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LỜI NGỎ

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai (DIZA) được thành lập theo Quyết định số 
204/TTg ngày 06/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một trong những Ban Quản lý 
các Khu công nghiệp đầu tiên của cả nước. Khu công nghiệp được hình thành là giải pháp 
quan trọng nhằm huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, 
các Khu công nghiệp đã trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế, thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, tăng năng lực sản xuất, chuyển giao công nghệ, nâng cao hiệu quả 
sản xuất, tham gia chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu và là nhân tố hết sức quan trọng để đẩy 
nhanh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Qua 25 năm xây dựng và phát triển, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đã 
khẳng định được vai trò, vị trí và thương hiệu của mình. Thể hiện rõ nét nhất là việc UBND 
tỉnh ngày càng tin tưởng giao thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng về quản lý nhà nước trong 
Khu công nghiệp trên các lĩnh vực như: Đầu tư, Lao động, Xây dựng và Môi trường. Các 
công tác này được Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai thực hiện một cách toàn 
tâm, toàn ý, đạt được hiệu quả cao. Vì thế các doanh nghiệp luôn hoan nghênh và mong 
muốn chính quyền tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy tinh thần “một cửa” và phương châm 
“đồng hành cùng doanh nghiệp” tại các khu công nghiệp, kết quả là số lượng nhà đầu tư 
tăng đều qua các năm, đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 32 Khu công nghiệp với 
1.796 dự án, tổng vốn đầu tư trên 25 tỷ USD và 61 nghìn tỷ đồng Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tiếp xúc với các nhà đầu tư đến từ nhiều quốc 
gia trên thế giới, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đã tạo nên một thương hiệu 
mang đậm dấu ấn “DIZA”. Đó là từ sự hình thành nét văn hóa công sở độc đáo với tinh thần 
“phục vụ” doanh nghiệp cao, giải quyết công việc nhanh gọn, chính xác, vấn đề thời gian xử 
lý luôn được đặt lên hàng đầu, tạo được niềm tin với doanh nghiệp; cho đến việc đề xuất, 
kiến nghị các Bộ ngành Trung ương chính sách về Khu công nghiệp và luôn sẵn sàngđón 
nhận các nhiệm vụ về công tác quản lý nhà nước tại các Khu công nghiệp. Tất cả đã tạo 
nên một DIZA “Đổi mới, sáng tạo, phục vụ tốt cho doanh nghiệp”, góp phần nâng cao hình 
ảnh, uy tín của tỉnh Đồng Nai.

Để nhìn lại chặng đường 25 năm đã qua, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 
xuất bản kỷ yếu “25 năm đồng hành - kết nối”, qua đó khắc họa rõ nét hơn sự chuyển 
mình mạnh mẽ của một đơn vị quản lý Nhà nước về KCN; những tâm tư, tình cảm của các 
thế hệ lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Ban quản lý và CBCC-VC của DIZA. Hy vọng Kỷ 
yếu là một món quà đầy ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Ban Quản lý các khu 
công nghiệp Đồng Nai và là bộ tư liệu quý giá lưu truyền cho các thế hệ sau.

BAN BIÊN TẬP
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THƯ CHÚC MỪNG

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trong suốt chặng đường xây
dựng và phát triển, 25 năm qua, Ban
Quản lý các Khu Công nghiệpĐồng
Nai đã luôn đồng hành cùng cộng
đồng doanh nghiệp chung tay đóng
góp trong sự nghiệp phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh nhà nói chung, cả
nước nói riêng, góp phần đưa nền
công nghiệp quốc gia vươn lên tầm
cao mới. Với nhiệm vụ quản lý quy
hoạch, xây dựng; cấp các loại giấy
phép; thu hút đầu tư; quản lý lao
động, doanh nghiệp; trực tiếp tháo
gỡ các khó khăn, vướng mắc của
doanh nghiệp.

Có thể nói, tốc độ phát triển công
nghiệp của Đồng Nai tương đối nổi
bật; cả tỉnh có 32 Khu công nghiệp,
với khoảng 80% diện tích đất cho
thuê, có hoạt động đầu tư sản xuất
kinh doanh của 42 quốc gia vàvùng
lãnh thổ với trên 1.796 dự án; trong
đó, tốc độ thu hút vốn đầu tư nước
ngoài hàng năm vào tỉnh được đánh
giá là khá mạnh, điển hình năm
2019, thu hút trên 2 tỷ USD, vượt
207% so cùng kỳ đối với thu hút
nước ngoài và đạt 117% so cùng kỳ
đối với thu hút trong nước.

Đạt được những thành tích trên
trước hết là sự cố gắng bền bỉ, tinh
thần lao động sáng tạo và trách
nhiệm của cán bộ Ban Quản lý các
Khu Công nghiệp, đồng thời đó
cũng là kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh qua các thời
kỳ và sự phối hợp, hợp tác của các
cấp, các ngành địa phương, đặc biệt
là các doanh nghiệp trong các Khu
Công nghiệp của tỉnh. Tỉnh ủy đánh
giá cao những nỗ lực, sự đóng góp
to lớn và những thành tích xuất sắc
của các thế hệ cán bộ, đảng viên
Ban Quản lý các Khu Công nghiệp
tỉnh đã đạt được trong suốt chặng
đường xây dựng và phát triển 25
năm qua.

Bước vào giai đoạn phát triển
mới, trong bối cảnh có nhiều thời cơ
thuận lợi nhưng cũng không ít khó
khăn thách thức tác động không
nh䝀 đến hoạt động của các doanh
nghiệp. Ban Quản lý các Khu Công
nghiệp tỉnh phải phối hợp cùng các
cấp, các ngành, cộng đồng các
doanh nghiệp phấn đấu vươn lên
hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần
tích cực vào sự phát triển bền vững
của tỉnh để hướng đến thực hiện

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Đồng chí Nguyễn Phú Cường
Ủy viên Trung ương Đảng

Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
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mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững;
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của
nhân dân; xây dựng Đồng Nai giàu mạnh,
văn minh, trở thành khu vực đô thị công
nghiệp “đáng sống”. Để đạt mục tiêu này,
tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng
tâm sau đây:

Thứ nhất, triển khai thực hiện hiệu quả
Kế hoạch 331-KH/TU ngày 26/02/2020 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị
quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của
Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính
sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư; trong đó, phải quán
triệt định hướng phát triển công nghiệp của
tỉnh để tập trung các giải pháp hoàn thành
nhiệm vụ thời gian tới. Đồng thời, Ban
Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh phải xác
định là đơn vị nòng cốt cho sự phát triển
của doanh nghiệp tại các khu côngnghiệp,
cũng như việc xúc tiến, thu hút các doanh
nghiệp, dự án vào các khu công nghiệp
theo đúng chủ trương của tỉnh.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ phải
thực sự đồng thuận, đoàn kết, gi䝀i về
chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu
cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng
thời, tích cực x� lý, đơn giản hóa các thủ
tục hành chính, tăng cường công tác phối
hợp với các sở, ngành, địa phương nh�m
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong
quá trình hoạt động, đóng góp nhiều hơn
nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước.

Thứ ba, tập trung đổi mới, nâng cao
chất lượng công tác đảng theo hướng cụ

thể, thiết thực; cùng với Đảng ủy Khối các
doanh nghiệp tỉnh tích cực nắm tâm tư,
nguyện vọng của đảng viên, nhân viên,
người lao động trong các doanh nghiệp để
kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan
đến quyền lợi của người lao động; thường
xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa cấp
ủy đảng, chính quyền và doanh nghiệp,
từng bước xây dựng tổ chức đảng trong
các doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.

Lĩnh vực công nghiệp đang đứng trước
những thời cơ, vận hội to lớn để vượt qua
khó khăn, thách thức, từng bước tạo được
vị thế của đất nước trên thế giới, nhất là
sau khi Việt Nam ký kết thành công Hiệp
định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp
định Bảo hộ đầu tư (IPA) với Liên minh
Châu Âu; do đó, với vai trò, trách nhiệm
quan trọng trong công tác phát triển công
nghiệp địa phương, Ban Quản lý các Khu
công nghiệp tỉnh cần phải tích cực hơn
nữa, trở thành mấu chốt gắn kết chặt chẽ
giữa hệ thống chính trị và doanh nghiệp
nói chung và giữa cộng đồng doanh
nghiệp nói riêng trong giai đoạn hội nhập
sâu, rộng hiện nay.

Tôi tin tưởng r�ng, những thành tựu nổi
bật sau 25 năm xây dựng, phát triển sẽ
là nền tảng, động lực lớn để Ban Quản lý
các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai vượt
qua mọi khó khăn, th� thách, hoàn thành
tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sứ mệnh của
mình, cũng như niềm tin của Đảng, Nhà
nước và nhân dân giao phó.
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THƯ CHÚC MỪNG

Thân ái gửi: Toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức Ban Quản lý
các khu công nghiệp Đồng Nai!

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành
lập BanQuản lý các khu công nghiệp
Đồng Nai (06/4/1995 - 06/4/2020),
tôi thân ái g�i tới toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức Ban Quản lý
các khu công nghiệp Đồng Nai lời
chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đồng Nai là một trong những địa
phương phát triển mô hình khu công
nghiệp sớm nhất trên cả nước với
mục tiêu tạo môi trường đầu tư kinh
doanh thuận lợi cho thu hút đầu tư,
phát triển sản xuất công nghiệp và
góp phần thực hiện thành công sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của
Tỉnh. Trong 25 năm qua, dưới sự chỉ
đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, sự
phối hợp của chính quyền các cấp
và sự nỗ lực của Ban Quản lý các
khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, hệ
thống các khu công nghiệp trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai đã và đang có
những bước phát triển mạnh mẽ,
đóng góp tích cực đối với phát triển
kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
đã có 32 khu công nghiệp đã được
thành lập với tổng diện tích đất trên
10 nghìn ha. Các doanh nghiệp

trong khu công nghiệp đã tạo ra giá
trị sản xuất công nghiệp trung bình
hàng năm khoảng trên 20 tỷ USD,
giải quyết việc làm cho khoảng 600
nghìn lao động và đóng gópkhoảng
50% thu ngân sách toàn tỉnh Đồng
Nai.

Thay mặt Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, tôi ghi nhận và đánh giá cao
những kết quả đã đạt được trong
phát triển khu công nghiệp và biểu
dương sự cố gắng của tập thể cán
bộ, công chức, viên chức BanQuản
lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng
Nai trong thời gian qua.

Các đồng chí thân mến,

Chúng ta đang ở trong một thế
giới không ngừng biến chuyển, k�m
theo đó là những cơ hội và thách
thức đan xen, tác động không nh䝀
đến các quốc gia đang phát triển
như Việt Nam. Cách mạng công
nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ
đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh,
phát triển công nghệ, nguồn nhân
lực...; xuất hiện một số mô hình,
phương thức kinh doanh, hợp tác
đầu tư mới. Cạnh tranh công nghệ
trở thành nhân tố quyết định trong
cạnh tranh chiến lược; làm chủ
công nghệ mới của cách mạng công
nghiệp 4.0 là nhân tố quyết định
trong cạnh tranh kinh tế toàn cầu.

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng
Ủy viên Trung ương Đảng

Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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Đồng thời, các quốc gia phát triển trên
thế giới cũng đã vận hành những mô
hình khu công nghiệp, khu kinh tế mới
như cụm liên kết ngành (clusters), thành
phố thông minh (smart city), khu công
nghiệp sinh thái (eco-industrial parks)
gắn với nền kinh tế tuần hoàn (circular
economy), mô hình kinh tế chia sẻ…

Trong bối cảnh thế giới nêu trên, Việt
Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế,
chính sách về đầu tư, kinh doanh, xây
dựng và s�a đổi pháp luật đầu tư, doanh
nghiệp và pháp luật chuyên ngành theo
hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, đồng
bộ cả về thu hút, khuyến khích đầu tư,
bảo hộ, xúc tiến và quản lý nhà nướcvề
đầu tư; cải thiện mạnh mẽ môi trường
đầu tư kinh doanh; chuyển trọng điểm
chính sách thu hút, s� dụng đầu tư nước
ngoài từ số lượng sang chất lượng, giá
trị gia tăng cao, lấy hiệu quả làm thước
đo chủ yếu; chủ động thu hút đầu tư
nước ngoài ưu tiên các dự án có công
nghệ và quản trị hiện đại, có tác động
lan t䝀a, kết nối chặt chẽ hữu cơ với khu
vực kinh tế trong nước, phù hợp với định
hướng cơ cấu lại nền kinh tế và mục tiêu
phát triển bền vững.

N�m trong định hướng chung hoàn
thiện thể chế, chính sách về đầu tư
kinh doanh, Việt Nam tiếp tục xây dựng,
hoàn thiện khung khổ pháp lý để phát
triển các mô hình khu công nghiệp, khu
kinh tế, thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh
doanh tại các loại hình khu công nghiệp,
khu kinh tế của Việt Nam.
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Tôi mong r�ng, trong thời gian tới, Ban
Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai tiếp
tục phát huy truyền thống tốt đẹp, sức sáng
tạo, đổi mới để góp phần đẩy mạnh phát triển
các khu công nghiệp trên địa bàn, trong đó
tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
(1) tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh
doanh trong các khu công nghiệp với thủ tục
hành chính thuận tiện, hiện đại; (2) phát triển
các mô hình khu công nghiệp mới như khu
công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp - đô
thị, dịch vụ, khu công nghiệp hỗ trợ… nh�m
tăng cường các mối liên kết kinh tế, chuỗi giá
trị, nâng cao hiệu quả kinh tế gắn với tăng
trưởng xanh, phát triển bền vững và đảm bảo
các vấn đề về xã hội trong khu công nghiệp;
(3) đổi mới cách tiếp cận trong thu hút đầu tư
nước ngoài vào khu công nghiệp theo Nghị
quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ
Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế,
chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả
hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030,
trong đó, ưu tiên các dự án đầu tư thân thiện
với môi trường, trong lĩnh vực công nghệ cao,
công nghiệp phụ trợ, nâng cao hiệu quả s�
dụng đất.

Xin chúc các đồng chí dồi dào sức khoẻ,
hạnh phúc.

