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Khai maïc Phieân chôï Noâng saûn 

Ngày 03/11/2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tổ chức lễ khai mạc Phiên chợ Nông
sản an toàn trên địa bàn tỉnh nhằm giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản
an toàn của địa phương đến tay người tiêu dùng.khai mạc phiên chợ, đại diện
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời kêu gọi chị em phụ nữ “Sử dụng
nông sản an toàn”, “Nói không với thực phẩm bẩn”...  

An toaøn tænh Bình Döông naêm 2018

Tại phiên chợ nông
sản an toàn năm
2018, các doanh

nghiệp và hợp tác xã trong tỉnh
đã trưng bày và bán các sản
phẩm thuộc các nhóm hàng rau,
củ quả, trái cây, nấm, mô hình
rau thủy canh,… Đồng thời,
100% sản phẩm được bán tại
phiên chợ đều có chứng nhận
VietGAP, GlobalGAP hoặc đạt
tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực

Đại biểu tham dự khai mạc Phiên chợ Nông sản tham quan gian hàng trồng rau thủy
canh Bình Dương

Gian hàng bánh kẹo công ty Tân Tân tham gia phiên chợ
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phẩm, bảo đảm cho người tiêu dùng được
tiếp cận nguồn thực phẩm chất lượng, có
nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. 

Đây là cơ hội để lãnh đạo các doanh
nghiệp, bếp ăn tập thể, khu công nghiệp
tham quan, lựa chọn và kết nối với các
đơn vị cung cấp thực phẩm. Cũng tại lễ
khai mạc phiên chợ, đại diện Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu hưởng ứng
cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”, đồng thời kêu gọi
chị em phụ nữ “Sử dụng nông sản an
toàn”, “Nói không với thực phẩm bẩn”...  

Phiên chợ được diễn ra từ ngày
03/11 đến ngày 25/11/2018, tại khu Trung
tâm Thương mại Becamex, góc Đại lộ
Bình Dương - đường 30/4, P. Phú Hòa,
Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương). ▲

Thanh Thanh

tìm hiểu pháp luật và sân chơi bổ ích, lành mạnh cho CNLĐ. Ngày hội diễn ra
trong 02 ngày 10 và 11/11/2018 tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Hưng nhấn mạnh: Để thực hiện Ngày
pháp luật hang năm đạt kết quả cao, ông đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục tổ chức
các hoạt động thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu của các cá
nhân, tổ chức. Lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng
hành và tạo điều kiện cho người lao động cống hiến, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. 

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 24 tập thể và 24 cá
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp
luật và Ngày Pháp luật giai đoạn 2013 - 2018. Và trao giải Cuộc thi tìm hiểu pháp
luật trên Internet năm 2018 cho các cá nhân đạt kết quả tốt nhất. ▲

Thanh Bình

BÌNH DƯƠNG: TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH....
(Tiếp theo trang 04)
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Bình Döông: 
Toå chöùc Leã mít tinh 

Ngaøy phaùp luaät Vieät Nam 09/11

Tối ngày 10/11/2018, tại
Trung tâm Văn hóa Lao động
của Liên đoàn lao động tỉnh

(khu dân cư Việt - Sing, phường An Phú,
thị xã Thuận An, Bình Dương) đã diễn ra
lễ mít tinh Ngày pháp luật Việt Nam 09/11
và Ngày hội công nhân với pháp luật lần
II tỉnh Bình Dương năm 2018.

Tham dự buổi mít
tinh có ông Đặng Minh
Hưng - Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch
Hội đồng phổ biến, giáo
dục pháp luật tỉnh; cùng với
lãnh đạo các sở, ban,
ngành; đại diện các doanh
nghiệp và hơn 1.000 công
nhân lao động, học sinh,
sinh viên trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, ngày 09/11

hàng năm được chọn là Ngày pháp luật
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo
dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi
người trong xã hội. Đồng thời, tăng nhận
thức của mọi người về vai trò của luật
pháp trong đời sống; tăng cường sự hiểu
biết pháp luật và khả năng thực thi pháp
luật trong hoạt động quản lý nhà nước,
hoạt động kinh tế xã hội và sinh hoạt hàng
ngày của người dân. 

Hưởng ứng tinh thần đó, Ủy ban
nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt
động thiết thực như: Tổ chức tư vâń phaṕ
luâṭ, sưć khoẻ, giơí thiêụ viêc̣ lam̀ miêñ
phi,́ trò chơi dân gian, bán haǹg giam̉ gia,́
tiểu phẩm pháp luật, đố vui pháp luật có
thưởng; Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp
luật trên internet; tổ chức các đợt tuyên
truyền pháp luật lưu động, diễn tiểu
phẩm… Qua đó, tạo thêm kênh thông tin

Ông Đặng Minh Hưng - PCT UBND tỉnh phát biểu tại
buổi lễ mít tinh

(Tiếp theo trang 03)
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DIEÃN ÑAØN ÑOÅI MÔÙI SAÙNG TAÏO TOAØN CAÀU NAÊM 2018

HOÄI NGHÒ BAØN TROØN
Ngày 12/10/2018, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh đã diễn ra Hội nghị

bàn tròn và bế mạc Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo toàn cầu năm 2018. Tham dự hội nghị
có ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Her Tae Jeong - Thị trưởng thành
phố Daejeon, Chủ tịch Hiệp hội Đô thị Khoa học thế giới (WTA); cùng với đại diện
các Tổ chức Giáo dục; Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), các viện,
trường trong và ngoài nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông
Trần Thanh Liêm - Chủ
tịch UBND tỉnh cho biết:

Sau 02 ngày làm việc tích cực và 07
phiên họp chính thức của Diễn đàn bao
gồm 01 phiên phát biểu chính thức, 3
phiên họp toàn thể và 3 phiên họp
chuyên đề đã kết thúc tốt đẹp. Qua
những phiên họp quan trọng này, Bình
Dương đã đúc kết được nhiều kinh
nghiệm quý báu, đồng thời mối quan hệ
gắn kết hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh
Bình Dương với các địa phương trong
cộng đồng WTA được phát triển thuận

lợi. Tuy nhiên, qua các phiên thảo luận,
lãnh đạo tỉnh Bình Dương nhận thấy
cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nhằm
sớm tìm ra các giải pháp cụ thể cho
việc xây dựng thành phố thông minh
phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của
tỉnh, nhất là những vấn đề về nguồn
lực, hạ tầng, tác động của gia tăng dân
số cơ học đối với quá trình xây dựng
thành phố thông minh và đặc biệt là
nhận thức của người dân, chính quyền
trong việc xây dựng thành phố thông
minh. 
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Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng
nhau tóm lược và tổng kết lại những
nội dung của các phiên họp. Từ đó,
thẳng thắn trao đổi và chia sẻ những
kinh nghiệm về nền tảng và thực tiễn
giúp các địa phương xem xét vấn đề
thành phố thông minh; những thuận lợi,
khó khăn trong suốt thời gian diễn ra

hội nghị và những đề xuất
cụ thể góp phần đảm bảo
cho các chương trình phối
hợp, các chương trình kết
nối, hỗ trợ, hợp tác được
thuận lợi và thành công, tất
cả vì mục tiêu mang đến
cho người dân một tương
lai tươi sáng. 

Nhân dịp này, các đại
biểu cũng đã cùng nhau
thảo luận và đưa ra tuyên
bố chung của WTA đặt nền

móng cho những bước phát triển tiếp
theo của Hiệp hội, tiếp tục khẳng định
WTA là một tổ chức quốc tế, đóng vai
trò trung tâm trong cung cấp nền tảng
cho các đô thị khoa học. ▲

Ngọc Loan

Ký kết Tuyên bố chung WTA

2018 - 2020 và giai đoạn sau năm 2020. Trong đó, lập danh sách quy định thời
gian chấm dứt hoạt động đối với 41 lò gạch tuynel đã có cam kết hoạt động đến năm
2020 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp các cơ sở, người dân hiểu
và mạnh dạn sử dụng VLXDKN thay thế gạch đất sét để tiết kiệm năng lượng, bảo
vệ môi trường, giảm thời gian thi công… Thì cũng đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ
cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có điều kiện đổi mới công nghệ, thiết bị sản
xuất. Theo Sở Khoa học và Công nghệ các loại GKN trên thực tế vẫn sử dụng một
phần vật liệu đã qua nung để làm vật liệu liên kết. Do đó trong thời gian tới Sở sẽ
phối hợp với các đơn vị liên quan để tìm giải pháp công nghệ phù hợp với quy mô
của từng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và cũng đề nghị các doanh nghiệp đã triển
khai các công nghệ mới trong sản xuất VLXDKN chi sẻ kinh nghiệm, cũng như lựa
chọn công nghệ.▲

Hoàng Phạm

Ñaåy maïnh phaùt trieån gaïch khoâng nung..... 
(Tiếp theo trang 17)



7

Ñeà taøi, döï aùn nghieäm thu naêm 2018

1. Nghiên cứu xây
dựng bộ giải pháp nâng cao
an toàn giao thông đường bộ
tỉnh Bình Dương, Đề tài đã
xác định các dạng tai nạn
giao thông và các nguyên
nhân chính gây ra tương ứng
trong giai đoạn 05 năm 2010
đến năm 2014; xây dựng dự
báo đề xuất bộ tiêu chí đánh
giá mức độ an toàn giao
thông và đề xuất giải pháp an
toàn giao thông lâu dài, toàn
diện, khả thi và xây dựng
mô hình thí điểm áp dụng
các giải pháp tại các điểm
đen.

2. Nghiên cứu đánh giá
hiện trạng sạt lở đất ở Cù
Lao Rùa (Thạnh Hội) trong
thời gian qua, nguyên nhân,
dự báo và đề xuất giải pháp
khắc phục. Đề tài đã tính
toán tổng thể cơ chế bồi xói
sông Đồng Nai khu vực Cù
lao Rùa, kiểm tra ổn định
mái dốc, kết hợp với điều
kiện địa hình, địa chất và
điều tra tình trạng khai thác
cát, giao thông thủy. Đề tài
đã nêu các nguyên nhân gây
sạt lở, đồng thời dự báo mức
độ sạt lở đến năm 2025,
2050. Trên cơ sở đó đề tài đã
đề xuất các giải pháp khắc

phục, phân tích ưu nhược
điểm từng giải pháp và đề
xuất giải pháp công trình
chống sạt lở đất Cù lao Rùa
bằng  phương án Giải pháp
bị động - Kè bảo vệ mái.

3. Hướng tới một thành
phố sống tốt: Đánh giá chất
lượng sống dân cư và xây
dựng bộ chỉ số sống tốt tại
Bình Dương.

4. Nghiên cứu đề xuất
công cụ phục vụ kiểm toán
nhanh năng lượng lồng ghép
đánh giá tiềm năng sản xuất
sạch hơn cho một số ngành
công nghiệp chủ yếu của tỉnh
Bình Dương. Phần mềm
được xây dựng chi tiết cho 4
nhóm ngành nghiên cứu của
đề tài; đáp ứng nhu cầu thực

tế tại các cơ sở thực hiện
đánh giá; có khả năng triển
khai ứng dụng rộng hơn cho
các cơ sở cùng nhóm ngành;
có tài liệu hướng dẫn sử
dụng chi tiết kèm theo cho
mỗi nhóm ngành; phần mềm
đạt yêu cầu.

