quy định về quản lý, sử dụng
các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án
của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử

dụng vốn ngân sách nhà nước

VĂN BẢN TỉNH HÀ NAM

Quyết định 1200/QĐ-UBND ngày
07/08/2017 V/v phê duyệt phương án giá
đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã
Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng

Quyết định 1193/QĐ-UBND ngày
07/08/2017 V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên
ngành về theo dõi thi hành pháp luật về
đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định 1091/QĐ-UBND ngày
19/07/2017 Phê duyệt quy hoạch chi tiết
xây dựng tỷ lệ 1/500 Bệnh viện Nhi và
Trung tâm dịch vụ y tế chất lượng cao kết
hợp nhà ở chuyên gia tại xã Liêm Tuyền,
thành phố Phủ Lý

Quyết định 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 36/2017/QĐ-UBND ngày
31/08/2017 Ban hành quy định về hạn
mức giao đất, công nhận quyền sử dụng
đất; chia tách, hợp thửa đất trên địa bàn
tỉnh Hà Nam

Quyết định 34/2017/QĐ-UBND ngày
18/08/2017 Ban hành Quy chế phối hợp
quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh
doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định 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 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

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND ngày
22/09/2017 V/v ban hành quy định định
mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí
đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng
NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định 84/TB-UBND ngày
15/09/2017 Địa điểm xây dựng trạm y tế
xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý

vaên baûn vaên baûn 
phaùp luaätphaùp luaät



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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