Thân ái,

Nguyễn Chí Dũng
Ủy viên Trung ương Đảng

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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THƯ CHÚC MỪNG

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
ĐỒNG NAI LUÔN HƯỚNG TỚI “ĐỔI MỚI, SÁNG

TẠO, PHỤC VỤ TỐT DOANH NGHIỆP”

Phát triển các Khu công nghiệp (KCN) là một
trong những nhiệm vụ trọng điểm nh�m phát triển
kinh tế của địa phương mà Đảng bộ và chính quyền
Đồng Nai đã lựa chọn trong quá trình vận dụng chủ
trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn đổi mới
đất nước trên cơ sở phát huy các lợi thế về vị trí
địa lý, cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội của địa phương
trong vùng phát triển kinh tế năng động. Trong bối
cảnh đó, Ban Quản lý các KCN được thành lập
nh�m thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản
lý nhà nước tại các KCN. Đến nay, Đồng Nai trở
thành một trong những tỉnh phát triển KCN hàng
đầu của cả nước, đã kiểm nghiệm tính đúng đắn
của việc lựa chọn hướng phát triển đồng thời ghi
nhận những đóng góp tích cực của Ban Quản lý các
KCN Đồng Nai trong thời gian qua.

Đồng Nai với phương châm “Chính quyền đồng
hành cùng doanh nghiệp”, đã được Ban Quản lý
các KCN Đồng Nai nỗ lực thực hiện thông qua mô
hình quản lý “một c�a, tại chỗ”. Với mô hình này đã
đáp ứng nhu cầu giải quyết nhanh chóng, chính xác
việc thực hiện các thủ tục hành chính của doanh
nghiệp, từ đó, đã góp phần rút ngắn thời gian đưa
dự án đi vào hoạt động của doanh nghiệp; góp
phần giảm thiểu các khó khăn phiền hà cho doanh
nghiệp; giảm các chi phí trung gian để gia tăng sức
cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp. Ban
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Quản lý các KCN Đồng Nai cũng là địa chỉ
đầu tiên để doanh nghiệp liên hệ được hỗ
trợ khi gặp các khó khăn, vướng mắc trong
suốt quá trình hoạt động tại KCN, tạođược
uy tín và ấn tượng tốt đối với các tổ chức,
cá nhân khi tới Đồng Nai làm việc, đặc biệt
là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài.

Những khẳng định này được thể hiện
qua kết quả phát triển các KCN qua các
thời kỳ. Năm 2005, kỷ niệm 10 năm thành
lập Ban Quản lý, Đồng Nai có 16 KCN tập
trung với 661 dự án của 26 quốc gia và
vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư là 6,8 tỉ
USD. Năm 2015, kỷ niệm 20 năm thành lập
Ban Quản lý, các con số này gia tăng lên 31
KCN, 1.326 dự án, 40 quốc gia vùng lãnh
thổ, thu hút 16 tỷ USD và 44 nghìn tỷđồng.
Và đến nay, 25 năm thành lập và phát triển
Ban Quản lý các KCN, Đồng Nai đã có 32
KCN, thu hút vốn đầu tư từ 43 quốc gia và
vùng lãnh thổ với tổng số 1.782 dự án (trong
đó, ¾ dự án có vốn đầu tư nước ngoài)với
tổng vốn đầu tư là trên 25 tỷ USD và hơn 61
nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên
600 nghìn lao động.

Bên cạnh phương châm “Đồng hành
cùng doanh nghiệp”, trong giai đoạn mới
hiện nay, Ban Quản lý còn thực hiện “Đổi
mới, sáng tạo, phục vụ tốt doanh nghiệp”.
Chúng tôi cho r�ng, phương châm này thể
hiện sự quyết tâm của Ban Quản lý các
KCN Đồng Nai trong việc đáp ứng yêu cầu
của quá trình tham gia cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư của nước ta. Đây
cũng chính là định hướng được nêu trong

Nghị quyết số 52 -NQ/TW ngày 27/9/2019
của Bộ Chính trị về một số chủ trương,
chính sách chủ động tham gia cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư “Xác định nội
dung cốt lõi của chính sách chủ động tham
gia cuộc CMCN lần thứ tư của nước ta là
thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ
và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành,
lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số quốc
gia, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây
dựng đô thị thông minh, chính quyền điện
tử, tiến tới chính quyền số”.

Đổi mới sáng tạo không chỉ n�m trong tư
duy, mà còn bao gồm cả việc ứng dụng tư
duy đó vào thực tế. Và đối với các đơn vị
hành chính như các cơ quan quản lý Nhà
nước thì yêu cầu đổi mới tư duy được đặt
lên hàng đầu nh�m tạo thuận lợi cho cái
mới phát triển, đảm bảo phát huy năng lực
sáng tạo, chủ động của từng người cán bộ
trong thời đại kinh tế số và xã hội số. Do
đó, chúng tôi đề nghị Ban Quản lý các KCN
Đồng Nai trong việc thực hiện các nhiệm vụ
quản lý Nhà nước tại các KCN trên địa bàn,
trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung
thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

- Một là, đổi mới cơ cấu đầu tư: tập trung
thu hút theo chiều sâu, thu hút có chọn lọc,
với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh đã
đặt ra từ năm 2006 là thu hút các dự án
thuộc lĩnh vực công nghệ cao, côngnghiệp
hỗ trợ, công nghiệp sạch,... Ban Quản lý
cần tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện
xúc tiến đầu tư, bên cạnh các thị trường
truyền thống như: Đài Loan, Hàn Quốc,
Nhật Bản; hướng vào các thị trường trọng
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điểm như: Mỹ, EU, Đức, các nước có nền
kinh tế phát triển khoa học kỹ thuật và công
nghệ. Chú trọng việc nâng cao hiệu quả
chương trình xúc tiến đầu tư một cách có
chọn lọc. Công nghiệp phụ trợ hiện được
chú ý phát triển nh�m tăng tỷ lệ nội địa hóa
các sản phẩm sản xuất trong nước…

- Hai là, giải pháp về hạ tầng thông tin:
phát triển một số ngành dịch vụ chất lượng
cao, dịch vụ phục vụ KCN, thiết lập và gia
tăng việc thực hiện các dịch vụ công trực
tuyến. Bên cạnh thực hiện Hệ thống quản
trị Văn phòng điện t� thì cần xây dựng hệ
quản trị dữ liệu doanh nghiệp đối với các
doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh, được
xem là giải pháp tổng thể ứng dụng công
nghệ thông tin trong cải cách hành chính,
gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng Chính
phủ điện t�. Hạ tầng kỹ thuật và cơ sở dữ
liệu đầu vào đóng vai trò quan trọng để
Ban Quản lý hướng tới mô hình quản lý
toàn diện (cả an ninh trật tự, lao động, đầu
tư, môi trường và hoạt động sản xuất kinh
doanh). Thiết lập các ứng dụng thông minh
để tăng cường sự tương tác giữa doanh
nghiệp - chính quyền, tạo điều kiện thuận
lợi trong quá trình hoạt động của các bên.

- Ba là giải pháp về nguồn nhân lực:
Được đánh giá là yếu tố quyết định trong
việc thực hiện các cuộc cách mạng công
nghiệp. Nguồn nhân lực của các KCN
Đồng Nai trong thời gian tới phải là đội
ngũ lao động lành nghề, đạt trình độ khu
vực và quốc tế, là đội ngũ lao động “chất
lượng cao”. Do đó, Ban Quản lý cần gia
tăng sự phối hợp với các cơ quan, tổ chức

liên quan thực hiện các chương trình nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng
yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.

Riêng đội ngũ cán bộ công chức của
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, cầnđược
tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
dưới các hình thức, phương thức khác
nhau (trực tiếp, trực tuyến, dài hạn, ngắn
hạn…) với các nội dung kỹ thuật chuyên
sâu cho cán bộ kỹ thuật và r�n luyện kỹ
năng s� dụng cho cán bộ, công chức trong
việc ứng dụng công nghệ thông tin. Phát
huy việc thực hiện các sáng kiến mang
tính đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ
công chức Ban. Tiếp tục thực hiện nền
hành chính “phục vụ”, xem doanh nghiệp
thực sự là khách hàng, là đối tác bình đẳng
trong cung cấp dịch vụ công.

- Bốn là phối hợp chặt chẽ với các Sở,
ngành liên quan, quan tâm chỉ đạo giải
quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở các
KCN, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động hiệu
quả hệ thống x� lý nước thải tập trung cho
các KCN. Nâng cao nhận thức về công tác
bảo vệ môi trường cho toàn thể CBCC Ban
Quản lý và các doanh nghiệp trong các
KCN trên địa bàn tỉnh.

Chúng tôi ủng hộ và tin tưởng r�ng
phương châm “Đổi mới, sáng tạo, phục vụ
tốt doanh nghiệp” sẽ được Ban Quản lý
các KCN Đồng Nai thực hiện thành công,
hiệu quả trên thực tế, đóng góp cho sự
phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai nói
riêng và cả nước nói chung.

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai 9



BÀI PHỎNG VẤN ÔNG VÕ VĂN MỘT

Đồng chí Võ VănMột
Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

kiêm Trưởng ban Ban quản lý các khu công
nghiệp Đồng Nai. Tôi vinh dự là một trong
những Trưởng ban đầu tiên điều hành hoạt
động của Ban quản lý các khu công nghiệp
Đồng Nai trong khoảng thời gian 2 năm, sau
đó chuyển sang công tác khác. Dù vậy, tôi
vẫn dõi theo hoạt động của Ban quản lý các
khu công nghiệp trong suốt thời gian qua và
nhận thấy một số điều mà tôi tâm đắc.

Thứ nhất, đây là đơn vị quản lý nhà nước
đầu tiên hoạt động theo mô hình “một c�a,
tại chỗ”, nó rất phù hợp với xu hướng mở
c�a, hội nhập quốc tế. Nhà đầu tư khi thành
lập dự án trong khu công nghiệp chỉ cần tìm
đến Ban quản lý các khu công nghiệp là có
thể giải quyết hầu hết các thủ tục ban đầu
như xin giấy phép thành lập dự án, giấy phép

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập của
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, nhóm biên
tập của Ban Quản lý có cuộc trao đổi trò
chuyện với Ô. Võ Văn Một, nguyên Chủ tịch
UBND tỉnh Đồng Nai, nguyên Trưởng Ban
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

PV: Thưa ông, là một trong những lãnh
đạo đầu tiên của Ban quản lý các khu công
nghiệp, xin ông cho biết cảm nhận về hoạt
động của đơn vị trong thời gian qua.

Ông Một: Các khu công nghiệp ở Việt
Nam chỉ mới hình thành từ những năm đầu
của thập niên 1990, khi đó hành lang pháp lý
chưa có nên Chính phủ tạm đưa ra mô hình
Trưởng ban kiêm nhiệm. Năm 1998 đồng chí
Nguyễn Khanh là Trưởng ban nghỉ hưu, tôi
là Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công

xây dựng công trình, thủ tục môi trường,giấy
phép lao động cho người nước ngoài, thậm
chí cấp mã số thuế cho doanh nghiệp. Đối
với các nhà đầu tư nước ngoài thì mô hình
quản lý này thiết thực và hữu dụng vì đơn
giản được nhiều khâu thủ tục và giảm nhiều
chi phí thời gian, công sức đi lại.

Thứ hai, tuy còn non trẻ nhưng cán bộ
công nhân viên của Ban quản lý các khu công
nghiệp Đồng Nai là đội ngũ vô cùng năng
động sáng tạo, vừa làm vừa học h䝀i tích lũy
kinh nghiệm, luôn thực hiện tốt phương châm
mà chính quyền tỉnh Đồng Nai đặt ra “đồng
hành cùng doanh nghiệp”, thân thiện trong
giao tiếp, tạo ấn tượng tốt đẹp với nhà đầu tư
và doanh nghiệp. Thời kỳ tôi làm Trưởng ban,
do bận nhiều công việc tại UBND tỉnh nên
công việc điều hành quản lý tại Ban quản lý
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chủ yếu được giao cho đồng chí Phó trưởng
ban phụ trách. Mặc dù thời kỳ đó Ban lãnh
đạo chỉ có tôi và một đồng chí Phó trưởng ban
nhưng tôi hoàn toàn yên tâm vì cán bộ, công
nhân viên Ban quản lý các khu công nghiệp
là một tập thể đoàn kết và trách nhiệm, làm
hết việc chứ không làm hết giờ. Vì vậy mà
công việc luôn trôi chảy và hoàn thành sớm.

Đến nay tôi được biết sau 25 thành lập,
tập thể Ban quản lý các khu công nghiệp vẫn
giữ vững được truyền thống đoàn kết, ham
học h䝀i. Ngoài việc tổ chức sinh hoạt chuyên
môn tại đơn vị, Ban còn thường xuyên tham
gia giao ban định kỳ với các Ban quản lý
khác hay giao lưu văn hóa thể thao để tích
lũy thêm kinh nghiệm và nâng cao tinh thần
đoàn kết. Nay phương châm hành động của
tập thể cán bộ công chức Ban quản lý các
khu công nghiệp đã nâng lên thành “đổi mới,
sáng tạo, phục vụ tốt doanh nghiệp”. Tôi
cho r�ng đây là mục tiêu hành động rất đáng
quý.

Thứ ba, sự nghiệp phát triển các khucông
nghiệp ở Đồng Nai cho đến thời điểm này có
thể nói là đạt được thành công hơn mong đợi.
32/35 khu công nghiệp đã được thành lập,
diện tích cho thuê đạt trên 80%, thu hút vốn
đầu tư đứng đầu so với các địa phương trong
cả nước. Thu hút đầu tư vào các khu công
nghiệp theo đúng định hướng, đảm bảo phát
triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường
và phát triển bền vững. Các khu côngnghiệp
đi vào hoạt động đều có hệ thống hạ tầng
hoàn thiện, vận hành nhà máy x� lý nước
thải tập trung, công tác quản lý ngày càng đi
vào nền nếp. Đóng góp của khu công nghiệp

góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh
từ nông nghiệp chủ lực (1990) sang công
nghiệp - xây dựng, dịch vụ - nông nghiệp ở
hiện tại, góp phần quan trọng đưa Đồng Nai
trở thành một trong số các tỉnh, thành phố có
số thu ngân sách cao nhất cả nước, đời sống
nhân dân được nâng cao, góp phần tích cực
vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa
phương.