5. Nghiên cứu xây
dựng quy trình đánh giá tác
động giao thông trên địa bàn
tỉnh Bình Dương. Đề tài đã
xác định các dạng tai nạn
giao thông và nguyên nhân
chính gây ra tai nạn giao
thông trên địa bàn tỉnh Bình
Dương giai đoạn 2010 -
2017; xây dựng phương
pháp dự báo, đề xuất bộ chỉ
tiêu đánh giá mức độ ATGT
và đề xuất các giải pháp
ATGT toàn diện lâu dài; xây

Đề tài: ghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá tác động giao thông trên địa bàn
tỉnh Bình Dương(Ảnh: Cuộc thi lái xe an toàn)
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dựng mô hình áp dụng thí điểm các giải
pháp tại một số điểm đen TNGT trên địa
bàn tỉnh.

6. Lịch sử báo chí tỉnh Bình Dương.
Đề tài nghiên cứu về Lịch sử Báo chí Bình
Dương, nhằm biên soạn một công trình
khoa học về sự ra đời, quá trình đấu tranh
tồn tại và phát triển của Báo chí Thủ Dầu
Một - Bình Dương qua các thời kỳ lịch sử
Công trình tập hợp, tra cứu tư liệu, sưu tầm
nhân chứng, lịch sử, ghi chép hệ thống
thành bộ lịch sử Báo chí Thủ Dầu Một -
Bình Dương.

7. Chuyển giao và thực nghiệm xử lý
bèo lục bình (Eichornia crassipes) làm
mùn hữu cơ, biogas và trồng nấm rơm trên
địa bàn tỉnh Bình Dương. 

8. Điều tra đánh giá khả năng chịu
tải và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô
nhiễm trên kênh, rạch cho vùng  đô thị phía
Nam tỉnh Bình Dương. Đề tài đã xác định
và đánh giá các nguồn thải xả nước thải;
đánh giá được khả năng chịu tải của từng

kênh, rạch là nguồn tiếp nhận nước thải
công nghiệp và đô thị phía Nam tỉnh Bình
Dương; đề xuất được các giải pháp quản lý
và kỹ thuật nhằm giảm thiểu ô nhiễm trên
các kênh, rạch là nguồn tiếp nhận nước thải
công nghiệp và đô thị phía Nam tỉnh Bình
Dương.▲

Thơ Mộng

Ảnh đề tài “Chuyển giao và thực nghiệm xử lý bèo lục
bình (Eichornia crassipes) làm mùn hữu cơ, biogas và

trồng nấm rơm trên địa bàn tỉnh Bình Dương

lưu trữ, xử lý và chia sẻ thông tin, dữ liệu phi cấu trúc, bán cấu trúc hoặc nguồn
dữ liệu khác; thuê dịch vụ CNTT hoặc phát triển hoàn thiện các hệ thống thông tin
phục vụ giám sát quy trình nghiệp vụ, luồng nghiệp vụ hoặc giám sát an ninh, vận
hành hệ thống của Trung tâm NOC/SOC cho tỉnh Bình Dương…. 

Kiến trúc chính quyền điện tử được áp dụng cho các cơ quan nhà nước trên địa
bàn tỉnh Bình Dương gồm: Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên
môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức khác
có thể tham khảo để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà
nước trên địa bàn tỉnh. ▲

Thanh Bình

KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ...
(Tiếp theo trang 28)
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Taêng cöôøng chia seû döõ lieäu khoa hoïc coâng ngheä 
vuøng Ñoâng Nam boä

Vừa qua tại
B ì n h
Dương, Cục

công tác phía Nam - Bộ
Khoa học và Công nghệ
(KHCN) đã phối hợp với
các Sở Khoa học và Công
nghệ vùng Đông Nam bộ
triển khai phần mềm “Chia
sẻ thông tin, quản lý nhiệm
vụ khoa học công nghệ”
(gọi tắt là phần mềm quản
lý KHCN), đây được xem
là bước tiến mới trong việc
tạo liên kết vùng trong
quản lý KHCN.

Tạo sự kết nối
Phần mềm quản lý

KHCN được xây dựng trên
tin thần Thông tư
14/2014/TT-BKHCN của
Bộ KHCN về việc thu

thập, đăng ký, lưu giữ và
công bố thông tin về nhiệm
vụ KHCN. Phần mềm
được Sở Khoa học và
Công nghệ Bình Dương
xây dựng và chuyển giao
cho Cục công tác phía
Nam - Bộ KHCN để dùng
chung cho các Sở Khoa
học và Công nghệ vùng
Đông Nam bộ. Sau khi
chuyển giao, Sở Khoa học
và Công nghệ sẽ tiếp tục
hỗ trợ về mặt vận hành
phần mềm, Cục công tác
phía Nam - Bộ KHCN chịu
trách nhiệm về mặt nội
dung.

Ông Phạm Xuân Đà,
Cục trưởng Cục công tác
phía Nam - Bộ KHCN
nhận định, thông qua cơ sở

dữ liệu được quản lý trên
hệ thống phần mềm quản
lý KHCN, các tỉnh, thành
vùng Đông Nam bộ có thể
chia sẻ hoạt động thông tin
KHCN kịp thời, nâng cao
năng lực quản lý các hoạt
động KHCN. Phối hợp xây
dựng các nhiệm vụ để giải
quyết các vấn đề KHCN
đặt ra cho vùng Đông Nam
bộ, nhất là trong thời kỳ
của cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0. 

Ông Nguyễn Quốc
Cường, Giám đốc Sở Khoa
học và Công nghệ Bình
Dương cũng cho rằng, hiện
nay, Sở Khoa học và Công
nghệ các tỉnh, thành đều
thực hiện nhiệm vụ nghiên
cứu KHCN, trong quá
trình đều có việc xét chọn,
tuyển chọn, nghiệm thu đề
tài. Thông qua việc chia sẻ
này sẽ tránh tình trạng một
đề tài nhiều tỉnh, thành
triển khai và hạn chế việc
đề xuất các đề tài, nhiệm
vụ KHCN đã hoặc đang
được triển khai.

Điểm mới của phần
mềm quản lý KHCN theo
đánh giá của Bộ KHCN là
giúp các Sở Khoa học và
Công nghệ vùng Đông
Nam bộ dùng chung một

Nhân viên Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN tỉnh Bình Dương - Sở
KHCN) đang cập nhật dự liệu đề tài nghiên cứu KHCN đã được nghiệm thu)
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phần mềm trong việc quản
lý KHCN và tạo được sự
phối hợp trong việc giải
quyết các vấn đề liên quan
đến KHCN. 

Từng bước xây
dựng dữ liệu KHCN

So với các phần mền
quản lý hiện nay chỉ mang
tính cập nhật thông tin
mang tính nội bộ thì phần
mềm quản lý KHCN, bên
cạnh việc cập nhật cơ sở
dữ liệu về nhiệm vụ nghiên
cứu khoa học - phát triển
công nghệ thì phần mềm
còn lưu trữ dữ liệu về các
nhà khoa học; các luận văn
- luận án sau đại học;
thông tin về thẩm định
nhiệm vụ; thông tin về
thành tựu KHCN, thông tin
về tin, bài trên bản tin, tạp
chí KHCN… Nếu các Sở
có sự thỏa thuận chia sẻ dữ
liệu sẽ được hiển thị công
khai để các Sở có điều kiện
tham khảo đề tài, lựa chọn
chủ đề tài… phù hợp với
tình hình thực tiễn của địa

phương.
Tuy nhiên, lãnh đạo

các Sở Khoa học và Công
nghệ cũng cho rằng, trong
thời gian đầu triển khai
phần mềm sẽ còn một số
khó khăn, chẳng hạn để tạo
đa dạng và tăng dung
lượng dữ liệu thì các
nhiệm vụ cần phải cập nhật
các nhiệm vụ nghiên cứu ít
nhất 3 - 4 năm trở lại đây.
Và cần phải có biện pháp
đối với các phần mềm
quản lý đang được sử
dụng.

Ông Nguyễn Quốc
Cường cũng đề nghị, trước
mắt việc cập nhật dữ liệu
sẽ tập trung vào cập nhật,
chia sẻ dữ liệu nhiệm vụ

KHCN và báo cáo hoạt
động KHCN theo từng
tháng, quý, năm của từng
tỉnh, thành. Còn đối với
việc chia sẻ các dữ liệu
khác phải có sự thỏa thuận
giữa các Sở Khoa học và
Công nghệ về những nội
dung “mở” và những nội
dung “đóng”.

“Ngoài ra, đối với
các phần mềm quản lý các
tỉnh, thành đang sử dụng sẽ
có cơ chế chuyển đổi để
tương thích với phần mềm
quản lý KHCN và sẽ có
quy định nâng cấp phần
mềm để phù hợp với tình
hình thực tiễn và công
nghệ hiện tại”, ông Phạm
Xuân Đà cho biết.

Các nội dung cơ bản của phần mềm “Chia sẻ thông tin, quản lý nhiệm vụ
khoa học công nghệ” gồm Danh mục chia sẻ (danh mục đơn vị, danh mục nhiệm vụ
KHCN, danh mục các nhà khoa học, báo cáo kết quả hoạt động); nhập dữ liệu (phiếu
thông tin nhiệm vụ KHCN); in chứng nhận - biên nhận (kết quả thực hiện nhiệm vụ
KHCN, giấy chứng nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN); báo cáo - thống kê (tổng
hợp về nghiên cứu KHCN, thống kê luận văn - luận án được đăng ký); lưu trữ (nhiệm
vụ nghiên cứu KHCN; lưu trữ về thành tựu KHCN, thông tin về bản tin, bài trên bản
tin, tạp chí KHCN).

Thiên Bình
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Thaønh phoá Thoâng minh Bình Döông 
Moät chaëng ñöôøng phaùt trieån

Với mục tiêu đến trước năm 2020 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp và là đô thị loại
I, những năm gần đây, Bình Dương luôn “đi tìm” ra giải pháp tối ưu nhất nhằm đẩy mạnh
phát triển cũng như hạn chế những tác động tiêu cực của quá trình công nghiệp hóa. Trên cơ
sở tham khảo, học tập ở nhiều thành phố trên thế giới và mô hình phát triển của thành phố
Eindhoven (Hà Lan) trở thành một “gợi ý” quan trọng cho sự phát triển của Bình Dương. 

“Điểm nhấn” - Binh
Duong Navigator 2021

Điểm mốc quan trọng
đánh dấu sự ra đời của “thành
phố Thông minh Bình
Dương” - tháng 3/2016, Bình
Dương công bố khởi động Đề
án Thành phố thông minh.
Tháng 11/2016, các mục tiêu
và định hướng chung của Đề
án Thành phố thông minh
Bình Dương chính thức được
UBND tỉnh Bình Dương phê
duyệt (Đê ̀ań phat́ triên̉ kinh tế
- xa ̃ họî Biǹh Duơn̛g, triên̉
khai mo ̂hiǹh hơp̣ tać Ba Nha,̀
huơ̛ńg tơí Đo ̂thi ̣Thon̂g minh
- Binh Duong Navigator
2021), bao gồm 46 hành động
cụ thể thuộc 14 chương trình,
chia thành 04 lĩnh vực chính:
Con người, công nghệ, doanh
nghiệp và các yếu tố nền tảng.