PV: Theo Ông, thời gian tới hoạt động
của Ban quản lý các khu công nghiệp cần
lưu ý gì để phát huy thành tích đã đạt được

Ông Một: Tỉnh Đồng Nai là cái nôi của
ngành công nghiệp, tiếp tục phát triển công
nghiệp trong tương lai vẫn là sự lựa chọn
phù hợp. Hiện nay các khu công nghiệp đã
phát huy tốt vai trò của mình. Tuy nhiên, trong
thời đại khoa học công nghệ phát triển như
hiện tại thì các khu công nghiệp s� dụng lao
động trực tiếp theo truyền thống không còn
phù hợp nữa. Trong tương lai, Đồng Nai cần
có các khu công nghiệp sạch, công nghiệp
sinh thái hay các ngành công nghiệp không
khói, không lao động chân tay… .thậm chí
là tiến đến mô hình khu công nghiệp thông
minh. Theo tôi, thời gian tới Ban quản lý các
khu công nghiệp Đồng Nai cần suy nghĩ để
có hướng đi phù hợp. Đội ngũ cán bộ công
chức viên chức của Ban quản lý sẽ là những
người đi đầu trong tiếp cận công nghệ, đưa
công nghiệp 4.0 vào thực tế để công tácđiều
hành và quản lý các khu công nghiệp trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai đạt hiệu quả, xứng đáng là
đơn vị đứng đầu của cả nước trong công tác
quản lý khu công nghiệp.

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai 11
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Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Ban Quản Lý các
Khu Công Nghiệp Tỉnh Đồng Nai, tôi Wu Ming Ying-
Hội Trưởng Hội Thương Mại Đài Loan tại Đồng Nai
thay mặt cho các Hội viên trong Hiệp Hội cùng các
Doanh Nghiệp Đài Loan đầu tư tại Đồng Nai, g�i tới
các lãnh đạo, các cán bộ công nhân viên Ban Quản Lý
Khu Công Nghiệp những tình cảm và lời chúc tốt đẹp
nhất.

Ban Quản Lý các Khu Công Nghiệp Đồng Nai được
thành lập từ ngày 06 tháng 4 năm 1995 và là đơn vị
trực thuộc của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh n�m trong vùng
trọng điểm phát triển kinh tế phía Nam. Được thành

lập nh�m cung cấp các dịch vụ hành chính, hỗ trợ, 
tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các chính sách dịch 
vụ khác, liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
cho các nhà đầu tư trong các KCN. Đóng vai trò quan 
trọng trong sự phát triển kinh tế của tỉnh nói riêng và 
cả nước nói chung. Nhận thức được nhiệm vụ quan 
trọng này, ngay từ những năm đầu thành lập cho đến 
nay, các thế hệ lãnh đạo và công nhân viên đã cố 
gắng nỗ lực hết mình để phục vụ hướng dẫn các 
doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Đồng Nai. Mười 
tám năm trước, lần đầu tiên tôi đến Việt Nam cùng ba 
mẹ, khi đến Đồng Nai gia đình tôi đã quyết định đầu tư 
tại mảnh đất đầy tiềm năng này. Cũng như các nhà 
đầu tư có vốn nước ngoài khác, 18 năm chúng tôi đã 
trải qua biết bao thăng trầm, gặp bao khó khăn th� 
thách của rào cản ngôn ngữ, văn hóa, các chính sách 
pháp luật...Nhờ vào sự nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn 
của các phòng ban trong Ban Quản Lý các KCN về 
các thủ tục hành chính, chính sách ưu đãi đầu tư, ưu 
đãi thuế và các buổi tọa đàm trực tiếp, tháo gỡ các 
vướng mắc cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn 
do lãnh đạo Ban Quản Lý đứng ra tổ chức, làm cầu nối 
cho các doanh nghiệp và các ban ngành đơn vị nhà 
nước liên quan. Chúng tôi cùng các doanh nghiệp đã 
dần ổn định, thực hiện sản xuất kinh doanh theo đúng 
quy định các văn bản thông tư của pháp luật Việt Nam 
và ngày một phát triển mở rộng quy mô sản xuất kinh 
doanh. Đến nay các nhà đầu tư nước ngoài đã thật sự 
tin tưởng và mạnh dạn đầu tư vào tỉnh Đồng Nai, đây là 
một thành tựu thể hiện tâm huyết làm việc cũng như 
bước đi vững chắc của đội ngũ lãnh đạo Ban Quản Lý 
các Khu Công Nghiệp Đồng Nai.

Hiệp Hội Thương Mại Đài Loan tại Đồng Nai xin 
chân thành cảm ơn sâu sắc đến Ban Quản Lý các Khu 
Công Nghiệp. Kính mong tiếp tục nhận được sự quan 
tâm, giúp đỡ, sự chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ và có 
hiệu quả hơn nữa của Ban lãnh đạo Ban Quản Lý 
KCN Đồng Nai.

Trân trọng cảm ơn!

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai 13
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Hội trưởng
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Tôi là Kim Chi Hyung là tổng giám đốc Công ty
TNHH Hyosung Việt Nam, tọa lạc tại đường N2, KCN
Nhơn Trạch 5, đang họat động trong các lĩnh vực sản
xuất sợi vải mành, sợi Spandex, sợi nylon, sợi kỹ thuật,
PTMG và Mô tơ điện v.v… theo giấy phép đầu tư số:
472043000143 do BQL các khu công nghiệp Đồng Nai
cấp ngày 22/05/2007.

Công ty TNHH Hyosung Việt Nam là một trong
những nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại tỉnh
Đồng Nai, qua 13 năm triển khai đầu tư tại KCN Nhơn
Trạch 5, huyện Nhơn Trạch. Trong toàn bộ quá trình triển
khai các thủ tục đầu tư, chúng tôi đánh giá cao về các
dịch vụ công của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

Đồng Nai. Nhờ sự hỗ trợ và hướng dẫn về
các thủ tục hành chính một cách nhiệt tình,
công ty chúng tôi đã nhanh chóng đi vào
hoạt động, tăng trưởng và phát triển. Với
doanh thu bán hàng năm 2019 là 1,7 tỷ USD,
vốn đầu tư cộng dồn tính đến thời điểm hiện
tại là 1,8 tỷ USD, Hyosung đã đóng góp đến
khoảng 1% tổng trị giá xuất khẩu của Việt
Nam. Cùng với đó, công ty cũng đã giải
quyết công ăn việc làm cho khoảng 7.500 lao
động tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh thành
khác.
Các điểm nổi bật của DIZA như sau:

1.Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, điều
chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
Hyosung đánh giá cao thời gian thụ lý và giải
quyết hồ sơ đúng hạn;

2.Trong việc phối kết hợp với các Sở, Ban,
Ngành chức năng và dưới sự chỉ đạo của
UBND tỉnh Đồng Nai, quản lý nhà nước đối
với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, DIZA
đã có những cải cách hành chính tạo điều
kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư;

3.Thủ tục khác: Trên cơ sở được ủy quyền
từ UBND tỉnh, DIZA đảm nhiệm việc phê
duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường
(ĐTM) và các hoạt động quản lý môi trường
cho các dự án trong Khu công nghiệp, chúng
tôi nhận thấy sự tác nghiệp của DIZA là hết
sức chuyên nghiệp tạo nên một sự định
hướng thống nhất, tôn trọng môi trường đối
với nhà đầu tư, các cơ quan quản lý nhà
nước và cộng đồng xã hội.”

Ông Kim Chi Hyung
Tổng giám đốc

Công ty TNHH Hyuosung Việt Nam
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Tập Đoàn Texhong là Nhà cung
cấp sản phẩm sợi bọc dẻo lớn nhất
trên toàn cầu, chuyên cung cấp và
sản xuất các loại sản phẩm sợi cao
cấp có giá trị cao, hiện đã trở thành
một trong 10 doanh nghiệp hàng
đầu trong ngành Dệt sợi ở Trung
Quốc. Tập Đoàn Texhong đã tiến
hành đầu tư nhiều công ty với quy
mô lớn ở các tỉnh thuộc Việt Nam
như Đồng Nai, Tiền Giang, Quảng
Ninh...với tổng số vốn đầu tư lên
đến 1.7 tỉ USD. Trong đó, Tập Đoàn
Texhong đã xúc tiến đầu tư 2 công
ty tại tỉnh Đồng Nai. Công ty Cổ
phần Dệt Texhong Nhơn Trạch
là Công ty con đầu tiên thuộc Tập
đoàn Texhong đầu tư tại nước
ngoài, được thành lập vào tháng 11
năm 2006, tổng số vốn đầu tư là 200
triệu USD, n�m tại Khu côngnghiệp
Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch,
tỉnh Đồng Nai. Công ty TNHH
Khoa học Kỹ thuật Texhong Nhơn
Trạch được thành lập tháng 3 năm
2013 (Mua lại từ Công ty Liên Minh
Vina cũ) với tổng số vốn đầu tư là
30 triệu USD. Sản xuất chủ đạo của
Texhong là các sản phẩm sợi bông
các loại, sợi vortex, sợi OE, với sản
lượng mỗi năm là 185.000 tấn/năm,
nguồn lao động hiện có khoảng
5.000 người Việt Nam và 26 người
Trung Quốc.

Qua hơn 10 năm hoạt động tại
địa bàn KCN Nhơn Trạch, Tập đoàn

Texhong luôn nhận được sự đồng
hành của Ban quản lý các KCN
Đồng Nai thể hiện qua sự quan tâm,
hướng dẫn, hỗ trợ trong tất cả các
lĩnh vực. Từ việc giải quyết các thủ
tục hành chính nhanh chóng đến
những lời chia sẻ, động viên trong
các sự kiện của công ty. Hàng năm,
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai còn
tổ chức các buổi gặp gỡ đối thoại với
Nhà đầu tư, Hội nghị giao ban, khen
thưởng, giao lưu v.v… tạo tinh thần
gắn kết và mở ra các cơ hội hợp tác.

Trước tinh thần đồng hành của
chính quyền Đồng Nai nói chung và
Ban Quản lý các KCN nói riêng, Ban
Lãnh đạo Tập đoàn Texhong cũng
nỗ lực phát triển các dự án, lấy kết
quả hoạt động đầu tư và sự chăm lo
đời sống của người lao động, cùng
với các hoạt động thiện nguyện thể
hiện trách nhiệm xã hội để bày t䝀
thiện chí hợp tác lâu bền.

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai,
Tập đoàn Texhong g�i đến Quý cơ
quan lời tri ân và chúc mừng. Kính
chúc Quý Ban Quản Lý sẽ ngày
càng phát triển mạnh hơn nữa và
trở thành một trong những điểm đến
lý tưởng của các nhà đầu tư trong
và ngoài nước.

Bà Zhou Bo Qin
TổngGiám đốc công ty
Dệt TexHongNhơn Trạch
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25 NĂM 
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 
VÀ  MỤC TIÊU  PHÍA TRƯỚC 

Cao Tiến Sỹ - Trưởng Ban BQL các KCN

nghiệp Đồng Nai được Thủ tướng

Chính phủ ra quyết định thành lập

vào ngày 06/4/1995. 

Đồng Nai có vị trí địa lý thuận

lợi cho giao thông vận tải, hệ thống

thông tin liên lạc, cấp điện, cấp

nước phát triển… đặc biệt có nền

địa chất ổn định, vững chắc, thuận

lợi cho việc xây dựng công trình,

nhà xưởng. Từ năm 1963, Đồng Nai

đã có Khu Kỹ nghệ Biên Hòa được

xây dựng và hoạt động (nay là KCN

Biên Hòa I). Đây là nơi tập trung

nhiều doanh nghiệp sản xuất công

nghiệp, là mô hình mẫu cho việc xây

dựng một khu vực có đơn vị chuyên
Sự ra đời và phát triển của các

Khu công nghiệp, Khu chế xuất

gắn liền với đường lối đổi mới,

mở cửa của kinh tế đất nước

được khởi xướng từ Đại hội Đại

biểu toàn quốc Đảng Cộng sản

Việt Nam lần thứ VI (năm 1986). 
Trong công cuộc đổi mới toàn

diện đất nước, tại các Nghị quyết

của Đảng trong các kỳ Đại hội đã 
định hướng, triển khai xây dựng

quy hoạch, kế hoạch, chính sách

phát triển khu công nghiệp, khu

chế xuất suốt thời gian qua và

trong giai đoạn tới.

Khu công nghiệp được hình thành

là giải pháp quan trọng nhằm huy

động các nguồn lực, thu hút đầu tư, 
đẩy mạnh phát triển công nghiệp,

các Khu công nghiệp đã trở thành

bộ phận quan trọng của nền kinh tế,

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh

tế, tăng năng lực sản xuất, chuyển

giao công nghệ, nâng cao hiệu quả
sản xuất, tham gia chuỗi giá trị sản

xuất toàn cầu và là nhân tố hết sức

quan trọng để đẩy nhanh, đẩy mạnh

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước.

Để giúp Chính phủ quản lý các

hoạt động của KCN trên địa bàn các

tỉnh, thành phố, ngoài vai trò các

Bộ, ngành trung ương, chính quyền

địa phương, Chính phủ đã quyết

định thành lập Ban Quản lý KCN

cấp tỉnh. Đây là cơ quan quản lý

nhà nước trực tiếp đối với các KCN

trong phạm vi một tỉnh, nhằm tạo

điều kiện thuận lợi cho hoạt động

của KCN, nâng cao hiệu quả, hiệu

suất của công tác quản lý.

Ban  Quản  lý  các  Khu  công

cung cấp các nhu cầu sản xuất công

nghiệp.