Triển khai việc xây
dựng thành phố thông minh,
Bình Dương đã áp dụng mô
hình “ba nhà” của Eindhoven
vào xây dựng thành phố thông
minh. Theo đó, hướng tới đặt
những nền tảng cơ bản đầu
tiên cho một nền dịch vụ, sản
xuất công nghệ cao, quy

hoạch đô thị theo hướng thông
minh trước năm 2021. Từ đó,
tạo tiền đề để Bình Dương
tiến lên nền kinh tế tri thức,
đón xu thế cách mạng công
nghiệp lần thứ tư.

Phát biểu tại, Hội nghị
thành phố thông minh Bình
Dương lần thứ 1 - 2016
(28/03/2016), ông Trần Thanh
Liêm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ,
Chủ tịch UBND tỉnh cho biết,
thành phố thông minh mà
Bình Dương đang hướng tới
là một thành phố xanh, sạch
đẹp, đáng sống và tiện ích.
Chủ tịch kỳ vọng hội nghị lần
này sẽ cung cấp cơ sở lý luận
khoa học và thực tiễn, xác

định mối quan hệ hài hòa giữa
3 nhà gồm Nhà nước - Nhà
doanh nghiệp và Nhà khoa
học, qua đó giúp hoạch định
ra những chính sách ưu việt để
xây dựng và quản lý đô thị,
góp phần đưa Bình Dương
từng bước trở thành đô thị
thông minh trước năm 2020.

“Thành phố thông
minh” - Từng bước định
hình

Đến Hội nghị thành phố
thông minh Bình Dương lần
thứ 02 - 2017 (25/11/2017) thì
các vấn đề về xây dựng thành
phố thông minh Bình Dương
được nâng lên một tầm mới.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND phát biểu tại Phiên họp
Thị trưởng WTA lần thứ 16 trong khuôn khổ WTA Bình Dương 2018
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Hội nghị lần này là cơ hội để
Bình Dương chia sẻ về tầm
nhìn, hướng đi và quá trình
xây dựng khởi đầu của đề án
thành phố thông minh Bình
Dương, đang góp phần vào
sự phát triển bền vững của
tỉnh; thảo luận, chia sẻ các ý
kiến từ lãnh đạo, chuyên gia
hàng đầu thế giới và trong
nước về tầm nhìn, chiến lược,
chương trình hành động của
các đề án thành phố thông
trên khắp thế giới; so sánh và
đề xuất các ý tưởng thực tiễn
cho trường hợp của Bình
Dương trong giai đoạn sắp
tới. 

Tại hội nghị lần thứ 02,
đại diện lãnh đạo tỉnh, Chính
phủ quốc gia Hà Lan, lãnh sự
quán Hà Lan, thành phố
Eindhoven, các diễn giả là
lãnh đạo, chuyên gia quốc tế
và trong nước, các nhà hoạch
định chiến lược phát triển đầu
ngành đến từ các tổ chức
nghiên cứu nổi tiếng như
Viện Fraunhofer (Đức), Viện
ITRI (Đài Loan) đã có những
bài phát biểu về các chủ đề
thành phố thông minh liên
quan trực tiếp đến Bình
Dương như thành phố thông
minh Bình Dương trong bối
cảnh Việt Nam hiện nay; Hà
Lan đồng hành cùng xây
dựng thành phố thông minh
Bình Dương; phát triển các
chính sách, cơ sở hạ tầng kỹ
thuật số và ICT, hướng tới
xây dựng công trình xanh;…

Cùng đồng hành với
Hội nghị thành phố thông
minh Bình Dương là Cuộc thi
Hackathon và Triển lãm
doanh nghiệp khoa học -
công nghệ. Thông qua 02 lần
tổ chức cuộc thi Hackathon,
Ban Tổ chức đã lựa chọn ra
được nhiều ý tưởng có tính
thực tiễn trong việc áp dụng
vào thành phố thông minh.
Triển lãm doanh nghiệp khoa
học - công nghệ cũng góp
phần giới thiệu các công
nghệ, giải pháp cho vận hành
thành phố thông minh, cũng
như các giải pháp công nghệ
cho sản xuất theo hướng cách
mạng công nghiệp lần thứ 04
của các doanh nghiệp hàng
đầu trong và ngoài nước.

Hội nghị WTA Bình
Dương 2018 - Nhiều ý tưởng
cho thành phố thông minh

Tháng 10/2018, Bình
Dương là nơi diễn ra Hội
nghị thượng đỉnh Hiệp hội
Đô thị Khoa học thế giới

(WTA) lần thứ 16 (Hội nghị
WTA Bình Dương 2018) (từ
ngày 10/11 đến 12/11/2018) .
Tại Hội nghị nhiều giải pháp
xây dựng thành phố thông
minh đã được các chuyên gia
đến từ các nước thành viên
WTA chia sẻ. Qua cuộc thi
cuộc thi “Sáng kiến xây dựng
thành phố thông minh” cũng
đã giúp cho Ban Tổ chức tìm
ra các sáng kiến hữu ích cho
việc triển khai xây dựng
thành phố thông minh Bình
Dương.

Chia sẻ tại Diễn đàn
Thị trưởng WTA lần thứ 16,
Ông Emil Boc, Thị trưởng
thành phố Cluj-Napoca, Ru-
mani đã chia sẻ những kinh
nghiệm số hóa trong quản lý
nhà nước. Ông Emil Boc cho
rằng, để tránh tham nhũng, bộ
máy chính quyền của thành
phố đều sử dụng chữ ký điện
tử có mã hóa. Mỗi một vấn
đề, người dân sẽ gửi tin nhắn,
email đến bộ phận chính

Ông Emil Boc, thị trưởng thành phố Cluj apoca Rumani) chia sẻ về xây dựng cơ
sở hạ tầng cho thành phố thông minh tại Phiên họp Thị trưởng WTA lần thứ 16 
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quyền điện tử, nhiệm vụ cần
xử lý sẽ gửi đến đúng bộ phận
công quyền của thành phố.
Các bên sẽ tương tác nhanh
chóng và các vấn đề sẽ được
giải quyết nhanh hơn. 

Về việc áp dụng công
nghệ thông minh, ông Fran-
cisco Cuenca, Thị trưởng
thành phố Garanda, Tây Ban
Nha cho biết, nhằm tăng
cường quản lý môi trường,
Garanda đã triển khai lắp đặt
vi mạch trong các thùng chứa
rác để gom rác thải thông
minh nhằm tối ưu hóa các
tuyến thu gom của xe rác,
giảm ô nhiễm, tiếng ồn, chi
phí, mang hiệu quả tốt hơn
cho người dân. Đồng thời
thông qua ứng dụng trên điện
thoại thông minh để tăng
cường khả năng tiếp cận,

quảng bá, quản lý của thành
phố cho tất cả mọi người.

Phát biểu tại Diễn đàn
đổi mới toàn cầu, ông Deog
Seong Oh, Hiệu trưởng
trường Đại học quốc gia
Chungnam, Hàn Quốc qua
việc chia sẻ kế hoạch xây
dựng các chiến lược đổi mới
cho sự phát triển thành phố
thông minh thì cũng cho rằng
công nghệ đóng vai trò quan
trọng trong việc xây dựng
thành phố thông minh, tuy
nhiên cũng phải triển khai
phải kế hoạch, việc lựa chọn
công nghệ phù hợp với từng
giai đoạn, nhất là trong cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0,
công nghệ thay đổi từng giờ,
từng ngày.

Ông Trần Thanh Liêm,
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch

UBND tỉnh cho rằng, hiện
nay, quá trình toàn cầu hóa và
sự tiến bộ nhanh chóng của
khoa học kỹ thuật trong giai
đoạn hiện nay; đặc biệt là làn
sóng cách mạng công nghiệp
4.0 đã và đang mang lại
những giá trị to lớn; ảnh
hưởng trực tiếp và tạo ra
những cơ hội quan trọng đối
với tỉnh Bình Dương trong
quá trình phát triển, trong đó
có việc triển khai xây dựng
thành phố thông minh. Ông
tin tưởng, sau WTA Bình
Dương 2018 này, các lãnh đạo
địa phương sẽ có thêm được
góc nhìn đa chiều để hoàn
thiện kế hoạch xây dựng và
phát triển thành phố thông
minh một cách sáng tạo và
bền vững.

Một điểm cũng cần nhắc
tới, ngày 16/8/2018, Bình
Dương trở thành thành viên
chính thức của WTA và ngày
26/10/2018, Bình Dương lọt
vào danh sách 21 thành phố
thông minh tiêu biểu của thế
giới 2019 (Smart21). Là địa
phương đầu tiên ở Việt Nam
chính thức trở thành thành
viên của Cộng đồng Thành
phố Thông minh Thế giới
(ICF), sẽ giúp thiết lập thêm
các mối quan hệ quốc tế bền
chặt với cộng đồng thông
minh trên thế giới để trao đổi
thông tin, kinh nghiệm và thu
hút nhiều nhân tài đến làm

việc tại Bình Dương.
Trong Hội nghị WTA

Bình Dương 2018, Sở Khoa
học và Công nghệ đã phối hợp
và chủ trì tổ chức nội dung
Diễn đàn Đổi mới sáng tạo
toàn cầu, tập trung xoay
quanh các vấn đề liên quan
đến những thách thức trong
phát triển thành phố thông
minh; chiến lược đổi mới sáng
tạo để phát triển thông minh
hơn; chiến lược phát triển cơ
sở hạ tầng trong thành phố
thông minh, xây dựng hệ sinh
thái đổi mới sáng tạo trong
thành phố thông minh, chia sẻ
kinh nghiệm của các quốc gia

trong xây dựng thành phố
thông minh và hệ sinh thái
khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo….

Chủ trì tổ chức cuôc thi
Sáng kiến xây dựng thành phố
thông minh, có 94 nhóm và cá
nhân từ 22 trường đại học
trong cả nước đăng ký tham
gia cuộc thi được tổ chức qua
03 vòng, kết thúc cuộc thi đã
trao 01 giải đặc biệt, 01giải
nhất, 01giải sáng tạo, 04 giải
ấn tượng và 07 giải khuyến
khích.▲

Hải Sư
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Heä tri thöùc Vieät soá hoùa

Không dân
tộc nào,
quốc gia

nào có thể phát triển bền
vững nếu không chú trọng
tới khoa học công nghệ
(KHCN), không phát huy
hiệu quả năng lực sáng tạo
dựa trên nền tảng tri thức
vững chắc của người dân.
Để đất nước phát triển
nhanh hơn, bền vững hơn
trong bối cảnh thế giới
đang bước vào cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ
4, nhất thiết phải tăng
cường nghiên cứu khoa
học, phát triển công nghệ,
nâng cao năng lực đổi mới
sáng tạo của mỗi người
dân, mỗi tổ chức ở tất cả
các ngành, các lĩnh vực.
Đó là một trong những nội
dung chính của Đề án “Hệ
tri thức Việt số hóa” được
Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt theo Quyết định số
677/QĐ-TTg ngày
18/5/2017. 