Vào những năm 90 của thế kỷ
20, Đồng Nai đã nghiên cứu học tập

các mô hình xây dựng KCN, KCX

ở các nước lân cận như Thái Lan,

Singapore, Philippine…Việc quy

hoạch các KCN tại Đồng Nai, bước

đầu tập trung đầu tư xây dựng các

KCN tại các địa bàn có lợi thế nhất

dọc theo hành lang quốc lộ 1A và

quốc lộ 51, sau đó đến phát triển

các KCN thuộc miền núi và các địa
bàn lợi thế hơn. Đến nay, với nhiều

lợi thế, Đồng Nai là tỉnh nằm trong

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam,

cũng là địa phương có các tuyến

đường giao thông huyết mạch kết

nối vùng, khu vực quan trọng đi qua

như: cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết,

cao tốc Dầu Giây – Liên Khương,
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Kỷ niệm 10 năm thành lập BQL các Khu công nghiệp

nghiệp - dịch vụ. Đặc biệt phát triển
KCN đã làm thay da đổi thịt nhiều
khu vực nông nghiệp điển hình là
khu vực huyện Nhơn Trạch. Ngoài
ra, còn góp phần hình thành và tăng
nhanh các hoạt động dịch vụ như:
dịch vụ vận tải hàng hóa, dịch vụ tư
vấn, dịch vụ hải quan, dịch vụ cung
ứng lao động, xây dựng, y tế, dịch
vụ x� lý chất thải, dịch vụ ở trọ…
Việc hình thành các loại hình dịch
vụ vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng
cao của xã hội, vừa tạo điều kiện
thuận lợi cho hoạt động và phát triển
của các KCN; đặc biệt là góp phần
quan trọng trong giải quyết việc làm,
khuyến khích học tập, nâng cao
trình độ dân trí.

cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao
tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cảng hàng
không Quốc tế Long Thành và nhiều
cảng biển nhóm V thuộc địa bàn
huyện Long Thành, Nhơn Trạch.
Những công trình trọng điểm quốc
gia về giao thông góp phần thúc đẩy
sự phát triển chung của Đồng Nai,
mở ra cơ hội quy hoạch phát triển
KCN tại các khu vực lân cận. Việc
thành lập các KCN trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai đã tạo điều kiện cho phát
triển kinh tế - xã hội các địa phương,
thông qua việc đầu tư xây dựng kết
cấu hạ tầng, xây dựng các chính
sách ưu đãi đầu tư khá cởi mở đối
với các khu công nghiệp nh�m thu
hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư
trong và ngoài nước. Qua đó, kinh

tế của các địa phương có bước phát
triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, thúc đẩy một số ngành sản
xuất phát triển, đồng thời góp phần
thu ngân sách, giải quyết lao động
việc làm tại địa phương. Đồng Nai
là một trong các tỉnh dẫn đầu phát
triển công nghiệp tại Việt Nam,
được đánh giá là một trong những
địa phương đi đầu trong cả nước về
xây dựng và phát triển các KCN.

Sự phát triển các KCN tạo điều
kiện cho Đồng Nai tiếp cận và từng
bước nâng cao hiểu biết về trình độ
khoa học công nghệ của thế giới,
tạo điều kiện cho bước đầu trong
quá trình hội nhập quốc tế. Tạo
chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp
sang công nghiệp; tiếp đó sang công

Ngay từ đầu thành lập, Ban Quản
lý các KCN Đồng Nai xác định: đây
là nhiệm vụ hết sức quan trọng và
trách nhiệm, góp phần rất lớn thúc
đẩy sự phát triển chung của tỉnh, vì
vậy, Ban Quản lý đã không ngừng
nỗ lực xây dựng cơ sở vật chất; lực
lượng CBCC; tác phong và kỷ luật
công vụ... Nên ngay từ những năm
đầu, Ban Quản lý đã nhanh chóng
hoàn thành được nhiều nhiệm vụ
quan trọng, đặc biệt là nhiệm vụ
được các Bộ, ngành TW ủy quyền;
đúc rút được nhiều kinh nghiệm
trong công tác quản lý; sớm xây
dựng được đội ngũ CBCC có trình
độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ
đáp ứng các yêu cầu do công việc
đòi h䝀i.
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Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Lãnh đạo BQL tiếp Đảng đoàn sơ sở Ấn Độ đến thăm đơn vị năm 2007

Có thể thấy, với sự nỗ lực không
ngừng trong công tác chỉ đạo điều
hành của tập thể Lãnh đạo Ban qua
các thời kỳ đã làm nên những kết
quả nổi bật trong công cuộc xây
dựng và phát triển kinh tế xã hội
của tỉnh trong suốt chặng đường
25 năm, Ban Quản lý các KCN
Đồng Nai đã thực hiện tốt vai trò
tham mưu cho tỉnh quy hoạch, xây
dựng, phát triển các KCN, hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng
và Nhà nước giao phó nhiều năm
qua. Quá trình phát triển các KCN
cùng với doanh nghiệp FDI đầu tư
vào KCN, tạo điều kiện cho cán bộ
quản lý, các chuyên gia tiếp cận nhà
đầu tư thường xuyên; qua đó tạo
điều kiện học h䝀i, trau dồi, nâng cao
nghiệp vụ chuyên môn ngoại ngữ,
giao tiếp và quản lý doanh nghiệp

Qua 25 năm đổi mới, sáng tạo,
đồng hành sẻ chia cùng nhà đầu tư,
Đồng Nai luôn là địa chỉ hấp dẫn
đối với các nhà đầu tư nước ngoài
và là tỉnh luôn n�m trong danh sách
các địa phương thu hút đầu tư nước
ngoài cao nhất cả nước. Số lượng
các dự án đầu tư và vốn đầu tư
trong và ngoài nước vào KCN đều
tăng qua các năm thể hiện sự quan
tâm của các nhà đầu tư về một địa
bàn đầu tư có nhiều ưu đãi và thuận
lợi. Ban Quản lý các KCN Đồng Nai
luôn luôn thực hiện phương châm
“Đồng hành cùng doanh nghiệp”,
giải quyết TTHC theo tinh thần “Đổi

mới - sáng tạo - phục vụ tốt doanh
nghiệp” luôn tạo điều kiện thuận lợi
nhất để các nhà đầu tư phát triển,
mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc
đẩy sự phát triển bền vững, đóng
góp tích cực vào thành tựu phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo
Ban Quản lý trên cơ sở luôn bám
sát các quy định của nhà nước, yêu
cầu của địa phương, nhu cầu của
các doanh nghiệp. Qua từng thời kỳ
cần có chiến lược xây dựng và phát
triển KCN theo chiều hướng ngày
càng có nhiều KCN hiện đại, hoạt
động có hiệu quả.

về mọi mặt..., từ đó nâng tầm cán
bộ công chức lên một mức đáng kể.
Bên cạnh những thành tựu đạt
được, Ban Quản lý vẫn gặp một số
khó khăn, phức tạp, nhưng tập thể
lãnh đạo qua các thời kỳ luôn đoàn
kết, nhất trí, có nhiều sáng kiến –
tất cả đều hướng về một mục đích
duy nhất đó là xây dựng được nhiều
KCN thành công. Lãnh đạo Ban
Quản lý luôn gắn bó mật thiết với
anh chị em cán bộ công chức, viên
chức với quyết tâm trong hoàn cảnh
nào cũng hoàn thành và hoànthành
thật tốt mọi nhiệm vụ được giao.
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Tiếp nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An năm 2008

Kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Quản lý Các Khu công nghiệp Đồng Nai 
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Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Tiếp đoàn Đảng cơ sở Ấn Độ 2007

Nhómnữ công chụp hìnhnhânKỷniệm 15
năm thành lập BQL năm2010

Hội nghị tổng kết thi đua năm 2014
Cụmmiền Đông Nam bộ

Tiếp đoàn đại biểu cấp cao chính trị Lào 2008

Tiếp nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
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Hội thi kể chuyện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 2016

Hội nghị sơ kết 3 năm cương trình hợp tác các BQL KKT, KCN
Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai năm 2016

Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư 2015

Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự 
án công ty CP Thiết bị điện KCNLong Đức

Hội nghị giao ban các công ty hạ tầng KCN 
6 tháng đầu năm 2017
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Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Đại hội CĐCS Ban Quản lý 2018-2023

Hội nghị sơ kết công tác TĐKT 6 tháng 
đầu năm 2018 Khối thi đua5

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Nhật Bản
2018

PCT UBND tỉnh TrầnVănVĩnhvà Trưởng ban BQL các KCN Cao Tiến Sỹ trao
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp
tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp FDI 2018

Tiếp đoàn trợ lý Thượng nghĩ sĩ Mỹ đến thăm BQL 2018
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Lễ traoGiấy chứng nhậnĐKĐT các dự án tại Khu công nghiệpNhơn Trạch6

Hội nghị CBCCVCvà triển khai nhiệm vụ
2020

Tiếp đoàn
Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc

Tiếp đoàn BQL các Khu công nghiệp Yên Bái                 Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2019 Khối thi đua 5  
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Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚCNGOÀI
GẮN VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phòng Quản lý đầu tư

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
VI (1996) đánh dấu bước ngoặt lớn 
trong đường lối phát triển kinh tế của 
Việt Nam khi chính thức mở c�a thu 
hút đầu tư nước ngoài. Luật Đầu 
tư nước ngoài 1987 ra đời là cơ sở 
pháp lý quan trọng để các nhà đầu 
tư yên tâm khi lựa chọn đầu tư vào 
Việt Nam. Các khu công nghiệp tập 
trung được hình thành theo cơ chế 
quản lý “một c�a, tại chỗ”, tạo môi 
trường đầu tư thông thoáng, hấp 
dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.

N�m trong vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam, Đồng Nai có nhiều 
yếu tố thuận lợi về vị trí địa lý, điều 
kiện kinh tế - xã hội phù hợp phát 
triển công nghiệp. Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 
V (1991) đã quyết định điều chỉnh 
cơ cấu kinh tế địa phương từ nông 
nghiệp - công nghiệp - dịch vụ sang 
công nghiệp - xây dựng, dịch vụ -
nông nghiệp, lấy công nghiệp làm 
trọng tâm, đề ra giải pháp tăng 
cường qui hoạch, xây dựng các  khu

công nghiệp, đầu tư phát triển kết
cấu hạ tầng, qua đó tăng cường thu
hút vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư
nước ngoài (FDI) để thúc đẩy công
nghiệp phát triển.

Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo
vệ môi trường và phát triển bền
vững là mục tiêu xuyên suốt trong

quá trình xây dựng, phát triển khu
công nghiệp của Đồng Nai. Thu hút
đầu tư nước ngoài cũng bám sát
theo chủ trương trên, các dự án có
vốn đầu tư nước ngoài chỉ bố trí vào
khu công nghiệp.

Từ khâu quy hoạch, Đồng Nai đã
định hướng các nhóm ngành nghề
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phân bổ theo địa bàn để giảm thiểu
ô nhiễm. Với 35 khu công nghiệp
có diện tích khoảng 12 ngàn ha đã
được Chính phủ phê duyệt đều có
ngành nghề tổng hợp nhưng các
nhóm ngành được bố trí tương
đồng, một số ngành nghề có yếu tố
đặc thù, có công đoạn có nguy cơ
gây ô nhiễm như xi mạ, nhuộm…
chỉ được bố trí ở một số KCN ở địa
bàn nhất định, thuận lợi cho công
tác x� lý môi trường.

Thu hút đầu tư có chọn lọc. Năm
2006, các KCN bắt đầu áp dụng đầu
tư có chọn lọc. Chủ trương của tỉnh
là thu hút các dự án có tính kỹ thuật
cao, công nghiệp hỗ trợ, côngnghiệp
sạch, có vốn đầu tư lớn, hạn chế

thu hút những dự án s� dụng nhiều
lao động, có nguy cơ gây ô nhiễm
môi trường. Vì vậy, các dự án thâm
dụng lao động (từ 500 lao động trở
lên), có yếu tố ảnh hưởng đến môi
trường như dự án dệt may có công
đoạn nhuộm, sản xuất cơ khí chế
tạo có công đoạn xi, mạ… đều được
xem xét kỹ lưỡng việc đáp ứng các
điều kiện về môi trường, vốn đầu tư,
hiệu quả kinh tế trước khi cấpphép.
Chủ trương thu hút của tỉnh được
công khai rõ ràng, các nhà đầu tư
ngay từ khi đến tìm hiểu đã được cơ
quan cấp phép đầu tư, đơn vị kinh
doanh hạ tầng KCN thông tin cụ thể
những ngành nghề ưu tiên, hạnchế
thu hút để cân nhắc, quyết định.

Công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên
phát triển. Đồng Nai bố trí một số
KCN chỉ dành thu hút dự án sản
xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
(CNHT). Các KCN trên đến thời
điểm này chưa nhận được ưu đãi
gì hơn so với các KCN bình thường
khác nhưng vẫn tích cực duy trì mục
tiêu, thu hút đầu tư đúng mục đích.
Nhờ vậy, kết quả thu hút đầu tư
trong lĩnh vực CNHT của các KCN
thời gian qua mang lại hiệu quả rõ
rệt. Đến nay đã có 389 dự án FDI
thuộc lĩnh vực CNHT thực hiện
trong KCN, chiếm 29,3% tổng số dự
án FDI trong KCN.

Khuyến khích và hạn chế trong
thu hút đầu tư. Năm 2013 trở đi, mục
tiêu thu hút dự án công nghệ cao,
công nghệ sạch được chú trọng.
Các dự án ngành nghề mang tính kỹ
thuật cao chiếm từ 10% đến 20% số
dự án thu hút mới hàng năm. Hiện
nay khu công nghiệp công nghệ cao
Long Thành với diện tích hơn 400ha
đang trong giai đoạn xây dựng hạ
tầng, hứa hẹn trong tương lai tỷ lệ
dự án s� dụng công nghệ cao sẽ
gia tăng hơn nữa.

Việc thu hút các dự án thuộc lĩnh
vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ
trợ, có vốn đầu tư lớn, s� dụng ít lao
động góp phần hạn chế nhập siêu,
đảm bảo tính chủ động cho nền kinh
tế, góp phần làm tăng sức cạnh tranh
của sản phẩm công nghiệp, thúc đẩy
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chuyển dịch cơ cấu lao động, đẩy
nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện
đại hóa tại địa phương, thúc đẩy
chuyên môn hóa sản xuất, giúp tiếp
thu công nghệ, biến ngoại lực thành
nội lực, đảm bảo doanh nghiệp
trong các ngành công nghiệp hoạt
động hiệu quả, tạo giá trị gia tăng
của sản phẩm công nghiệp.

Bên cạnh ưu tiên thu hút những
dự án có công nghệ sạch, thân thiện
với môi trường, các khu công nghiệp
đã từ chối nhiều dự án có công
nghệ lạc hậu, nhiều chất thải, nguy
cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Một
số doanh nghiệp đang hoạt động tại
các KCN có nhu cầu mở rộng sản
xuất phải đảm bảo các tiêu chí về
mặt công nghệ, môi trường mới
được xem xét, chấp thuận.