Đề án “Phát triển Hệ
tri thức Việt số hóa” được
xây dựng và triển khai với
mong muốn góp phần thúc
đẩy, tạo điều kiện để mọi

người dân học tập suốt
đời, làm chủ tri thức; tăng
cường sáng tạo nghiên
cứu, ứng dụng khoa học
công nghệ; phát huy sức
mạnh trí tuệ của toàn dân,
thúc đẩy quá trình phát
triển đất nước, đặc biệt là
thế hệ trẻ Việt Nam. Hệ tri
thức Việt số hóa xây dựng
hệ sinh thái dựa trên các
công nghệ tiên tiến trên
nền tảng của BigData,
IoT, trí tuệ nhân tạo...
những công
nghệ này đang
tác động mạnh
mẽ tới mọi lĩnh
vực từ khoa
học, giáo dục,
giao thông, tài
chính, sản
xuất, y tế…
Đây chính là
nền tảng kiến tạo những
cơ hội lớn, thực tiễn cho
phong trào khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo của Việt
Nam.

Được khởi động
chính thức phiên bản
iTrithuc 1.0 tại địa chỉ
https://itrithuc.vn/. Đến
nay, “Hệ tri thức Việt số

hóa” đã có 10.462 bộ dữ
liệu mở của các bộ, ngành
được đưa lên; đã có 3,24
triệu câu hỏi và trả lời;
3.931 bài viết trên “cây tri
thức”; 7-10 ứng dụng…
Đề án hướng tới xây dựng
một nền tảng hạ tầng dữ
liệu và tri thức cho người
Việt Nam nhằm phục vụ
cho học tập, nâng cao
trình độ kiến thức và tạo
ra các ứng dụng phục vụ
cho cộng đồng và xã hội.

Hệ tri thức Việt số
hóa gồm có 6 hợp phần,
tạo nên một hệ sinh thái đa
dạng lần đầu tiên được
phát triển tại Việt Nam:

- Trang đề án, tổng
hợp các thông tin trong
quá trình xây dựng và phát
triển của Hệ tri thức Việt
số hóa; tôn vinh tổ chức,

Chia seû tri thöùc - Coå vuõ saùng taïo 
Keát noái coäng ñoàng
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cá nhân đóng góp nguồn
lực, trí tuệ cho Đề án.

- Dữ liệu mở, mọi
người được tự do sử dụng,
sử dụng lại, phân phối lại,
chỉ yêu cầu ghi nhận
nguồn. Đây là nguồn lực
chiến lược quốc gia, với
sự tham gia đóng góp bởi
các bộ, ngành, địa
phương, các cơ quan nhà
nước, doanh nghiệp, tổ
chức và cá nhân. Đây là
các dữ liệu dạng “thô” có
thể cung cấp cho các
doanh nghiệp công nghệ
thông tin sử dụng để tạo ra
các ứng dụng cung cấp giá
trị gia tăng cho người
dùng, phục vụ xã hội. 

- Hệ tri thức, là nền
tảng tổng hợp mọi tri thức
của Đề án, cho phép cộng
đồng tham gia thêm mới,
chỉnh sửa để xây dựng
bách khoa nội dung số hóa

Việt. Với hợp phần này,
các tri thức trẻ, thanh
niên, sinh viên có thể
tham gia vào việc Việt hóa
tri thức của thế giới cũng
như bổ sung cho tri thức
người Việt.  

- Ngân hàng hỏi đáp,
cung cấp các ứng dụng để
mọi người dân có thể dễ
dàng đặt câu hỏi và tra
cứu kiến thức trên mọi
lĩnh vực, mọi lúc mọi nơi.
Ngân hàng hỏi đáp sẽ
được liên kết với các
mạng xã hội, các diễn đàn
lớn trên internet đang hoạt
động tại Việt Nam để khi
người dùng đăng một câu
hỏi lên hệ thống sẽ nhận
được nhiều phương án trả
lời từ các nguồn thông tin
khác nhau. 

- Kho ứng dụng, là
nền tảng để tất cả các nhà
phát triển độc lập có thể
dễ dàng kết nối vào Hệ
sinh thái chung của đề án
và phát hành ứng dụng
dựa trên nền tảng kho dữ
liệu khổng lồ của Hệ tri
thức Việt số hóa và sử
dụng các công cụ trí tuệ

nhân tạo (AI), dữ liệu lớn
(Big Data) để tạo ra các
giá trị gia tăng đáp ứng
các yêu cầu đa dạng của
người dùng.  

- Nhà phát triển,
đóng vai trò hạt nhân
trong Hệ sinh thái tri thức,
khai thác dữ liệu từ kho
Dữ liệu mở, phát triển và
tích hợp ứng dụng vào kho
ứng dụng Đề án.

Dự kiến, đến ngày
01/01/2019 tri thức 2.0 sẽ
được ra mắt cộng đồng
với một số sản phẩm mới

như: Bản đồ số, tạo lập
và chia sẻ dữ liệu nền
tảng của bản đồ số Việt
Nam để cộng đồng và
các doanh nghiệp khai
thác, sử dụng, tạo ra các
ứng dụng phục vụ đời
sống, sản xuất kinh

doanh; Trắc nghiệm, tạo
lập ngân hàng câu hỏi trắc
nghiệm và hệ thống bài
giảng điện tử trong lĩnh
vực giáo dục. Huy động
cộng đồng cùng tham gia
đóng góp câu hỏi trắc
nghiệm và các bài giảng
điện tử để cộng đồng dùng
chung; Tiếng nói tiếng
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Bình Döông: Ñaåy maïnh phaùt trieån gaïch khoâng nung
trong xaây döïng

Thực hiện Quyết
định số 567
(28/4/2010) của

Thủ tướng Chính phủ, Chỉ
thị số 10 (16/4/2012) của
Thủ tướng Chính phủ và
Thông tư số 09/2012 của Bộ
Xây dựng về quy định sử
dụng vật liệu xây dựng
không nung (VLXDKN)
trong các công trình xây
dựng, trong thời gian qua
tỉnh Bình Dương đã tăng
cường sử dụng VLXDKN và
hạn chế gạch đất sét nung và
bước đầu đã đạt một số kết
quả khả quan.

Vật liệu mới cho
ngành xây dựng

So với gạch đất sét
nung, gạch không nung
(GKN) có các ưu điểm vượt
trội, như ít phát thải khí nhà
kính; sử dụng ít nhiên liệu;
sử dụng phế thải làm nguyên
liệu; nhẹ, có khả năng cách
âm, cách nhiệt; đẩy nhanh
tiến độ thi công, giảm giá
thành từ 6 - 8%, tạo điều
kiện thúc đẩy công nghiệp
hóa ngành xây dựng… Do
vậy, sản xuất và sử dụng
GKN đang là một xu hướng
tất yếu của ngành xây dựng
trong tương lai. 

Theo Sở Khoa học và
Công nghệ (KH&CN) cho

biết, từ năm
2011, thực
hiện chủ
trương của
UBND tỉnh,
Sở KH&CN
đã chủ trì,
phối hợp với
Sở Xây dựng,
Sở Công
thương tổ
chức hội thảo
giới thiệu và
xúc tiến chuyển giao công
nghệ sản xuất VLXDKN và
vật liệu bê tông siêu nhẹ.
Mục tiêu là tạo cơ hội và các
điều kiện có thể để các
doanh nghiệp, tổ chức cá
nhân tiếp cận công nghệ sản
xuất GKN, công nghệ gạch
bê tông siêu nhẹ nhằm từng
bước chuyển đổi công nghệ
nung truyền thống sang công
nghệ mới giảm thiểu ô
nhiễm môi trường, nâng cao
năng suất chất lượng sản
phẩm, tăng hiệu quả kinh tế,
tăng khả năng cạnh tranh
cho sản phẩm của doanh
nghiệp.

Ông Nguyễn Văn
Thiền, Tổng Giám đốc Công
ty TNHH Một thành viên
Cấp thoát nước và Môi
trường Bình Dương (Bi-
wase) cho biết, tại nhà máy
xử lý chất thải rắn Nam Bình

Dương, nhiều loại “rác thải”
đặc biệt khó xử lý như bê-
tông, sắt, đá và các thành
phần vô cơ khác sẽ được nhà
máy tiếp tục phân loại, tổng
hợp để sản xuất ra các loại
bê tông tươi, bê tông đúc
sẵn, xỉ tro từ lò đốt tiếp tục
qua sàng phân loại, sau đó
được sản xuất thành gạch
terrazzo, gạch con sâu... và
các loại vật liệu khác phục
vụ cho lát sân vườn, vỉa hè
hay những nơi công cộng,
góp phần tạo nên cảnh quan
đô thị sạch đẹp và góp phần
bảo vệ môi trường. 

Với việc Chính phủ đã
phê duyệt chương trình phát
triển VLXDKN thay thế
gạch đất sét nung, đến năm
2020 vật liệu không nung
chiếm 40% sản lượng vật
liệu xây dựng, theo đánh giá
của các chuyên gia, GKN sẽ

Xưởng sản xuất các sản phẩm gạch không nung của Công ty
TNHH Một thành viên Cấp thoát nước và Môi trường Bình
Dương tại nhà máy xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương)
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dần có chỗ đứng ở thị trường
trong nước và được sử dụng
rộng rãi hơn tại các công
trình.

Mở rộng sản xuất
Trên tinh thần chỉ đạo

của Thủ tướng Chính phủ và
Bộ Xây dựng, tỉnh Bình
Dương đã ban hành Chỉ thị
số 05/2013 về việc tăng
cường sử dụng VLXDKN và
hạn chế gạch đất sét nung
trên địa bàn tỉnh. Bà Nguyễn
Thị Thanh Hảo, Phó Giám
đốc Sở Xây dựng cho biết,
vừa qua nhằm khuyến khích
và tăng cường sự dụng
VLXDKN tỉnh đã ban hành
Chỉ thị số 08 (20/3/2018) và
Kế hoạch số 1961
(11/5/2018) về việc thực
hiện lộ trình giảm dần việc
sản xuất, sử dụng gạch đất
sét nung.

Tính đến nay, trên địa
bàn tỉnh đã có nhiều doanh
nghiệp đẩy mạnh sản xuất
VLXDKN như Công ty Cổ
phần Hass, Công ty Cổ phần
VLXD Biconsi, Công ty
TNHH Gạch ống không
nung Ngôi sao Bình Dương,
Công ty TNHH Một thành
viên Cấp thoát nước và Môi
trường Bình Dương… với
công suất 350 triệu
viên/năm. Trong đó, gạch bê
tông khí chưng áp AAC
144,3 triệu viên/năm; gạch
xi măng cốt liệu, gạch bê
tông 50 - 100 triệu viên/năm. 

Bà Nguyễn Thị Thu
Thuỷ, Giám đốc Kinh doanh
Công ty Cổ phần Hass cho
biết, nhằm tăng cường đổi
mới VLXD, công ty đã đầu
tư 10 triệu USD xây dựng
nhà máy sản xuất gạch
không nung (GKN) theo
công nghệ Đức ở phường
Thạnh Phước, thị xã Tân
Uyên. Các sản phẩm gạch
không nungchính của công
ty gồm gạch Block, gạch U
Block, gạch O Block, gạch
tường, gạch sàn nhà …
Ngoài ra, công ty còn cung
cấp các trang thiết bị, vật
liệu hỗ trợ xây dựng như vữa
xây mạch mỏng, vữa tô, bột
trét. Các sản phẩm của công
ty đã được sử dụng trong
nhiều công trình trong và
ngoài tỉnh như Aeon Mall
Bình Dương, Vincom Cần
Thơ, Bệnh viện Nhi đồng 3,
VTV Khánh Hòa… 

Từng bước giảm sản

xuất gạch đất sét nung
Về lộ trình giảm sản

xuất gạch đất sét nung được
tỉnh Bình Dương triển khai
từ 2005 - 2014, trong đó
chấm dứt hoạt động các lò
gạch đất sét nung có công
nghệ lạc hậu như lò thủ
công, lò vòng (lò Hoffman).
Bà Nguyễn Thị Thanh Hảo
cho biết, năm 2005 đã hoàn
thành di dời hết các lò thủ
công ra khỏi khu dân cư tại
các thị trấn và các xã đông
dân thuộc các huyện, thị xã
(nay là thị xã, thành phố).
Đến năm 2010 đã hoàn
thành chấm dứt các lò gạch
thủ công và đến hết quý
3/2016 hoàn thành chấm dứt
lò vòng. 

Để thực hiện lộ trình
giảm dần việc sản xuất và sử
dụng đất sét nung trên địa
bàn tỉnh, theo Kế hoạch số
1961 sẽ áp dụng công nghệ
lò tuynel trong thời gian từ

Dây chuyền sản xuất gạch ống không nung xi-măng cốt liệu của Công ty
TNHH Gạch ống không nung Ngôi sao Bình Dương (thị xã Tân Uyên)

(Tiếp theo trang 06)
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Giaûi phaùp taêng cöôøng quan heä ñaàu tö Haøn Quoác - Vieät Nam 
vaø kinh nghieäm cho tænh Bình Döông

TS Nguyễn Hoàng Huế - Trường Đại học Thủ Dầu Một

Đặt vấn đề

Việt Nam và Hàn
Quốc là hai quốc gia ở Đông
Á, có nhiều nét tương đồng
về lịch sử và văn hóa. Trong
lịch sử cả hai dân tộc đã
nhiều lần phải đương đầu
với thế lực ngoại xâm lớn
hơn mình gấp nhiều lần.
Lịch sử đấu tranh chống
ngoại xâm đã hun đúc nên
tinh thần yêu nước và ý thức
dân tộc bất khuất của nhân
dân hai nước.

Đều nằm trong khu
vực chịu ảnh hưởng của văn
hóa Trung Hoa, Việt Nam và
Hàn Quốc đều sớm tiếp

nhận nhiều ảnh hưởng của
nền văn minh ra đời sớm và
nổi tiếng này. Mặt khác cả
hai dân tộc đều sớm có một
nền giáo dục và thi cử theo
tinh thần nho giáo. Phật giáo
cũng sớm du nhập vào hai
nước và trong lịch sử, phật
giáo đã từng một thời giữ vị
trí quốc giáo của hai nước và
cho đến ngày nay vẫn tiếp
tục phát triển.

Trải qua những thăng
trầm của lịch sử, đến nay
quan hệ giữa hai nước đang
phát triển tốt đẹp trên nhiều
lĩnh vực ngoại giao, kinh tế,
văn hóa... Trong đó quan hệ

kinh tế là nổi bật nhất,
thường xuyên giữa hai quốc
gia. Trong phạm vi bài viết
này, chúng tôi trình bày mối
quan hệ về hợp tác đầu tư
giữa Hàn Quốc và Việt Nam
trong giai đoạn từ 1992 đến
nay. Từ đó có thể đưa ra
những nhận định, đánh giá
và tổng kết lại những mặt
tích cực và hạn chế trong
mối quan hệ kinh tế giữa hai
nước... qua đó vạch ra được
những định hướng phát triển
cho mối quan hệ kinh tế Việt
- Hàn ở các giai đoạn tiếp
sau.

Cùng với cả nước,

Tóm tắt:
Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, từ đó đến nay, hai

nước đã hai lần nâng cấp quan hệ lên "Đối tác toàn diện" vào năm 2001 và "Đối tác hợp
tác chiến lược" vào năm 2009, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc bắt đầu phát
triển khá nhanh. Quan hệ kinh tế nói chung và trên lĩnh vực đầu tư nói riêng giữa Hàn
Quốc và Việt Nam từ năm 1992 đến Nay là một quá trình phát triển với tốc độ nhanh, thu
được nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Với những kết quả đạt được trong quan hệ đầu tư Hàn Quốc và Việt Nam (1992 -
Nay) đã góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia và các địa
phương của cả hai nước, đồng thời, tăng cường củng cố sự tin cậy hiểu biết, xích lại gần
nhau và hợp tác cùng phát triển giữa hai nước.

Bài viết sẽ đi vào xem xét hiện trạng phát triển quan hệ đầu tư Hàn Quốc và Việt
Nam trong giai đoạn (1992 đến nay), từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá và đề xuất
một số giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đầu tư giữa hai nước trong thời gian
tiếp theo. Những giải pháp đó cũng là những kinh nghiệm cho tỉnh Bình Dương trong quá

trình phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc.
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Bình Dương đang bước vào
thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, hội nhập kinh tế
quốc tế. Trong quá trình đó,
sự liên kết và hợp tác phát
triển kinh tế của Bình Dương
ngày càng được đẩy mạnh đã
trở thành điểm đến hấp dẫn
của nhiều nhà đầu tư, đặc
biệt là các nhà đầu tư Hàn
Quốc. Quá trình phát triển
quan hệ đầu tư Hàn Quốc -
Việt Nam trong giai đoạn
(1992 đến nay), những thành
tựu đạt được và cả những hạn
chế cùng các giải pháp nhằm
thúc đẩy hơn nữa quan hệ
đầu tư giữa hai nước cũng
chính là những kinh nghiệm
quý báu cho tỉnh Bình
Dương trong quá trình phát
triển quan hệ hợp tác đầu tư
với các đối tác Hàn Quốc.

Nội dung
Ngày 22-12-1992, Việt

Nam và Hàn Quốc chính
thức thiết lập quan hệ ngoại
giao cấp đại sứ. Sau sự kiện
có ý nghĩa lịch sử này đã
giúp quan hệ ngoại giao giữa
hai nước ngày càng được
củng cố và phát triển, mở ra
tương lai tốt đẹp cho cả hai
dân tộc. 

Trải qua 25 năm xây
dựng và phát triển, quan hệ
Hàn Quốc - Việt Nam đã đạt
được những thành tựu rất lớn
trên các lĩnh vực đời sống
chính trị, kinh tế, văn hóa xã
hội, giáo dục… trong đó lĩnh
vực thành công nhất là kinh

tế.
1. Thực trạng quan hệ

đầu tư Hàn Quốc - Việt
Nam (1992 đến nay)

Trên cơ sở đồng thuận
của quan hệ ngoại giao chính
trị giữa hai nước, theo đó
quan hệ hợp tác kinh tế cũng
không ngừng phát triển.

1.1. Về đầu tư của
Hàn Quốc  vào Việt Nam

Các nhà đầu tư Hàn
Quốc bắt đầu mang vốn và
công nghệ đến Việt Nam từ
năm 1991, tuy có chậm hơn
so với một số nước Tây Âu
nhưng nhìn chung, các dự án
của Hàn Quốc triển khai ban
đầu tương đối nhanh và có
hiệu quả. Đặc biệt từ sau
năm 1992, các nhà đầu tư
Hàn Quốc đã quan tâm nhiều
hơn đến thị trường Việt Nam.
Cho đến nay, sau 25 năm
thiết lập quan hệ chính thức
với Việt Nam, Hàn Quốc đã
vượt lên về cả tốc độ và khối

lượng đầu tư vào Việt Nam
so với các nước và lãnh thổ
khác trong khu vực. Hàn
Quốc vẫn tiếp tục coi Việt
Nam là đối tác quan trọng

hàng đầu ở khu vực Đông
Nam Á, là điểm đến bổ sung
cho thị trường Trung Quốc
đã bị bão hòa (Trung
Quốc+1) do Việt Nam có sự
ổn định về chính trị - xã hội,
chi phí sản xuất còn tương
đối thấp, lực lượng lao động
và tài nguyên thiên nhiên dồi
dào, đã thiết lập được mạng
lưới cung ứng ổn định cho
hoạt động của các doanh
nghiệp, tận dụng được thị
trường tự do ASEAN
(AFTA) và cơ chế Hiệp định
FTA Hàn Quốc -ASEAN.
Hàn Quốc cũng đang xúc
tiến đàm phán FTA với Việt
Nam, trong đó bao hàm cả
lĩnh vực đầu tư, thương mại
hàng hóa và dịch vụ, quyền
sở hữu trí tuệ (IPR).

Bảng 1: Đầu tư trực
tiếp của Hàn Quốc vào Việt
Nam

Trong giai đoạn đầu,
Hàn Quốc đầu tư chủ yếu

vào những ngành công
nghiệp nhẹ; may mặc, giày
dép, ba lô, túi xách... và công
nghiệp chế biến lâm, hải sản.

Giai đoạn sau các dự án

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (số liệu từ năm 2009 đến năm 3/2018)
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đầu tư của Hàn Quốc vào
Việt Nam chủ yếu tập trung
vào một số các lĩnh vực:
Công nghệ chế biến, chế
tạo, khu tổ hợp công nghệ
cao, bất động sản, dịch vụ
ăn uống, xây dựng, thông
tin truyền thông..v.v.

Về tài trợ ODA, từ
năm 1991, thông qua cơ
quan hợp tác quốc tế Hàn
Quốc ( Koika), Chính phủ
Hàn Quốc bắt đầu viện trợ
không hoàn lại cho Việt
Nam. Tính đến năm 2004,
Hàn Quốc đã viện trợ không
hoàn lại cho Việt Nam
50,247 triệu USD tập trung
vào các lĩnh vực y tế, giáo
dục, năng lực nghiên cứu,
chuyển giao công nghệ, đào
tạo ngắn hạn. Cũng trong
những năm 1991 đến năm
2004 đã có 1621 lượt cán bộ
Việt Nam sang Hàn Quốc
học tập và khoảng 157 tình
nguyện viên Hàn Quốc sang
Việt Nam hoạt động trên
nhiều lĩnh vực như dạy
tiếng Hàn, dạy Teakwondo
và y tế [2; tr153].

Từ năm 2005, viện trợ
không hoàn lại của Hàn
Quốc cho Việt Nam đã tăng
lên mức trên 9triệu
USD/năm. Tính đến năm
2006, tổng số tiền viện trợ
của Hàn Quốc dành cho
Việt Nam lên tới trên 60
triệu USD. Tiếp đến, trong
những năm 2006 - 2009,
Hàn Quốc tiếp tục tăng mức

cung cấp tín dụng ưu đãi
cho Việt nam lên 100 triệu
USD/ năm và viện trợ
không hoàn lại là 9,5 triệu
USD/ năm. Tính đến năm
2009, viện trợ ODA của
Hàn Quốc cho Việt Nam
đứng hàng thứ 02 sau Nhật
Bản [1].

Đến hết năm 2017,
theo Cục đầu tư nước ngoài
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Hàn Quốc đã trở thành nhà
tài trợ song phương lớn của
Việt Nam. Nhiều lĩnh vực
ưu tiên viện trợ của Hàn
Quốc dành cho Việt Nam
như phát triển nguồn nhân
lực, giáo dục, đào tạo, y tế,
hỗ trợ nhân đạo cho các
vùng sâu vùng xa, vùng
nghèo đói, phát triển nông
nghiệp nông thôn… đã sử
dụng nguồn vốn ODA của
hàn Quốc mang lại hiệu quả
thiết thực,góp phần vào sự
phát triển chung của nền
kinh tế xã hội Việt Nam.