Nâng cao hiệu suất đầu tư. Suất
đầu tư cũng là một tiêu chí để đánh
giá hiệu quả đầu tư, nâng cao hiệu
suất s� dụng đất. Các dự án đầu tư
sau luôn có suất đầu tư b�ng hoặc
cao hơn suất đầu tư trung bình của
KCN và nhóm ngành nghề.

Nâng cao chất lượng hạ tầng,
quan tâm đặc biệt công tác bảo vệ
môi trường. Hoàn thiện cơ sở hạ
tầng, xây dựng hệ thống quan trắc
tự động, vận hành nhà máy x� lý
nước thải tập trung tại các khucông
nghiệp đã có dự án đi vào hoạt động
là tiêu chí bắt buộc mà các công ty
hạ tầng phải tuân thủ, khoảng 97%

doanh nghiệp trong KCN đã đấunối
x� lý nước thải, số còn lại do có giấy
phép xả thải riêng nên chưa thực
hiện đấu nối.

Với vị trí địa lý và điều kiện tự
nhiên thuận lợi cùng với việc kiên
trì theo đuổi mục tiêu phát triển bền
vững, kết quả thu hút đầu tư vào khu
công nghiệp đến thời điểm hiện tại
cho thấy các khu công nghiệp Đồng
Nai đang thành công trong thu hút
có chọn lọc nguồn vốn đầu tư nước
ngoài.

Tham khảo số liệu tổng hợp từ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến cuối
năm 2018 cho thấy so với các địa
phương trên cả nước, Đồng Nai
đang đứng đầu về phát triển khu

công nghiệp và kết quả thu hút đầu
tư. Tính đến hết năm 2019, Đồng
Nai đã có 42 quốc gia và vùng lãnh
thổ tham gia đầu tư với 1.804 dự án,
trong đó có 1.326 dự án có vốn đầu
tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư
25,67 tỷ USD và 478 dự án trong
nước với tổng vốn đầu tư 2,67 tỷ
USD.

Trong giai đoạn tiếp theo Đồng
Nai sẽ phát triển công nghiệp theo
hướng xanh, sạch, thân thiện môi
trường. Thu hút đầu tư nước ngoài
trong thời gian tới hướng đến các
dự án công nghệ cao, công nghệ
sạch, quản trị hiện đại vì mục tiêu
phát triển bền vững.
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HÀNH TRÌNH 25 NĂM
Gian nan, hào hùng, vững bước đi lên

Châu Anh Huy - Văn phòng

Đồng Nai là một trong những tỉnh
thuộc khu vực tứ giác kinh tế Đông
Nam Bộ, Đồng Nai được đánh giá là
địa phương đi đầu trong cả nước về
xây dựng và phát triển các KCN.Từ
năm 1963 đã có Khu Kỹ nghệ Biên
Hòa với diện tích 367 ha tại phường
An Bình - Biên Hòa (nay là KCN Biên
Hòa 1) được Công ty Sonadezi tiếp
tục đầu tư xây dựng. Ngay khi Đảng
và Nhà nước ta có chủ trương đổi
mới, Đồng Nai đã nhanh chóng triển
khai phát triển KCN, mở đầu là KCN
Biên Hòa II quy hoạch từ năm 1988,
được chính thức thành lập vào năm
1994. Theo đó, Ban Quản lý các
KCN Đồng Nai được thành lập theo
Quyết định số 204/QĐ/TTg ngày

KCN AMATA
06/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ
để phục vụ công tác quản lý Nhà
nước về các KCN. Lúc mới thành
lập chỉ có 10 cán bộ công chức. Trải
qua 25 năm phát triển cho đến nay
Ban Quản lý đã có số lượng gần 100
cán bộ công chức - viên chức, gồm:
9 đơn vị trực thuộc: Văn Phòng, 05
phòng chuyên môn (Quản lý Đầu
tư, Quản lý Doanh nghiệp, Quản
lý Tài nguyên Môi trường, Quản lý

Quy hoạch Xây dựng, Quản lý Lao
động), 01 Văn Phòng Đại diện và 02
Trung tâm (Trung tâm Tư vấn đầu
tư và Dịch vụ KCN, Trung tâm Đào
tạo và Cung ứng lao động kỹ thuật).
Tại Nghị định 192/CP ngày
28/12/1994 của Chính phủ quy định
về ban hành Quy chế KCN trong
đó trực thuộc Chính phủ tổ chức
quản lý; giai đoạn này nền kinh tế
đất nước vẫn trong tình trạngkhủng

hoảng, chế độ quản lý vẫn còn nặng
chế độ bao cấp; trước tình trạng
trên, Chính phủ đã tập trung quản
lý và chỉ đạo thực hiện chung cho
các Ban Quản lý trong cả nước tháo
gỡ tất cả các vướng mắc như: xuất
nhập khẩu, lao động, môi trường…
thông qua việc thực hiện cơ chế
quản lý “một c�a, tại chỗ”. Sau năm
2000, Chính phủ bàn giao Ban Quản
lý các KCN về UBND cấp tỉnh quản
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lý theo cơ chế “một c�a, tại chỗ”
thống nhất trên toàn quốc.

Vào thời điểm năm 1995, Ban
Quản lý các KCN Đồng Nai chỉ
được giao tổng biên chế 20 người,
trụ sở làm việc thì chưa có, phải
thuê 4 phòng làm việc của Công
ty Sonadezi nên Ban Quản lý mới
tuyển được khoảng 10 người. Tuy
bộ máy tổ chức nh䝀 gọn nhưngBan
Quản lý đã nỗ lực thực hiện chức
năng quản lý 05 KCN. Sau 1 năm
hoạt động, Ban Quản lý đã phối
hợp các cơ quan chức năng cắm
mốc và quy hoạch tổng thể nhiều
KCN khác; vận động nhiều nhà
đầu tư vào KCN; tiếp nhận và thẩm
định trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư
cấp giấy phép đầu tư cho 37 dự án,

cấp giấy phép xây dựng cho 38 dự
án; thực hiện tốt công tác thanh tra,
kiểm tra việc thực hiện giấy phép
đầu tư và các quy định pháp luật về
lao động - tiền lương; tham gia hòa
giải tranh chấp lao động, tranh chấp
kinh tế… Sự nỗ lực ban đầu này
đã được nhiều thế hệ cán bộ, công
chức của Ban Quản lý phát huy và
kế tục trong suốt 25 năm qua.

Trong 25 năm qua, dưới sự chỉ
đạo của Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân
dân, Ủy Ban Nhân Dân và sự phối
hợp của chính quyền các cấp, Ban
Quản lý các KCN Đồng Nai đãđoàn
kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn
thành tốt các nhiệm vụ được giao,
đóng góp tích cực cho quá trình
xây dựng, phát triển các KCN Đồng

Nai. Đến nay tỉnh Đồng Nai đã có
32 KCN đã được thành lập với tổng
diện tích đất 10.220,45 ha (bao gồm
31 KCN đi vào hoạt động, 01 KCN
trong giai đoạn thu hồi đất, đầu tư
xây dựng hạ tầng (KCN Công nghệ
cao Long Thành). Diện tích đất đã
cho thuê được 5.520,82 ha, đạt tỉ lệ
79,34% diện tích đất công nghiệp
(6.958,51ha), hoạt động KCN hiệu
quả với nhiều thành tích nổi bật, cụ
thể như: tại 32 KCN đã có 43 quốc
gia và vùng lãnh thổ hoạt động đầu
tư với tổng số 1.782 dự án, trong
đó 1.308 dự án có vốn đầu tư nước
ngoài với tổng vốn đầu tư 25.157,38
triệu USD, vốn thực hiện 19.623,67
triệu USD và 474 dự án trong nước
với tổng vốn đầu tư 61.264,15 tỷ

Lễ khởi công xây dựng hạ tầng KCN Dầu Giây
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đồng; giải quyết việc làm cho khoảng
598.200 lao động, số lao động nước
ngoài đang làm việc tại các doanh
nghiệp KCN khoảng 7.640 người.

Vai trò và vị thế của Ban Quản
lý các KCN Đồng Nai ngày càng
được khẳng định và nâng cao sau
25 năm thành lập và phát triển, Ban
Quản lý các KCN đã trưởng thành,
vững vàng về mọi mặt, khẳng định
được vị thế trong cộng đồng xã hội,
được Tỉnh ủy và UBND tỉnh ghi
nhận. Không chỉ nỗ lực trong công
tác xây dựng và phát triển các KCN,
Ban Quản lý các KCN còn hết sức
chú trọng đến tác phong làm việc,
tinh thần phục vụ Doanh nghiệp, cố
gắng xây dựng nét văn hóa công sở
mang bản sắc riêng. Cùng với việc
cải cách thủ tục hành chính, Ban
Quản lý các KCN cũng chú trọng
đến củng cố bộ máy tổ chức cho
phù hợp với từng giai đoạn phát
triển, sáng suốt trong công việc, tận
tụy với Doanh nghiệp, Ban Quản
lý còn được biết đến là một trong
những đơn vị điển hình trong công
tác cải cách hành chính, luôn ở tốp
đầu trong kết quả đánh giá công vụ
của tỉnh Đồng Nai được UBND tỉnh
ghi nhận. Đó chính là nhờ sự đoàn
kết, gắn bó của cả tập thể đơn vị
trong suốt 25 năm qua.

Đối với CBCC- VC, Cấp ủy, Lãnh
đạo Ban Quản lý luôn chu đáotrong
việc chăm lo đời sống tinh thần, vật
chất. Từ việc tăng thu nhập hàng

tháng, hàng năm đến vui chơi, nghỉ
mát, khám sức kh䝀e định kỳ hàng
năm của CBCC, VC, NV Ban đều
được duy trì và thực hiện có chất
lượng. Bên cạnh đó, tất cả các hoạt
động của Ban Quản lý đều được
đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai
tạo nên sự thống nhất cao trong tổ
chức thực hiện. Chính vì thế, trong
suốt quá trình hoạt động, lãnh đạo
và đội ngũ CBCC- VC trên dưới một
lòng, đoàn kết thống nhất, thực hiện
tốt quy chế dân chủ cơ sở, cùng
sống và làm việc trong môi trường
kỷ luật nghiêm túc, khoa học, cónét
văn hóa riêng, đoàn kết, thân tình;
mỗi CBCC- VC Ban Quản lý đều tự
hào là thành viên cộng đồng DIZA,
để rồi từng người lại không ngừng
nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt
nhất công việc và cũng là làm mới,
hoàn thiện chính mình.

Dấu ấn 25 hình thành và phát
triển của Ban Quản lý các KCN
Đồng Nai là những mốc son đánh
dấu một chặng đường dài, bền bỉ
vượt qua những khó khăn gian khổ.
Trong một mái nhà chung DIZA, có
những người đã gắn bó cả cuộc đời
mình, cống hiến tuổi thanh xuân cho
đến khi bạc cả mái đầu. Có người
khi vào làm việc ở Ban Quản lý chỉ ở
tuổi hơn 20 thì nay đã đứng vào vị trí
lãnh đạo, đứng đầu trong BanQuản
lý, điển hình như: anh Cao Tiến Sỹ,
anh Phạm Văn Cường…Nhưng cho
dù ở bất cứ cương vị nào, vị trínào,

từng thành viên Ban Quản lý cũng
hết sức tâm huyết, toàn tâm toàn ý,
cống hiến cả cuộc đời mình cho sự
nghiệp phát triển của tỉnh Đồng Nai
nói chung và Ban Quản lý các KCN
Đồng Nai nói riêng. Sự cống hiến đó
không đòi h䝀i bất cứ bù đắp gì, chỉ
mong sao cho Ban Quản lý không
ngừng phát triển, luôn khẳng địnhvị
thế của Ban Quản lý trong xu hướng
Hội nhập Quốc tế, xứng đáng là một
trong những Ban Quản Lý đứng đầu
cả nước về phát triển KCN, về thu
hút đầu tư.

25 năm nhìn lại một chặng đường,
Ban Quản Lý các KCN Đồng Nai đã
tạo được niềm tin cho hàng ngàn
Doanh nghiệp lựa chọn, luôn đồng
hành cùng Doanh nghiệp trong suốt
quá trình hoạt động. Kỷ niệm 25
năm, Ban Quản lý các KCN Đồng
Nai qua đó tổng kết những thành
quả đã đạt được, phát huy những
dấu ấn tốt đẹp, những giá trị đã
thành truyền thống; từng ngày, từng
giờ, Ban Quản lý các KCN đang dần
hoàn thiện mình, phấn đấu quản lý
KCN theo hướng chuyên nghiệp,
hiện đại với cơ chế chính sách luôn
được hoàn thiện một cách thông
thoáng; đồng thời cũng chỉ ra những
thiếu sót tồn tại, biểu dương khơi
dậy niềm tin, lòng tự hào và sự đoàn
kết “ đồng tâm, nhất trí” của toàn thể
CBCC- VC Ban Quản lý các KCN
Đồng Nai.
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HẠTẦNGCÁCKHUCÔNGNGHIỆPĐỒNGNAI
QUA CÁC THỜI KỲ

Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

Đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai có 32 KCN được thành lập với
tổng diện tích đất 10.220,45 ha, có
31 KCN đang hoạt động, 01 KCN
đang trong giai đoạn đầu tư xây
dựng hạ tầng (KCN Công nghệ cao
Long Thành). Các KCN Đồng Nai
đã cho thuê được 5.520,82 ha, đạt
79,34% diện tích đất công nghiệp
(6.958,51ha); thu hút được 43 quốc
gia và vùng lãnh thổ hoạt động đầu
tư với tổng số 1.785 dự án, trong
đó 1.311 dự án vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu
tư 25,209 tỷ đô la Mỹ và 474 dự
án trong nước với tổng vốn đầu tư
61.264,15 tỷ đồng; có 1.484 doanh
nghiệp đi vào hoạt động, tạo việc
làm cho 590.810 người.

Đồng Nai có thuận lợi trong phát
triển KCN, từ năm 1963 đã có Khu
Kỹ nghệ Biên Hòa với diện tích 367
ha tại Phường An Bình – Biên Hòa
(nay là KCN Biên Hòa I) do Công ty
Khuếch trương Kỹ nghệ Biên Hòa
(SONADEZI) đầu tư xây dựng với

94 nhà máy với nhiều tập đoàn nước
ngoài đầu tư vào đây. Từ cuối thập
niên 80 thế kỷ XX, UBND tỉnh Đồng
Nai đã thành lập nhóm nghiên cứu
xây dựng khu chế xuất (sau này là
KCN) tiến hành thu thập và nghiên
cứu tài liệu về khu chế xuất của các
nước Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn độ,
Malaixia, Inđônêxia; tiếp xúc các
nhà đầu tưThái Lan và Đài Loan để
kêu gọi đầu tư.