1.2. Về đầu tư của
Hàn Quốc  vào Bình
Dương

Trong quan hệ đầu
tư của Hàn Quốc - Việt Nam
nói chung có phần đóng góp
không nhỏ của đầu tư Hàn
Quốc vào Bình Dương.
Tính đến tháng 12/2017,
Bình Dương đã thu hút tổng
cộng 3.037 dự án với tổng
vốn đầu tư đăng ký ước tính
đạt 28 tỷ 473 triệu USD,
đứng thứ 2 cả nước sau

thành phố Hồ Chí Minh về
thu hút vốn đầu tư nước
ngoài. Về đối tác đầu tư, đã
có hơn 64 quốc gia và vùng
lãnh thổ đầu tư vào tỉnh
Bình Dương, trong đó, xuất
hiện ngày càng nhiều các
tập đoàn, công ty xuyên
quốc gia có năng lực về tài
chính và công nghệ. Trong
đó Hàn Quốc đứng thứ 04
với 633 dự án có tổng số
vốn đăng ký là 2 tỷ 756
triệu USD, chiếm 9,68%
tổng vốn đầu tư [7].

Về lĩnh vực đầu tư,
lĩnh vực công nghiệp chế
biến, chế tạo là ngành nghề
đứng đầu trong thu hút vốn
đầu tư nước ngoài; thứ 02 là
lĩnh vực kinh doanh bất
động sản, tỉnh đã thu hút
những dự án có quy mô lớn
đầu tư cơ sở hạ tầng khu
công nghiệp, khu dân cư…
Những lĩnh vực khác như
thương mại dịch vụ phân
phối hàng hóa, xây dựng,
vận tải từng bước chiếm số
vốn tương đối lớn trong cơ
cấu lĩnh vực đầu tư tại tỉnh
Bình Dương. Tiêu biểu như
Dự án sản xuất sợi lốp ô tô
do Kolon Industries Inc
(Hàn Quốc) đăng ký đầu tư
trong đầu năm 2017 đầu tư
tại Khu công nghiệp Bàu
Bàng.

Taị buôỉ găp̣ gơ ̃giưã
UBND tin̉h Biǹh Dương vơí
cać doanh nghiêp̣ Haǹ Quôć
diêñ ra ngaỳ 16/8/2017, ông
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Nguyêñ Thanh Truć, Giaḿ
đôć Sơ ̉Kê ́hoac̣h va ̀Đâù tư
tin̉h Biǹh Dương cho biết,
trong 06 thańg đâù năm
2017, nhiêù tâp̣ đoaǹ, nhà
đâù tư Haǹ Quôć đa ̃tiêṕ tuc̣
đêń tim̀ hiêủ môi trươǹg đâù
tư taị Biǹh Dương va ̀đa ̃đâù
tư 16 dư ̣ań mơí va ̀17 dư ̣ań
tăng vôń vơí tôn̉g sô ́ vôń
đâù tư la ̀ 306 triêụ USD;
trong đo,́ môṭ sô ́dư ̣ań lơń
ma ̀doanh nghiêp̣ Haǹ Quôć
đa ̃đâù tư vaò Biǹh Dương
trong năm 2017 như: Dư ̣ań
san̉ xuât́ sơị lôṕ ô tô vơí
tôn̉g vôń đâù tư 220 triêụ
USD do Tâp̣ đoaǹ Kolon In-
dustries đâù tư taị Khu công
nghiệp Bàu Baǹg; dư ̣ań san̉
phâm̉ dêṭ may vơí vôń 25
triêụ USD do nha ̀ đâù tư
Công ty TNHH Dêṭ may Se-
wang va ̀dư ̣ań san̉ xuât́ giâý
va ̀ đô ̀ nhưạ vôń đâù tư 12
triêụ USD do nha ̀ đâù tư
Công ty TNHH HuynJin taị
Khu công nghiệp VSip II
[8].

1.3. Về đầu tư của
Việt Nam sang Hàn Quốc

Năm 1989 Việt Nam
đã có đầu tư ra nước ngoài.
Để tạo điều kiện thuận lợi
về khung pháp lý cho hoạt
động đầu tư của các doanh
nghiệp Việt Nam ra nước
ngoài, ngày 14/04/1999,
Chính phủ Việt Nam đã ban
hành nghị định số
22/1999/NĐ-CP về đầu tư ra
nước ngoài, sau đó qua 02

lần sửa đổi và được cụ thể
hóa bằng Nghị định số
78/2006/ NĐ-CP ngày
09/08/2006. Luật đầu tư
ngày càng thông thoáng, tạo
điều kiện cho các nhà đầu tư
phát triển. 

Trong những năm đầu
thế kỷ XXI, đầu tư trực tiếp
ra nước ngoài giúp doanh
nghiệp Việt Nam mở rộng
thị trường, nâng vị thế của
đất nước trên thị trường
quốc tế trong tiến trình hội
nhập kinh tế quốc tế.

Đối với Hàn Quốc, số
vốn đầu tư của Việt Nam
cũng như các dự án đầu tư
của Việt Nam vào quốc gia
này còn khá mờ nhạt. Từ khi
Việt - Hàn đặt quan hệ ngoại
giao năm 1992, cho đến
năm 2000, chưa thấy một dự
án đầu tư nào của Việt Nam
vào Hàn Quốc. Năm 2001,
Việt Nam bắt đầu đầu tư vào
Hàn Quốc với quy mô nhỏ.
Tính tới năm 2010, theo số
liệu của Tổng cục thống kê,
Việt Nam có 13 dự án đầu tư
vào Hàn Quốc với tổng số
vốn đăng ký là 3,2 triệu
USD.

2. Đánh giá chung về
quan hệ đầu tư Việt Nam -
Hàn Quốc (1992 đến nay)

2.1. Thành tựu
Quan hệ đầu tư Hàn

Quốc - Việt Nam (1992 -
Nay) đạt được những kết
quả chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, cả hai nước
Việt Nam và Hàn Quốc đều
có nhu cầu tận dụng mặt có
lợi cho mình trong đối tác,
đều muốn thúc đẩy mặt hợp
tác vì lợi ích quốc gia của
mỗi nước. Vì vậy trong 25
năm qua, cả hai nước từng
bước hoàn thiện hệ thống
chính sách kinh tế thương
mại song phương. Đây có
thể coi là thành tựu quyết
định chung mang tính chiến
lược, làm nền tảng và động
lực thúc đẩy tiến trình quan
hệ thương mại và đầu tư
giữa Hàn Quốc và Việt Nam
từ năm 1992 đến nay.

Thứ hai, xét một cách
tổng quát, đầu tư của Hàn
Quốc vào Việt Nam từ năm
1992 đến nay đã có đóng
góp nhất định vào sự nghiệp
phát triển kinh tế của Việt
Nam: Làm tăng thêm nguồn
vốn đầu tư phát trển cho nền
kinh tế Việt Nam đang thiếu
vốn,  nhất là đầu tư trong
lĩnh vực kết cấu hạ tầng, đào
tạo nguồn nhân lực; giúp
Việt Nam tiếp thu công
nghệ, sản xuất và xuất khẩu
ở bộ phận công nghiệp sử
dụng lao động có chuyên
môn; Tăng nguồn đầu tư
cho một số lĩnh vực Việt
Nam đang yếu như công
nghiệp chế tạo, chế biến
nông sản, công nghiệp nặng,
điện tử, vận tải, bất động
sản, nông lâm nghiệp...

Thứ ba, về mặt xã hội,
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cùng với đầu tư nước ngoài
nói chung, FDI của Hàn
Quốc ở Việt Nam đã góp
phần quan trọng tạo việc
làm, tăng năng suất lao
động, cải thiện nguồn nhân
lực cho đất nước. 

Thứ tư, viện trợ của
Hàn Quốc dành cho Việt
Nam như phát triển nguồn
nhân lực, giáo dục, đào tạo,
y tế, hỗ trợ nhân đạo cho các
vùng sâu vùng xa, vùng
nghèo đói, phát triển nông
nghiệp nông thôn… đã
mang lại hiệu quả thiết
thực,góp phần vào sự phát
triển chung của nền kinh tế
xã hội Việt Nam.

Thứ năm, trong bức
tranh chung của quan hệ đầu
tư Hàn Quốc - Việt Nam,
đầu tư của Hàn Quốc vào
Bình Dương cùng với các
đối tác khác đã có tác động
tích cực đến tình hình phát
triển kinh tế tại Bình
Dương. Vốn đầu tư nước
ngoài của Hàn Quốc và các
đối tác khác góp phần bổ
sung quan trọng cho vốn
đầu tư đáp ứng nhu cầu đầu
tư phát triển xã hội và tăng
trưởng kinh tế; góp phần
phát triển công nghiệp,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế;
tác động tích cực đến sự
phát triển văn hóa xã hội của
tỉnh Bình Dương…

2.2. Những tồn tại,
hạn chế

Bên cạnh những kết
quả đạt được, quan hệ đầu
tư Việt Nam - Hàn Quốc
(1992 đến nay) còn tồn tại
nhiều hạn chế:

Thứ nhất, quan hệ đầu
tư Việt Nam - Hàn Quốc
(1992 đến nay) diễn ra giữa
hai nền kinh tế có sự chênh
lệch rất lớn về quy mô và
trình độ phát triển. Đây là
quan hệ giữa một nền kinh
tế thị trường, phát triển với
một nền kinh tế có tiềm lực
không lớn, lại đang trong
quá trình chuyển đổi. Sự
chênh lệch này sẽ dẫn tới sự
bất cập, bất bình đẳng trong
quan hệ hợp tác làm ăn với
nhau.

Thứ hai, quan hệ đầu
tư giữa Hàn Quốc và Việt
Nam thời gian qua tuy có
tăng trưởng về số dự án và
tổng vốn nhưng vẫn chưa
tương xứng với tiềm năng
của cả hai nước. Đầu tư của
Việt Nam vào Hàn Quốc
vẫn còn khiêm tốn.

Thứ ba, trong quan hệ
đầu tư Việt - Hàn, vốn đầu
tư của Hàn Quốc vào Việt
Nam tuy đứng đầu về số vốn
đăng ký và vốn thực hiện,
nhưng cơ cấu vốn tập trung
quá nhiều vào công nghiệp
nặng, điện tử, lắp ráp, trong
khi đó vốn đầu tư cho các
ngành công nghiệp phụ trợ,
công nghiệp chế biến nông
lâm thủy sản còn ít.

Thứ tư, ODA của Hàn
Quốc ở Việt Nam có khác so
với các nước khác. Do sự
khác biệt về chế độ chính trị
cùng với sự tác động tiêu
cực từ di sản quá khứ nên
đầu tư của Hàn Quốc dưới
hình thức ODA cũng có đặc
trưng so với các nước khác.

2.3.3 Nguyên nhân
của những tồn tại 

Những tồn tại, hạn
chế trong quan hệ đầu tư
Việt Nam - Hàn Quốc (1992
đến nay) là do những
nguyên nhân chủ yếu dưới
đây:

- Quan hệ kinh tế Việt
Nam - Hàn Quốc là quan hệ
giữa hai quốc gia có mục
tiêu, lợi ích chiến lược khác
nhau. Mục tiêu, lợi ích chiến
lược của Việt Nam là xây
dựng thành công chủ nghĩa
xã hội, góp phần vào sự
nghiệp khôi phục và củng cố
chủ nghĩa xã hội thế giới.
Mục tiêu, lợi ích chiến lược
của Hàn Quốc là phát huy
vai trò của mình ở khu vực
với vị thế của một “con
Rồng châu Á”.