Từ đó, Đồng Nai đã nhanh chóng
triển khai phát triển KCN, mở đầu
là KCN Biên Hòa II quy hoạch từ
năm 1988, được chính thức thành
lập vào năm 1995. Đây là một trong
những KCN hình thành rất sớmtrên
cả nước. Chính việc thành lập KCN
này đã tạo tiền đề để phát triển thêm
các KCN đầu tiên vào thời điểm đó,
như KCN: Amata, Loteco, Nhơn
Trạch I.

Sau 10 năm hình thành và phát
triển, đến năm 2005 Đồng Nai đã
có 17 KCN được thành lập, với tổng

diện tích 5.124 ha. Giai đoạn 05 năm
tiếp theo đến năm 2010, Đồng Nai
đã thể hiện vai trò đầu tàu trong thú
hút đầu tư cả nước, trên địa bàn tỉnh
đã có 13 KCN thành lập mới, nâng
tổng số KCN được thành lập là 30
KCN, với tổng diện tích 9.574ha.

Từ năm 2011 đến nay, Đồng Nai
đã thành lập mới thêm 02 KCN: Suối
Tre (149,5 ha) và Công nghệ cao
Long Thành (410 ha); 03 KCN còn
lại cũng đang trong giai đoạn chấp
thuận chủ trương lựa chọn nhà đầu
tư và dự kiến thành lập trong năm
2020, bao gồm: KCN Phước Bình
(190 ha), Gia Kiệm (330 ha), Cẩm
Mỹ (300 ha) .

Để đạt được kết quả như hôm
nay, chính quyền Đồng Nai đã
không ngừng nổ lực để đạt các chỉ
tiêu phát triển kinh tế tỉnh nhà giai
đoạn đến năm 2020. Với tầm nhìn
mang tính chiến lược, Đồng Nai đã
chọn KCN là mô hình phát triển trọng
điểm của địa phương. Qua 25 năm
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hình thành và phát triển, Đồng Nai
đã khẳng định là một trong những
tỉnh thành dẫn đầu cả nước về phát
triển KCN. Với nhiều lợi thế vị trí
địa lý, n�m trong vùng kinh tế trọng
điểm phía Nam (vùng thành phố
Hồ Chí Minh), hệ thống giao thông
thuận lợi về đường bộ, đường thủy
và cả đường hàng không: các tuyến
Quốc lộ 1A, Quốc lộ 51, Quốc lộ 20,
tuyến đường sắt Bắc Nam, gần sân
bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng
Sài Gòn. Các tuyến giao thông
trọng yếu kết nối với các vùng, các
khu vực đã được đầu tư xây
dựng hoàn thành như: tuyến
cao tốc Thành phố Hồ Chí
Minh – Long Thành – Dầu
Giây, Đường tránh Biên Hòa;
các tuyến giao thông trọng
yếu cũng đang triển khai xây
dựng, hàng loạt dự án giao
thông trọng điểm quốc gia:
tuyến cao tốc BiênHòa - Vũng
Tàu, Dầu Giây - Phan Thiết,
Dầu Giây - Đà Lạt, Bến Lức
- Nhơn Trạch - Long Thành;
cầu đường từ quận 9 sang
Nhơn Trạch; tuyến đường vành đai
4 liên vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam. Sự hình thành các tuyến cao
tốc, đường vành đai này sẽ rút ngắn
hành trình từ Đồng Nai đi Thành
phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và các
tỉnh đồng b�ng sông C�u Long,Tây
Nguyên.

Như vậy, cùng với dự án sân bay

quốc tế Long Thành đang triểnkhai,
Đồng Nai sẽ trở thành một trong
những địa phương có quy hoạchhệ
thống giao thông phát triển đầy đủ
các loại hình, bao gồm đường bộ,
đường thủy (Cảng sông, Cảng Biển
Nhóm V), đường sắt và đường hàng
không. Những công trình trọng điểm
quốc gia về giao thông sẽ góp phần
thúc đẩy mạnh sự phát triển chung
các KCN của Đồng Nai. Với 35 KCN
được quy hoạch, 32 KCN đã thành
lập và 31 KCN đang hoạt động
phân bố đồng đều toàn tỉnh, dân số

trẻ ngày càng phát triển theo chiều
sâu, các khu công nghiệp Đồng Nai
là một động lực hấp dẫn đối với các
nhà đầu tư.

Trước những lợi thế phát triển
KCN như hiện nay, Đồng Nai luôn
chủ động hoàn chỉnh hạ tầng kết nối
đồng bộ trong và ngoài KCN, trong
đó Ban Quản lý các KCN luôn thể

hiện vai trò nồng cốt, là cơ quan
đầu mối trong công tác quản lý nhà
nước về KCN và định hướng thu

hút, phát triển KCN sẵn sàng đáp
ứng nhu cầu phát triển KCN trong
giai đoạn tiếp theo. Các chủ đầu tư
hạ tầng các KCN luôn quan tâm và
ngày càng nâng cao chất lượng dịch
vụ KCN, từng bước hoàn chỉnh hệ
thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với
khu vực. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật
các KCN như: cấp nước, cấp điện,
thoát nước mưa, thoát nước thải,

cây xanh cơ bản hoàn chỉnh, đảm
bảo hoạt động sản xuất của
doanh nghiệp luôn ổn định.

Lũy kế đến cuối năm 2019,
tổng vốn đầu tư thực hiện
xây dựng hạ tầng 31/32 KCN
trên địa bàn tỉnh là 12.972,73
tỉ đồng và 132,79 triệu đô la
Mỹ, đóng góp lớn trong hoàn
thiện kết cấu hạ tầng của
tỉnh, cụ thể: Các KCN đều
đã xây dựng hoàn thành nhà
máy x� lý nước thải tập trung
(đạt 100%) với tổng công
suất thiết kế là 171.970 m3/

ngày.đêm; Số Km đường giao thông
trong các KCN hiện nay khoảng 500
Km chiều dài; tỷ lệ đất trồng cây
xanh tập trung trong các KCN theo
quy hoạch xây dựng được duyệt
chiếm 12,84% trên tổng diện tích
đất tự nhiên KCN (khoảng 1.422 ha)
vượt mức quy chuẩn quy hoạch
xây dựng KCN hiện hành (10% đất
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KCN)...; nhà ở công nhân, nhà trẻ
KCN được đôn đốc triển khai, hoàn
thiện kết cấu hạ tầng giao thông:gờ
lề, biển báo, camera giám sát; các
công trình dịch vụ phục vụ cũng đã
phát triển như: nhà hàng, hải quan,
bưu điện, kho bãi..., đảm bảo phát
triển bền vững và bảo vệ môi trường
KCN. Việc phát triển hạ tầng của
các KCN qua các thời kỳ phát triển
mạnh mẽ tại nhiều địa phương các
huyện, TP. Biên Hòa, Long Khánh,
góp phần đôn đốc hạ tầng kết nối
ngoài KCN của các huyện cùng
phát triển.

Với kết quả đạt được qua hơn25
năm phát triển các khu công nghiệp,

yếu tố chính trong các KCN là phát
triển hạ tầng phải đi trước, tiên
phong; với kết quả đạt được nêu
trên, hiện nay tỉnh Đồng Nai đang rà
soát quy hoạch tại các địa phương
để lập quy hoạch bổ sung các khu
công nghiệp giai đoạn 2030, tầm
nhìn 2050 trình Thủ tướng phê
duyệt trong kỳ quy hoạch mới giai
đoạn 2020-2025. Do vậy, cơ bản
đến nay công tác phát triển hạ tầng
các KCN Đồng Nai đã đạt được các
kết quả đáng trân trọng, bám sát
quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh,
hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Thời
gian tới việc đầu tư xây dựng và
phát triển hạ tầng các KCN sẽ có

nhiều đổi mới về quy mô diện tích
KCN, quy chuẩn, tiêu chuẩn phần
cứng trong đầu tư xây dựng, quản lý
quy hoạch giao thông, thoát nước,
cây xanh, x� lý nước thải, ứng dụng
công nghệ quản lý, năng lực quản
lý... Tập thể cán bộ công chức, viên
chức Ban Quản lý các KCN Đồng
Nai với truyền thống, kinh nghiệm
quản lý, quyết tâm cùng với các
Công ty đầu tư hạ tầng KCN, các
Sở, ngành, địa phương hoàn thành
tốt nhất nhiệm vụ được giao, góp
phần phát triển KTXH của tỉnh nhà,
phấn đấu luôn là tỉnh trong tốp công
nghiệp đứng đầu cả nước.
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Trụ sở Văn phòng KCNBàu Xéo KCN Bàu Xéo nhìn từ trêncao

KCN AMATA nhìn từ trên cao
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KCN Biên Hòa 2 nhìn từ trên cao

Toàn cảnh KCN Dầu Giây nhìn từ trên cao

ÔngĐinhQuốcThái - Chủ tịchUBNDtỉnh trao
quyết định thành lập KCN Dầy Giây
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Trụ sở Văn phòng KCN Định Quán Bên trongnhà xưởng xây sẵn cho thuê tại KCNGiangĐiền

Toàn cảnh KCN Giang Điền nhìn từ trên cao
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Một góc KCN Hố Nai Đường vào KCNHố Nai

KCN Gò Dầu nằm ở vị trí đắc địa bên sông Đồng Nai
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ĐườngvàoKCNLongĐức KCN Long Đức nhìn từ trên cao

KCN Lộc An - Bình Sơn nhìn từ trên cao
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Trụ sở Văn phòng KCN Long Khánh Đường vào KCN LongThành

Toàn cảnh KCN Long Thành nhìn từ trên cao
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Cổng vàoKCNLoteco Đường vào KCNNhơn Trạch1

Đường vào KCN Nhơn Trạch 3
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VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP KCN
TRONG TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẨU CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

Năm 2019 xuất khẩu của Đồng
Nai đánh dấu một kỷ lục mới về
xuất siêu với tổng giá trị xuất siêu
khoảng 3,27 tỷ USD, vượt hơn
70 triệu USD so với kế hoạch đề
ra của tỉnh. Như vậy với kết quả
xuất khẩu tăng trưởng của năm
2019, Đồng Nai đã có 6 năm liền
xuất siêu, đi trước cả nước 3
năm, chiếm trên 30% cơ cấu xuất
siêu cả nước.

Theo số liệu từ Cục Thống kê
Đồng Nai, kim ngạch xuất khẩu năm
2019 của Đồng Nai là 19,44 tỷ USD,
tăng gần 5,7% so với năm trước đó;
nhập khẩu 16,17 tỷ USD, tăng gần
0,2%.

Các doanh nghiệp trong KCN
đóng góp lớn

Đồng Nai có vị trí quan trọng
trong vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam. Tốc độ tăng trưởng mức tăng
trưởng GRDP hàng năm đạt từ 8-
9%. Một trong các nguyên nhân
chính đạt được mức tăng trưởng
kinh tế cao nêu trên là từ sự đóng
góp của các doanh nghiệp trong các
KCN Đồng Nai.

Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh

Đồng Nai không ngừng tăng nhanh
theo sự phát triển của các doanh
nghiệp trong KCN. Nếu kim ngạch
xuất khẩu của tỉnh năm 1990 chỉ đạt
28,65 triệu USD, thì đến năm 2019
kim ngạch xuất khẩu đạt 19,44 tỷ
USD, chiếm 20% kim ngạch xuất
khẩu của vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam và 15% kim ngạch xuất
khẩu của cả nước. Trong đó, kim
ngạch xuất khẩu của các doanh
nghiệp trong các KCN chiếm tỷ lệ
trên 80%.

Các mặt hàng xuất khẩu của
Đồng Nai cũng đa dạng hẳn lên. Nếu
trước đây Đồng Nai xuất khẩu nông
sản thô là chủ yếu thì đến nay, sản
phẩm xuất khẩu chủ lực của Đồng
Nai là những sản phẩm đã qua chế
biến như: máy móc thiết bị, dụng cụ
và phụ tùng, giày dép, dệt may, sản
phẩm từ gỗ, xơ sợi dệt…

Thị trường xuất khẩu của sản
phẩm Đồng Nai cũng ngày càng
rộng hơn, trước đây thị trường xuất
khẩu hàng hóa của Đồng Nai chỉ
hướng đến một số thị trường chủ
lực như Trung Quốc và một số nước
châu Âu, thì nay hàng hóa của Đồng
Nai đang đang xuất khẩu vào gần

50 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Nguyên nhân của sự tăng
trưởng mạnh mẽ

Có được kết quả trên là do nhiều
nguyên nhân, tuy nhiên yếu tố chính
có thể kể đến là do sự phát triển của
các KCN Đồng Nai cùng với việc thu
hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư
vào các KCN thời gian qua.

Để công nghiệp phát triển bền
vững theo hướng tăng giá trị gia
tăng, tăng tỷ lệ nội địa hóa sản
phẩm, UBND tỉnh đã có chính sách
thu hút vốn đầu tư nước ngoài
vào các KCN có sự chọn lọc kỹ từ
những năm 2006. Thời gian qua,
nguồn vốn FDI vào các KCN hàng
năm có gần 40% đầu tư trên lĩnh
vực công nghiệp hỗ trợ cho ngành
dệt may, giày dép, máy móc thiết bị,
linh kiện điện t�. Bên cạnh đó, có
nhiều doanh nghiệp FDI đang sản
xuất công nghiệp hỗ trợ trên địa
bàn tỉnh liên tục mở rộng sản xuất
như: Công ty TNHH hưng nghiệp
Formosa, Công ty TNHH Hyosung
Việt Nam, Công ty TNHH sản phẩm
máy tính Fujitsu Việt Nam, Công
ty TNHH Changshin Việt Nam...
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điều này tạo cơ hội cho các doanh
nghiệp tham gia sâu vào chuỗicung
ứng toàn cầu.