- Các nhà đầu tư Hàn
Quốc chỉ quan tâm đầu tư
vào những lĩnh vực có công
nghiệp nặng, điện tử, lắp
ráp, trong khi đó vốn đầu tư
cho các ngành công nghiệp
phụ trợ, công nghiệp chế
biến nông lâm thủy sản còn
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hạn chế.
- Năng lực cung ứng

và tiếp thị xuất khẩu của các
doanh nghiệp Việt Nam còn
yếu, chủng loại hàng hóa
còn nghèo nàn, chất lượng
và mẫu mã chưa phù hợp,
giá cả không cạnh tranh.

- Việt Nam có nền
kinh tế ở trình độ đang phát
triển, có hệ thống pháp luật
đang dần dần phù hợp với
yêu cầu nền kinh tế thị
trường, trình độ quản lý
kinh tế của Việt Nam còn
thấp, môi trường kinh
doanh còn kém hấp dẫn.

3. Một số giải pháp
nhằm thúc đẩy quan hệ đầu
tư Hàn Quốc - Việt Nam nói
chung và Hàn Quốc - Bình
Dương nói riêng 

Từ thực tiễn mối quan
hệ đầu tư Việt Nam - Hàn
Quốc trong giai đoạn (1992
đến nay), để phát huy những
kết quả đạt được đồng thời
khắc phục những tồn tại,
hạn chế nhằm thúc đẩy quan
hệ đầu tư giữa hai nước nói
chung và giữa Hàn Quốc -
Bình Dương nói riêng, theo
chúng tôi các cơ quan hữu
quan và doanh nghiệp Việt
Nam cần tiến hành đồng bộ
một loạt giải pháp. Đây
cũng là những kinh nghiệm
quý báu cho tỉnh Bình
Dương trong quá trình phát
triển quan hệ hợp tác đầu tư

với các đối tác Hàn Quốc.
Những giải pháp cụ

thể như sau:
Một là, để thúc đẩy

FDI của Hàn Quốc vào Việt
Nam, phía Việt Nam cần
phải tiếp tục hoàn thiện môi
trường pháp lý nhằm nâng
cao sức cạnh tranh của môi
trường đầu tư, đẩy mạnh
quảng bá hình ảnh Việt Nam
ở nước ngoài nhất là ở Hàn
Quốc. Đồng thời Việt Nam
cần phải đơn giản hóa hơn
nữa các thủ tục liên quan
đến hoạt động đầu tư, tăng
cường công tác chống tham
nhũng, cửa quyền, chú trọng
phát triển cơ sở hạ tầng kinh
tế kỹ thuật, dịch vụ giao
thông bưu chính viễn thông.

Hai là, cùng với việc
cải thiện môi trường đầu tư,
Việt Nam cần nâng cấp cơ
sở hạ tầng để phát triển
quan hệ kinh tế quốc tế như
nâng cấp hải cảng, sân bay,
hoàn thiện hệ thống thông
tin liên lạc... nhằm giúp các
doanh nghiệp trong nước
tiếp cận nhanh với môi
trường kinh doanh quốc tế
và các công ty nước ngoài
có thể hiểu nhiều hơn về
môi trường kinh doanh Việt
nam. 

Ba là, nhà nước Việt
Nam cần quan tâm hơn đến
chính sách thu hút vốn đầu
tư nước ngoài, chính sách

ưu tiên cho hàng xuất khẩu,
cần khắc phục những điểm
chưa thật thuận lợi của môi
trường đầu tư, đặc biệt là
với những ngành mà phía
Hàn Quốc quan tâm như
công nghiệp nặng, điện tử,
lắp ráp.

Việc cải cách các thủ
tục hành chính ở Việt Nam
cũng cần được thực hiện
một cách khẩn trương và
đồng bộ để tạo động lộc
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
tham gia có hiệu quả các
liên kết kinh tế quốc tế; hệ
thống thủ tục giấy tờ trong
giao dịch cần được thay đổi
theo hướng tinh giản, giảm
bớt tình trạng nhiều cửa
trong giao dịch và quá nhiều
loại giấy tờ trong xử lý các
vụ việc. 

Bốn là, nâng cao năng
lực cạnh tranh của các
doanh nghiệp Việt Nam.
Các doanh nghiệp nhất thiết
phải áp dụng phương pháp
quản lý chặt chẽ từ quản lý
doanh nghiệp, quản lý quá
trình sản xuất đến chất
lượng sản phẩm theo tiêu
chuẩn quốc tế và các quy
định của các cơ quan kiểm
soát chất lượng của Việt
Nam và Hàn Quốc để tạo
niềm tin với các đối tác đầu
tư.

Năm là, doanh nghiệp
phải có kế hoạch xúc tiến
khẩn trương việc đào tạo,
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bồi dưỡng trình độ tay
nghề cho nguồn nhân lực,
trong đó có công nhân và
cả cán bộ quản lý hiểu biết
các chuẩn mực thông lệ
quốc tế, chính sách thương
mại thế giới và chính sách
thương mại Hàn Quốc để
đáp ứng yêu cầu của nhà
đầu tư.

Bảy là, phải nâng
cao chất lượng nguồn nhân
lực. Để thu hút vốn đầu tư
của Hàn Quốc vào Việt
Nam, nâng cao trình độ kỹ
thuật, trình độ ngoại ngữ
cho người lao động là việc
làm cần thiết và phải tiến
hành thường xuyên. Hàn
Quốc là một quốc gia phát
triển, trình độ kỹ thuật tiên
tiến, với trình độ kỹ thuật
chưa cao của lao động Việt
Nam là một bất cập gây
khó khăn cho quá trình thu
hút vốn đầu tư từ phía Hàn
Quốc. Trong thời gian tới
Việt Nam cần phải nâng
cao trình độ kiến thức kỹ
năng nghề cho người lao
động. Trình độ kiến thức
kỹ năng nghề không chỉ
căn cứ vào bằng cấp,
chứng chỉ của các cơ sở
đào tạo trong nước mà
phải được xác định thông
qua tuyển lựa, kiểm tra,
đánh giá của phía đối tác
nước ngoài, quan trọng
hơn, nó phải được thể hiện
trong năng lực làm việc
thực sự của người lao động

có đáp ứng được đòi hỏi
của công nghệ sản xuất, độ
phức tạp của công việc mà
họ đảm nhiệm ở nước
ngoài hay không.

Trên thực tế, nhiều
lao động Việt Nam được
đào tạo từ các trường đại
học, cao đẳng, cở sở nghề
có uy tín… nhưng không
đáp ứng được yêu cầu từ
phía các công ty Hàn
Quốc, vì họ không được
đào tạo bài bản. Trong khi
thị trường Hàn Quốc đòi
hỏi lao động Việt Nam
phải được đào tạo cơ bản
và chuyên sâu, đặc biệt
phải phù hợp với công
nghệ sản xuất cụ thể.

Tám là, đối với tỉnh
Bình Dương cần tiếp tục
triển khai có hiệu quả
chính sách thu hút đầu tư
của tỉnh trong thời gian tới
đã được xác định rõ tại
Chương trình số 34-
Ctr/TU ngày 15 tháng 12
năm 2016 của Tỉnh ủy về
đổi mới thu hút đầu tư giai
đoạn 2016 - 2020 nhằm
tiếp tục thu hút các nhà
đầu tư Hàn Quốc đến với
tỉnh nhà.

Kết luận
Với những kết quả

đạt được trong quan hệ đầu
tư Hàn Quốc - Việt Nam
nói chung và Hàn Quốc -
Bình Dương nói riêng

(1992 đến nay) đã góp
phần vào công cuộc phát
triển kinh tế - xã hội của
mỗi quốc gia và các địa
phương của cả hai nước,
đồng thời, tăng cường
củng cố sự tin cậy hiểu
biết, xích lại gần nhau và
hợp tác cùng phát triển
giữa hai nước. 

Đặc biệt là khi quan
hệ giữa hai nước đã được
nâng cấp từ bình thường
hóa lên đối tác toàn diện
và đối tác hợp tác chiến
lược, hứa hẹn tạo ra nhiều
cơ hội mới cho sự hợp tác
cùng có lợi giữa hai nước.
Từ kinh nghiệm của 26
năm qua, có thể thấy sự
phát triển quan hệ hợp tác
giữa hai nước đã có nhiều
thuâṇ lợi, nhiều khả năng
để thực hiện thành công
quan hệ đối tác toàn diện
trong đó quan hệ kinh tế
đóng vai trò quan trọng
hàng đầu. 

Tuy nhiên, quan hệ
đầu tư Hàn Quốc - Việt
Nam nói chung và Hàn
Quốc - Bình Dương nói
riêng vẫn có sự đan xen
giữa triển vọng và thách
thức, cần có sự nỗ lực của
cả hai phía nhằm phát huy
thuận lợi, hạn chế khó
khăn để đưa mối quan hệ
này tiếp tục tiến lên phía
trước.

Những giải pháp
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nhằm thúc đẩy quan hệ đầu
tư Hàn Quốc - Việt Nam nói
chung và Hàn Quốc - Bình
Dương nói riêng cũng chính
là những kinh nghiệm quý
báu cho tỉnh Bình Dương
trong quá trình phát triển
quan hệ hợp tác đầu tư để
tỉnh nhà thực sự là điểm đến
đáng tin cậy đối với tất cả
các nhà đầu tư trong và
ngoài nước trong thời gian
tới.
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Việt, kho dữ liệu này cho phép cộng đồng khai thác và sử dụng tự do để nghiên
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Ông Đào Mạnh Thắng, Phó cục Trưởng, Cục Thông tin khoa học và công nghệ
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(Tiếp theo trang 15)
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Ñieàu tra, khaûo saùt, tìm hieåu di vaên Haùn Noâm trong caùc
ñình, chuøa, mieáu ôû thaønh phoá Bieân hoøa, tænh Ñoàng Nai

Biên Hòa -
Đồng Nai có
nhiều cơ sở tín

ngưỡng đình, chùa, đền,
miếu lưu giữ văn tự Hán
Nôm thể hiện nét sinh hoạt
văn hóa cộng đồng, văn hóa
tinh thần của người Việt,
người Hoa. Văn tự Hán Nôm
là văn tự được nhà nước
phong kiến Việt Nam sử
dụng là hệ thống văn tự
chính thống đến hơn mười
thế kỷ, là một loại hình văn
tự có thể nói được xem là
văn hóa chữ viết đầu tiên của
người Việt Nam, lưu giữ
nhiều giá trị đời sống xã hội
của người Việt. Nhưng nó
cũng là loại văn tự mà ngày
nay đã không được sử dụng
là hệ thống văn tự chính
thống của Việt Nam mà nó
chủ yếu được tồn sinh nơi
đình chùa hay được lưu giữ
ở các thư tịch cổ xưa, thế hệ
hôm nay ít có ai đọc được
hiểu được, có người đọc và
hiểu được những tinh hoa
văn hóa mà cha ông để lại
đếm trên đầu ngón tay. Từ đó
dẫn đến tình trạng mập mờ,
hiểu sai, phản ánh sai và đi
đến làm sai. Bên cạnh đó,
quá trình đô thị hóa diễn ra
với tốc độ cao cũng làm ảnh
hưởng lớn đến sự tồn sinh

của loại hình văn tự này.

Đề tài “Điều tra, khảo
sát, tìm hiểu di văn Hán
Nôm trong 24 đình, chùa,
miếu ở thành phố Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai” được thạc sĩ
Nguyễn Văn Ngoạn, Trường
Đại học Thủ Dầu Một triển
khai với mục tiêu tìm hiểu về
nhận thức, tư tưởng của
người Biên Hòa qua các thời
kỳ; hình thành cho được bộ
tổng tập tài liệu và nội dung
di văn Hán Nôm của toàn bộ
24 đình, chùa, miếu của
thành phố Biên Hòa, phục vụ
cho công tác nghiên cứu về
lịch sử, văn hóa, tiến trình
khai mở làng xã ở Biên Hòa
xưa góp phần minh định
chính xác hơn về lịch sử hình
thành và phát triển đất và
người Nam bộ nói chung;
xác lập lưu truyền những giá
trị văn hóa tinh thần, giá trị
đạo đức truyền thống của
người Việt Nam vùng Biên
Hòa nói riêng và Đông Nam
bộ nói chung nhằm giáo dục
truyền thống những giá trị đó
trong đời sống hiện đại hôm
nay và mai sau.

Hơn 300 năm hình
thành và phát triển, vùng đất
Biên Hòa - Đồng Nai đã hội
tụ nhiều cộng đồng cư dân,

với bao thế hệ về đây sinh cơ
lập nghiệp, tạo dựng cuộc
sống mới nơi vùng đất mới.
Thành quả của sự hội tụ và
phát triển ấy đã tạo dựng
được một cuộc sống sung túc
như ngày hôm nay. Song
song với việc tạo dựng một
cuộc sống vật chất sung tác
ấy còn là một đời sống tinh
thần hết sức phong phí và đa
dạng. 

Mà chứng tích cho đời
sống tinh thần ấy là cả một
hệ thống cơ sở tín ngưỡng về
đình, chùa, đền, miếu… nhà
thời hết sức đồ sộ với những
nghi lễ được thực hành và
các thành tố Hán Nôm được
thiết trí ở các cơ sở càng tô
thêm vẻ cổ kính mang nhiều
gia trị lịch sử - văn hóa
truyền thống dân tộc được
thể hiện trên đất Đồng Nai.
Dù đã được người con Đồng
Nai quan tâm tìm hiểu phát
huy giá trị của nó, song đâu
đó vẫn còn những thành tố
Hán Nôm nơi đình, chùa,
miếu chưa được khai thác,
phát huy giá trị cần tiếp tục
được tìm hiểu và phát huy để
hiểu hơn về vùng đất và con
người Đồng Nai nói chung
và Biên Hòa nói riêng.

Sự hiện diện của đình

(thuộc chương trình nghiên cứu: Khảo cứu di văn hán nôm vùng Đông Nam bộ)
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làng trên địa bàn ngày nay là
một minh chứng cho sự hình
thnhf và phát triển của vùng
đất và con người Biên Hòa.
Tuy chưa có điều kiện để tìm
hiểu một cách có hệ thống,
với những con số thống kê cụ
thể về đình làng và niên đại
tạo dựng đình làng ở đây,
song qua tìm hiểu được biết
có những ngồi đình trên địa
bàn được tạo dựng cách đây
trên dưới 200 năm lịch sử.
Cùng với đó là những nét
sinh hoạt văn hóa truyền
thống dân tộc và các thể loại
di sản Hán Nôm mang nhiều
giá trị đạo đức truyền thống
được thể hiện nơi đình làng.

Qua tìm hiểu, Hán Nôm
ở 12 ngôi đình trên địa bàn có
các thể loại như: Bảng hiệu,
hoành phi, liễn đối, văn cúng,
chữ thời, sắc phong… được
thể hiện trên nhiều chất liệu,
trên xi măng, trên gỗ, trên
giấy… Tự dạng nhiều nhất là
kiểu “chữ Chân - tức Khải
thư”, đầy đủ nét, rõ ràng. Tuy
nhiên, đôi lúc còn tùy tiện,
chưa thống nhất lối viết: chữ
phồn thể, giản thể dùng lẫn
lộn, một số chữ được viết dị
thể, dùng sai chữ, một số câu
đối đặt lẫn vế đối hay loạn đối
trong một câu; qua thời gian
một số chữ đã bị sức mẻ, mờ
nét hay viết theo lối chữ thảo
gây khó khăn cho quán trình
ghi nhận và dịch thuật.

Cùng với đình, thì sự

hiện diện của chùa cũng là
một trong những chứng tích
lịch sử nói lên sự hình thành
và phát triển của vùng đất,
con người Biên Hòa, hiện có
một số ngôi chùa được xây
dựng cách nay gần 300 năm
lịch sử. Ngoài việc là minh
chứng xác thực cho lịch sử
hình thành và phát triển vùng
đất, con người nơi đây, chùa
còn là nơi phô diễn các giá trị
lịch sử, văn hóa, đạo đức
truyền thống dân tộc. Và
cũng là nơi bảo lưu, phát huy
giá trị của văn hóa Hán Nôm
được hình thành và phát triển
với sự hình thành và phát
triển của chùa. Cũng như ở
đình, văn hóa Hán Nôm ở
chùa gồm nhiều thể loại: có
cả hoành phi, câu đối, chữ
thờ, bảng biểu, bài kệ, bài
vị… mang nhiều giá trị lịch
sử, văn hóa, đạo đức truyền
thống dân tộc, đặc biệt là giáo
lý nhà Phật.

Ngoài các cơ sở tín
ngưỡng như đình, chùa thì
miếu cũng là một cơ sở tín
ngưỡng được hình thành và
phát triển gắn với sự hình
thành và phát triển vùng đất
và con người Biên Hòa. Di
văn Hán Nôm ở miếu có phần
ít hơn so với ở đình và chùa.
Ngoài việc mang trong mình
những giá trị lịch sử, văn hóa,
đạo đức truyền thống dân tộc,
thì văn hóa Hán Nôm ở miếu
cũng có những bất cập như ở
đình và chùa nói trên.

Thật khó có thể quy
chuẩn hết và phân định một
cách rõ ràng về lịch sử, văn
hóa mà di văn Hán Nôm để
lại. Song quan tìm hiểu, phần
nào hiểu được những giá trị
mà di văn Hán Nôm thể hiện.
Về lịch sử thấy được một số
đặc điểm gợi lại lịch sử, thời
khai phá, thời đấu tranh giữ
làng… ở góc độ văn hóa,
cũng thấy được đặc trưng văn
hóa truyền thống dân tộc
được kế thừa và tiếp thu hòa
nhập với văn hóa các dân tộc
nơi vùng đất mới. Trước hết
là tình yêu thiên nhiên, yêu
quê hương, đất nước, là nét
sinh hoạt văn hóa cộng đồng
nơi đình, chùa, miếu, được kế
thừa và vun xới sâu rộng
trong mỗi người dân. Là lòng
biết ơn sâu sắc đối với các
thần thánh, các thể hiện cha
anh đã hộ trì, chở che, góp
công sức cho quê hương đất
nước, nét văn hóa còn được
thể hiện ở lòng nhân ái, sự
bao dung và với ước vọng đất
nước mãi mãi thái bình, an
lạc, ấm no, hạnh phúc.
Truyền thống này kéo dài từ
ngàn xưa cho đến mãi mãi về
sau.

Thu Huyền (Đọc toàn
văn báo cáo “Điều tra, khảo
sát, tìm hiểu di văn Hán Nôm
trong các đình, chùa, miếu ở
thành phố Biên hòa, tỉnh
Đồng Nai” tại Trung tâm
Thông tin và thống kê KHCN)
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Kieán truùc Chính quyeàn ñieän töû 
tænh Bình Döông - phieân baûn 1.0

Kiến trúc Chính
quyền điện tử
là cơ sở khoa

học giúp nâng cao chất lượng,
hiệu quả khi triển khai công
tác ứng dụng công nghệ thông
tin (CNTT) của tỉnh Bình
Dương trong thời gian tới.
Đây sẽ là cơ sở giúp đẩy
mạnh phát triển chính quyền
điện tử, nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động của các cơ
quan nhà nước, góp phần
phục vụ người dân và doanh
nghiệp ngày càng tốt hơn.

Việc xây dựng Chính
quyền điện tử tỉnh Bình
Dương phiên bản 1.0 được
thiết kế dựa trên nguyên tắc
sau: Phù hợp với Khung kiến
trúc Chính phủ điện tử Việt
Nam và các văn bản hướng
dẫn liên quan; phù hợp với
định hướng, mục tiêu triển
khai ứng dụng công nghệ
thông tin của quốc gia, tỉnh;
phù hợp với chiến lược, mục
tiêu phát triển kinh tế xã hội
của tỉnh; các ứng dụng công
nghệ thông tin cần được xây
dựng hướng đến dùng chung,
có tính sử dụng cao, chung
một nền tảng tích hợp; triển
khai ứng dụng công nghệ
thông tin có trọng tâm, trọng
điểm, ưu tiên triển khai trước
các dịch vụ công có tính đơn

giản, mức độ sử dụng cao… 

Theo đó, kiến trúc
Chính quyền điện tử Bình
Dương được mô hình hóa dựa
trên thiết kế kiến trúc phân
lớp với nguyên tắc lớp sau
cung cấp dịch vụ cho lớp
trước, nhằm phân tích kiến
trúc phức tạp của chính quyền
điện tử thành các lớp với chức
năng, nhiệm vụ xác định, từ
đó đưa ra thông tin đơn giản
và dễ hiểu hơn, bao gồm:
Người dùng/Hệ thống ngoài
(Actors); kênh truy cập; nhóm
dịch vụ; ứng dụng; dữ liệu;
ứng dụng nền tảng; hạ
tầng; cơ sở vật chất; quản
lý chỉ đạo. 

Lộ trình triển khai
Kiến trúc Chính quyền
điện tử cấp tỉnh Bình
Dương được phân kỳ theo
02 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1 (2019 -
2020): Với nhiệm vụ nâng
cấp, triển khai rộng Cổng
dịch vụ công trực tuyến,
phần mềm một cửa điện tử
của tỉnh; đảm bảo khả năng
đáp ứng yêu cầu phục vụ
cung cấp dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4 và
tích hợp, liên thông giữa các
hệ thống, hướng đến hình
thành kênh giao tiếp hành

chính duy nhất của Chính
quyền với Người dân và
Doanh nghiệp; kiểm tra, rà
soát và đánh giá, hoàn thiện
việc cung cấp thông tin về thủ
tục hành chính trên các cổng,
trang thông tin điện tử thành
phần của các cơ quan nhà
nước thuộc tỉnh; nâng cấp
phần mềm quản lý văn bản và
điều hành đảm bảo liên thông
với hệ thống một cửa điện
tử;… 

- Giai đoạn 2 (từ năm
2021): Phát triển, tăng cường
việc cung cấp dịch vụ công

trực tuyến, các dịch vụ phục
vụ công tác quản lý và điều
hành trên thiết bị di động,
thiết bị thông minh; nâng cấp,
mở rộng và hoàn thiện hệ
thống nền tảng tích hợp LGSP
của tỉnh đảm bảo cho phép

Mô hình Kiến trúc CQĐT phiên bản 1.0 tỉnh
Bình Dương

(Tiếp theo trang 08)