Trước đây, những ngành sản
xuất, xuất khẩu chính của Đồng Nai
như giày dép, dệt may, xơ sợi dệt,
máy tính, điện t�, sản phẩm gỗ, máy
móc thiết bị, phụ tùng... phải nhập
khẩu nguyên liệu từ 80% đến 95%
thì hiện đã giảm xuống bình quân
còn từ 60% đến 70%. Trong đó, có
những đơn hàng có tỷ lệ nội địa hóa
đạt tới 80% - 90%.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp
ở Đồng Nai cũng đã và đang tận
dụng tốt các cơ hội từ các hiệp định
thương mại tự do (FTA) Việt Nam

đã ký kết để hưởng các ưu đãi về
thuế quan.

Nhiều triển vọng tăng trưởng
bền vững

Mục tiêu mà tỉnh Đồng Nai đặt ra
là tiếp tục n�m trong nhóm đầu của
cả nước về phát triển công nghiệp,
xuất khẩu, thu ngân sách. Dự tính
năm 2020, xuất siêu của Đồng Nai
có thể đạt 3,6-3,7 tỷ USD.

Hiện nay các tập đoàn lớn đều
quan tâm tìm nguồn nguyên liệu
trong nước để tăng tỷ lệ nội địa hóa,
đáp ứng các yêu cầu của những
hiệp định thương mại tự do đã ký kết
nh�m hưởng ưu đãi về thuế quan.
Đơn c� như trường hợp của Tập

đoàn Schaeffler, trong chiến lược 
phát triển của mình, tập đoàn đã 
đưa ra kế hoạch phát triển nhà máy 
ở KCN Amata (TP. Biên Hòa) thành 
dự án chiến lược của cả tập đoàn, 
tăng vốn đầu tư thêm 50 triệu USD 
để mở rộng sản xuất, cung ứng cho 
thị trường nội địa và xuất khẩu.

Việt Nam hiện đã ký 13 FTA, trong 
đó 12 FTA đã có hiệu lực. Đây là cơ 
hội cho doanh nghiệp Đồng Nai mở 
rộng xuất khẩu sang những nước đã 
ký kết hiệp định. Hiện nhiều doanh 
nghiệp Đồng Nai đã có sự chuẩn bị 
khá kỹ càng để hưởng các ưu đãi từ 
các FTA.

Chính quyền Đồng Nai cũng đã 
xác định, để hỗ trợ doanh nghiệp 
thuận lợi trong hoạt động xuất khẩu, 
tỉnh sẽ tập trung triển khai nhiều 
giải pháp đồng bộ, cụ thể như: phối 
hợp các đơn vị liên quan thực hiện 
các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 
xuất khẩu, khơi thông thị trường, 
kết nối hoạt động thương mại, góp 
phần nâng cao năng lực cạnh tranh 
của hàng hóa Việt Nam. Ngoài ra, 
sẽ tăng cường hoạt động xúc tiến 
thương mại nh�m tạo cơ hội kết 
nối giữa các doanh nghiệp sản xuất 
máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên phụ 
liệu với các doanh nghiệp s� dụng 
các hàng hóa này.

Biểu đồ kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2010-2019 trong tỉnh Đồng Nai
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PHẦN II
LÃNHĐẠOBANQUACÁCTHỜIKỲ
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4

Ông NGUYỄN KHANH 

Nguyên Trưởngban giai 

đoạn (1995-1998) 

Ông VÕ VĂN MỘT 

Nguyên Chủ tịch tỉnh - 

Trưởng ban giai đoạn 

(1999-2000). 

Bà ĐẶNG THỊ KIM NGUYÊN 

Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh - 

Trưởng ban giai đoạn 

(2000-2006) 

Ông VÕ THANH LẬP 

Nguyên Trưởng ban giai 

đoạn (2006-2015) 

Bà PHẠM THỊ HỒNG CÚC 

Nguyên P. Trưởng ban giai 

đoạn (1995-2006) 

Bà NGUYỄNPHƯƠNG LAN 

Nguyên P. Trưởng ban giai 

đoạn (2005-2013) 

Ông NGUYỄN VĂN THÀNH 

Nguyên P. Trưởng ban giai 

đoạn (2007-2012) 

Ông NGUYỄNMẠNHVĂN 

Nguyên P. Trưởng ban giai 

đoạn (2003-2018) 
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LÃNH ĐẠO BAN ĐƯƠNG NHIỆM

Ông CAO TIẾN SỸ
Trưởng ban

Ông LÊ VĂN DANH
Phó Trưởng ban

Ông MAI VĂN NHƠN
Phó Trưởng ban

Ông PHẠM VĂN CƯỜNG
Phó Trưởng ban
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Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai chụp hình trước trụ sở Ban
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VĂN PHÒNG BAN

Ông CHÂU ANH HUY
Chánh Văn phòng

Ông ĐỖ DOÃN KIM
Phó Chánh Văn phòng

BàTRẦNTHỊCHÂUGIANG
Phó Chánh Văn phòng

Tập thể Văn phòng và Trưởng ban Cao Tiến Sỹ
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Tập thể nữ Văn phòng

Tập thể Văn phòng
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PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

Bà DƯƠNG THỊ HẠT
Trưởng phòng

Ông TRẦN KINH QUỐC
Phó Trưởng phòng

Tập thể phòng Quản lý đầu tư

Tập thể phòng Quản lý đầu tư và Phó Trưởng ban Mai Văn Nhơn
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PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

BàDƯƠNGTHỊXUÂNNƯƠNG
Trưởng phòng

Bà TRẦN THỊ NGỌC HẠNH
Phó Trưởng phòng

Tập thể phòng Quản lý doanh nghiệp với Phó Trưởng Ban Lê Văn Danh
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Tập thể
Phòng Quản lý doanh nghiệp

Tập thể phòng Quản lý doanh nghiệp với Phó Trưởng ban Mai Văn Nhơn
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PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Ông NGUYỄN HỮU NGHĨA
Trưởng phòng

ÔngNGUYỄNTRUNGTHÀNH
Phó Trưởng phòng

Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG
Phó Trưởng phòng

Tập thể Phòng Quản lý tài nguyên & môi trường
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PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Ông NGÔ THANH QUANG
Trưởng phòng

Bà LÊ THỊ NGUYỆT
Phó Trưởng phòng

Tập thể nữ phòng Quản lý lao động

Tập thể phòng Quản lý lao động
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PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH & XÂY DỰNG

Ông HOÀNG VĂN TRƯƠNG
Trưởng phòng

Bà DƯƠNG THỊ THU TRANG
Phó Trưởng phòng

Tập thể phòng Quản lý quy hoạch & xây dựng

Tập thể phòng Quản lý quy hoạch & xây dựng với Phó Trưởng Ban Mai Văn Nhơn 
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VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BQL TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Bà NGUYỄN HẢI PHƯỢNG
Trưởng Văn phòng

ÔngVÕNGỌCCHÂU
PhóTrưởngVănphòng

Tập thể Văn phòng đại diện
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TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - CUNG ỨNG LAO ĐỘNG KỸ THUẬT (SSTC)

Ông LÊ THÀNH THẮNG
Giám đốc trung tâm SSTC

Tập thể Trung tâm SSTC

Tập thể Trung tâm SSTC với Phó Trưởng ban Phạm Văn Cường 
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TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP (CICIS)

ÔngNGUYỄNTHANHLONG
Giám đốc Trung tâm CICIS

Bà ĐỖ THỊ BÍCH PHƯỢNG
Phó Giám đốc Trung tâm CICIS

Tập thể Trung tâm CICIS
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PHẦN III
CẢM NGHĨ VỀ BAN QUẢN LÝ

VÀHƯỚNGĐICỦACÁCKHUCÔNGNGHIỆP
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DIZA
NGÔI NHÀ THỨ 2 CỦA TÔI

Lê Thị Nguyệt - Phòng Quản lý lao động

Tháng tư về, gió hát mùa hè, có
những chân trời xanh thế.

Mây xa vời, nắng xa vời, con
sông xa lững lờ trôi.

Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ
nhàng, hát giấc mơ nào xa lắm.

Em mong chờ, mãi mong chờ,
bao nhiêu vẫn cứ đợi anh…

(Lời bài hát “Tháng 4 về” của
Nhạc sĩ Dương Thụ)

Sắc trời đón chào tháng 4 về
trong màu vàng của nắng, màu
trắng của mây và sắc màu hy vọng
ở phía cuối chân trời xanh trong. Cơ
quan tôi cũng đón chào tháng 4 về
với những hoạt động kỷ niệm ngày
thành lập Ban. Cứ đến gần những
ngày này, trong chúng tôi, những
người đã, đang gắn bó với DIZA lại
cùng nhau ôn lại những kỷ niệmmà
mình đã có tại “ngôi nhà thứ 2” này.
Và thật tuyệt vời làm sao khi ta có
chốn yên bình để quay về, nơi có
nguồn cội thân thương để mà hoài
niệm, nhớ nhung.

Gọi nơi làm việc của mình là “ngôi
nhà thứ 2” cũng thật đúng, vì hơn
1/3 thời gian hàng ngày chúng tôi
đã sinh hoạt, làm việc ở đây, và hơn

hết, để nó trở thành “ngôi nhà” thì
trong mỗi người - thành viên trong
đó phải cảm nhận được sự quan
tâm, chăm sóc, chia sẻ lẫn nhau
và cùng nhau làm cho ngôi nhà ấy
càng phát triển trong sự phát triển
của bản thân mỗi người. Đối với tôi,
DIZA mang đầy đủ ý nghĩa đó. 16
năm trên chặng đường 25 năm của
DIZA, tôi và “ngôi nhà thứ 2” của
mình đã cùng nhau trải qua những
khoảnh khắc thật đáng ghi nhớ.

DIZA trong tôi có những người
chú, người anh, người chị đã tận
tâm chỉ bảo khi tôi vừa đặt chân
đến cơ quan từ ngày đầu tiên làm
việc cho đến hiện tại. Cũng là nơi
tôi được đào tạo, vận dụng những
kiến thức đã học từ nhà trường
vào các thực tế của doanh nghiệp
mà hàng ngày chúng tôi tiếp nhận.
Là nơi tôi càng ngày càng trưởng
thành, tích lũy cho mình những kinh
nghiệm quý báu trong công việc.Đã
có nhiều anh, chị rời kh䝀i DIZA vì
những lý do khác nhau nhưng đối
với các anh, chị ấy thì DIZA vẫn là
“nơi đào tạo” tốt nhất, giúp các anh
chị ấy thành công hơn trong vị trí

mới, công việc mới.
Ở DIZA, chúng tôi nhận thấy

mình được sống và làm việc trong
không khí làm việc chuyên nghiệp,
nghiêm túc nhưng cũng không thật
gò bó. Đó có lẽ cũng chính là lý do
mà chúng tôi cứ luôn gắn bó với
DIZA, bởi ở đó, chúng tôi không
cảm thấy sự áp lực bởi mối quan hệ
“sếp – nhân viên”, áp lực bởi những
ganh đua hay ch�n ép trong công
việc. Bởi ở đó, chúng tôi nhận được
sự thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn
nhau để cùng hoàn thành công việc.
DIZA trong tôi là những kỷ niệm
nhiệt huyết của thời thanh xuân,
chúng tôi đã cùng nhau chuẩn
bị cho những cuộc thi kiến thức,
những trận banh, trận cầu hừng hực
khí thế. Chúng tôi đã cùng cố gắng
“vì màu cờ, sắc áo”, vì tinh thần
của DIZA “làm hết mình và chơi hết
mình”. Lúc ấy, chúng tôi cảm thấy
được sức mạnh của tình đoàn kết
mà chỉ có ở những người anh, người
em của gia đình. Đi đến đâu chúng
tôi cũng được hoan nghênh bởi sự
gắn bó từ các thành viên đội thi cho
đến những cổ động viên nhiệt tình.
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Hình ảnh chào cờ đầu tuần của Ban Quản lý Các KCN Đồng Nai

Rồi những giận hờn,
những tranh cãi quyết
liệt giữa các anh, chị,
em, nhưng cũng từ đó,
chúng tôi trưởng
thành hơn, hiểu nhau
hơn, thông cảm và
càng gắn bó hơn,…

DIZA của chúng tôi
ngày hôm nay đã có
những thành công,
những kết quả đáng
tự hào được tạo thành
từ những nỗ lực bản
thân từng thành viên,
từ sức mạnh của tinh
thần đoàn kết của một
gia đình,…và được là
thành viên của ngôi
nhà này cũng là điều
đáng trân trọng của tôi
và của những người
đồng nghiệp.

“Nghe bâng khuâng
Tôi cũng từng là mảnh ghép của các
đội thi, từng đưa ra các ý tưởng, viết
những bài luận và cũng là mộttrong
những cổ động viên hơi bị “quá
khích” (la khá to mà ).

DIZA trong tôi là người bạn,
những anh, chị, em đồng nghiệp -
những người tuy không cùng quê
quán, không cùng họ hàng nhưng
cùng mục tiêu là phát triển mình và
phát triển DIZA. Đôi lúc, đơn giản
đối với tôi chỉ là những ‘buổi trưa vui
vẻ” h�ng ngày, chúng tôi cùng nhau
“tám chuyện”, trao đổi với nhau mọi
điều từ niềm vui, nỗi buồn côngviệc
hay cả câu chuyện về những anh

chồng/cô vợ, những đứa con thiên
thần của mình. Hay chỉ là những
trận cười gọi là ‘rung trời lỡ đất”,
vang vọng cầu thang của cái phòng
4.7, nơi tôi đang trực tiếp làm việc,
nó đã làm dịu đi những căng thẳng
của công việc, tiếp thêm vitamin cho
chúng tôi.

Và cũng giống như những “đại
gia đình”, DIZA trong tôi cũng không
tránh kh䝀i những nỗi buồn, những
khó khăn cần vượt qua bởi hoàn
cảnh bản thân, hay những khókhăn
tác động từ bên ngoài bởi tính chất
công việc của chúng tôi được yêu
cầu là “phục vụ doanh nghiệp”.

mấy nhành hoa lựu
đ䝀. Ta chia tay những ngày xuân để
hát. Một mùa h�, mùa h�…”. Bài hát
“Tháng tư về” của Dương Thụ kết
thúc b�ng một lời giã biệt và một lời
chào. Cảm ơn nhé, mùa xuân, vì tất
cả những dịu ngọt đã mang. Lòng
người phơi phới hướng về tương
lai, về một mùa h� sẽ rạng ngời,
sống động đang chờ đợi ở phía
trước. Những người con của DIZA
, chúng tôi cũng hy vọng chào đón
một tương lai tươi đẹp cho ngôinhà
thân thương của mình.
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PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
25 năm cống hiến
vì sự phát triển của BQL các KCN
và đồng hành cùng doanh nghiệp

Phòng Quản lý doanh nghiệp

Là phòng chuyên môn được ra
đời cùng với sự thành lập của Ban
Quản lý các khu công nghiệp Đồng
Nai vào tháng 4/1995. Biên chế lúc
đầu chỉ 04 người thì hiện nay, cùng
với sự phát triển và tăng nhanh về
số lượng dự án đầu tư vào các KCN
trong tỉnh, biên chế của phòng đã
tăng lên gần gấp đôi (7 người), tất
cả đều có trình độ Đại học trở lên;
Lãnh đạo phòng cũng thay đổi qua
từng thời kỳ, mỗi lãnh đạo khi đảm
nhận nhiệm vụ đều có tư duy sáng
tạo trong công việc và xây dựng tập
thể đoàn kết, gắn bó nên công việc
có khó khăn đến đâu cũng hoàn
thành nhiệm vụ được giao. Từ năm
2008, phòng Quản lý Doanh nghiệp
tiếp nhận thêm công việc quản lý
hoạt động xuất nhập khẩu - cấp
Giấy Chứng nhận ưu đãi xuất xứ
hàng hoá ASEAN Mẫu D (C/O Mẫu
D) cho các doanh nghiệp trong KCN

do phòng quản lý Xuất nhập khẩu
sáp nhập vào.

Khác với các phòng chuyên môn
trong Ban thường đi sâu quản lý
một mảng hoạt động của doanh
nghiệp (như xây dựng, môi trường,
lao động…), Phòng Quản lý Doanh
nghiệp theo dõi chung hoạt động
của các dự án trong khu công nghiệp
sau khi được cấp Giấy chứng nhận
đầu tư cho đến khi dự án kết thúc.
Thông qua báo cáo định kỳ cùa các
doanh nghiệp và b�ng nhiều hình
thức tiếp cận thông tin khác nhau,
bảng theo dõi kết quả hoạt động của
các dự án luôn được cập nhật hàng
tháng, các dự án không có khả năng
triển khai được rà soát, thu hồi định
kỳ hàng năm. Để quản lý tốt hoạt
động của dự án sau khi được cấp
phép, Phòng Quản lý Doanh nghiệp
thường xuyên giữ mối liên hệ với
các công ty kinh doanh hạ tầng và

chủ đầu tư để nắm sát tiến độ, quá
trình triển khai cũng như hiệu quả
hoạt động của từng dự án.

Ngoài nhiệm vụ theo dõi, quản lý
hoạt động của dự án; phòng Doanh
nghiệp còn đảm nhiệm vai trò là
cầu nối giữa doanh nghiệp và các
cấp chính quyền để hoạt động của
doanh nghiệp được thông suốt.Các
khó khăn, vướng mắc cùng với kiến
nghị của doanh nghiệp phát sinh
trong quá trình triển khai hoạt động
được phòng tổng hợp, phân loại và
chuyển đến các cơ quan chuyên
môn x� lý; vấn đề thuộc thẩm quyền
cấp cao thì tham mưu UBND tỉnh
kiến nghị Trung ương chỉ đạo, giải
quyết. Nhiều vướng mắc, kiến nghị
của doanh nghiệp đã được ghi nhận
và xem xét, x� lý kịp thời. Một số
vấn đề phát sinh trong quá trình
quản lý doanh nghiệp đã được rút
kinh nghiệm và bổ sung vào các văn
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bản pháp luật như vấn đề giảiquyết
phá sản đối với doanh nghiệp vắng
chủ.

Tinh thần làm việc với trách
nhiệm cao được các thành viên
Phòng Doanh nghiệp quán triệt và
triển khai hiệu quả. Công tác cấp
C/O Mẫu D được thực hiện nhanh
chóng, đúng quy định. Ngoài các
công việc đã được chuẩn hoá theo
tiêu chuẩn ISO, các vụ việc phát
sinh trong quá trình hoạt động của
doanh nghiệp thường có nội dung

phức tạp đòi h䝀i các chuyên viên x�
lý phải nắm vững chuyên môn, nhiệt
tình và trách nhiệm; việc dù khóvẫn
kiên trì tháo gỡ từng bước, không
chán nản. Với phương châm “đồng
hành cùng doanh nghiệp”, xem việc
khó của doanh nghiệp như của mình
nên mặc dù công việc có phần phức
tạp, thiếu ổn định nhưng những năm
qua, các thành viên Phòng Quản lý
Doanh nghiệp luôn làm việc với tinh
thần đoàn kết, gắn bó; tập thể đơn
vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm

vụ được giao, là địa chỉ liên hệ tin
cậy đối với các doanh nghiệp trong
khu công nghiệp.

Nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi
CBCC phòng Quản lý Doanh nghiệp
chúng tôi đều cảm thấy tự hào về
những gì đã làm được, đã gắn bó,
phấn đấu và cống hiến vì sự phát
triển của Ban Quản lý các KCN và
đồng hành cùng doanh nghiệp trong
suốt 25 năm qua.
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CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC tại các khu công nghiệp Đồng Nai 
Trong công cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức

Phòng Quản lý lao động

Nhân lực là nhân tố quyết định 
nhất đối với sự phát triển của mỗi 
quốc gia. Trình độ phát triển của 
nguồn nhân lực là một thước đo chủ 
yếu sự phát triển của các quốc gia. 
Vì vậy, các quốc gia trên thế giới 
đều rất coi trọng phát triển nguồn 
nhân lực. Ở nước ta, Đảng và Nhà 
nước luôn khẳng định quan điểm coi 
con người là trung tâm của sự phát 
triển, của công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong điều 
kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá và 
hội nhập quốc tế như hiện nay.

Trong đó, với đặc điểm của một 
địa phương lấy việc phát triển các 
Khu công nghiệp (KCN) là nhiệm vụ 
thực hiện công cuộc công nghiệp và 
hiện đại hóa, thì đối với Đồng Nai, 
việc phát triển nguồn nhân lực phục 
vụ cho sự phát triển các KCN đã, 
đang trở thành một yêu cầu cấp 
bách, là việc làm rất quan trọng.

Bên cạnh đó, trong tiến trình hội 
nhập quốc tế, định hướng của Đồng 
Nai trong thời gian sắp tới sẽ phát 
triển và thu hút các ngành công 
nghiệp có trình độ khoa học kỹ thuật 
hiện đại, s� dụng ít lao động, không 
gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt ưu 
tiên phát triển ngành công nghiệp 
phụ trợ, những ngành công nghiệp

có  thể tham gia chuỗi giá trị toàn 
cầu. Đây chính là cơ hội nhưng 
cũng là thách thức cho sự phát triển 
của các KCN tại tỉnh Đồng Nai.

Một số lợi thế
Hiện nay, Đồng Nai đã có 32 

KCN thu hút 43 quốc gia và vùng 
lãnh thổ đầu tư. Sự phát triển các 
KCN trên địa bàn tỉnh mở ra một 
không gian kinh tế rộng lớn, một 
kênh mới rất có tiềm năng để thu 
hút lao động, giải quyết việc làm, 
tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ, 
sự dịch chuyển lao động nhất là lao 
động từ các tỉnh trong cả nước về 
Đồng Nai. Cùng với xu hướng của 
các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Đức, Trung Quốc (Đài Loan) 
đầu tư vào các ngành phụ trợ, sản 
xuất ra các sản phẩm có hàm lượng 
công nghệ cao, hướng đến các 
ngành sản xuất trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai tham gia vào chuỗi cung 
cứng trên thế giới như Thái Lan, 
Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ,…
đang thực hiện.

Dự án Cảng hàng không Quốc tế 
Long Thành đã được Bộ Giao thông 
Vận tải trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt phương án kiến trúc và 
đang trong kế hoạch khởi công xây 
dựng Dự án. Với quy mô xây dựng

và yêu cầu kỹ thuật đạt chuẩn sân 
bay 4F theo quy định của Tổ chức 
Hàng không Dân dụng Quốc tế 
(International Civil Aviation Organization), 
Dự án sẽ cần số lượng lớn lao động 
có tay nghề, am hiểu một số kiến 
thức về tiêu chuẩn xây dựng và lắp 
đặt thiết bị cơ điện chuyên ngành về 
hàng không.

Đồng thời, chất lượng nguồn 
nhân lực tại các doanh nghiệp trong 
KCN Đồng Nai cũng đã từng bước 
được nâng lên qua các năm. Lao 
động qua đào tạo đã phần nào đáp 
ứng được yêu cầu của doanh 
nghiệp và thị trường lao động. Lực 
lượng lao động kỹ thuật đã làm chủ 
được khoa học - công nghệ, đảm 
nhận được các vị trí công việc phức 
tạp trong sản xuất kinh doanh mà 
trước đây phải thuê lao động người 
nước ngoài,…

Hàng năm các doanh nghiệp 
KCN có nhu cầu tuyển dụng khoảng 
25.000 - 30.000 lao động mới. Một 
số nghề đang có nhu cầu cao về 
laođộng qua đào tạo nghề là thợ 
dệt, may; thợ thuộc da và làm giày; 
thợ vận hành máy và thiết bị; lắp ráp 
máy móc; thợ xây dựng, cơ khí, lập 
trình viên, điện, điện t , cơ - điện t , 
chế biến nông sản và các sảnphẩm 
công nghiệp, ...

Cách mạng Công nghiệp 4.0 và 
những thách thức đối với nguồn 
nhân lực tại các KCN Đồng Nai
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Qua bảng thống kê này cho thấy, 
về chất lượng nguồn nhân lực tại 
các KCN Đồng Nai chủ yếu là lao 
động phổ thông, tỷ lệ lao động đã 
qua đào tạo còn thấp, đặc biệt lực 
lượng lao động có b�ng cấp (trung 
cấp nghề trở lên) thì vẫn chiếm tỷ lệ 
khá khiêm tốn. Đối với lao động kỹ 
thuật trình độ sơ cấp, trung cấp và 
cao đẳng: chất lượng của công tác 
dạy nghề vẫn còn thấp, chưa đáp 
ứng được yêu cầu của thị trường 
lao động, chưa phù hợp với sự thay 
đổi nhanh công nghệ sản xuất của 
doanh nghiệp đồng thời lực lượng 
lao động này vẫn chưa đáp ứng 
được các yêu cầu về tác phong 
công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật 
và đạo đức nghề nghiệp. Đối với 
nguồn nhân lực chất lượng cao: Vẫn 
còn thiếu về số lượng, chất lượng 
của nguồn lao động vẫn còn hạn 
chế.

Như vậy, có thể thấy quá trình 
chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện

mô hình tăng trưởng từ chiều rộng 
(chủ yếu dựa vào việc gia tăng đầu 
tư, khai thác lợi thế về tài nguyên, 
nhân công giá rẻ) sang mô hình 
tăng trưởng theo chiều sâu (động 
lực chính là việc tăng năng suất lao 
động, hiệu quả sản xuất, tính cạnh 
tranh của các ngành kinh tế) là 
thách thức lớn đối với nguồn nhân 
lực tại các KCN Đồng Nai trong thời 
đại Công nghiệp Cách mạng 4.0 
hiện nay.

Đồng thời, việc phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao là yêu cầu 
cần thiết và cấp bách cho sự tăng 
trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Nai. 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 
X đã nêu rõ: Phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao là một trong 
những lĩnh vực đột phá nh�m phát 
triển kinh tế với nhịp độ nhanh và 
bền vững. Do đó, đội ngũ lao động 
lành nghề, đạt trình độ khu vực và 
quốc tế đang là yêu cầu cần thiết 
hiện nay. Ngoài ra, khi hệ thống

giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu 
cầu đào tạo và cung ứng nguồn 
nhân lực chất lượng cao, sẽ là lợi 
thế to lớn để tạo môi trường thu hút 
các nhà đầu tư, các doanh nghiệp 
mở rộng sản xuất trên địa bàn, cũng 
làm gia tăng lợi thế của tỉnh nhà 
trong lợi thế so sánh thu hút vốn đầu 
tư so với các tỉnh thành lân cận như 
Bà Rịa, Bình Dương, Long An,…Từ 
đó góp phần cải thiện và gia tăng 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.

Một số giải pháp nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực tại các 
KCN Đồng Nai

Nhận thức được tầm quan trọng 
của nguồn nhân lực chất lượng cao, 
sau chủ trương của Đảng và Nhà 
nước, nhiều biện pháp, chương 
trình đã được các địa phương tổ 
chức thực hiện, trong đó có Đồng 
Nai. Để duy trì tốc độ tăng trưởng 
kinh tế hàng năm cao, khai thác 
hiệu quả các tiềm năng và lợi thế, 
UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt 
Chương trình đào tạo phát triển 
nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai 
đoạn 2016-2020, trong đó chấp 
thuận triển khai kế hoạch thực hiện 
Mục tiêu 1: đào tạo công nhân kỹ 
thuật các nghề trọng điểm theo 
chuẩn khu vực và quốc tế là 1.000 
người. Đồng thời, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội Đồng Nai 
cũng đã ban hành kế hoạch đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao đạt 
trình độ cao đẳng quốc tế nhằm tạo 
ra nguồn nhân lực phải có nhiều kỹ
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năng khác ngoài kiến thức chuyên 
môn như: khả năng giao tiếp, khả 
năng làm việc nhóm,... Để tiếp tục 
nâng cao hiệu quả của các chương 
trình để nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của thị trường lao động và 
hội nhập kinh tế quốc tế, thời gian tới 
cần tập trung vào một số giải pháp 
trọng tâm sau: Thứ nhất, các cơ 
quan quản lý nhà nước, quản lý thị 
trường lao động thể chế hóa các 
chủ trương, quan điểm của Đảng và 
Nhà nước thành các cơ chế, chính 
sách thiết thực, hỗ trợ công tác đào 
tạo và đào tạo lại lao động nhất là 
trong giai đoạn hình thành và mở 
rộng thị trường đặc biệt là thị trường 
lao động như hiện nay. Thực hiện 
việc “xã hội hóa” công tác giáo dục 
và đào tạo nghề.

Về công tác đào tạo chuyên môn 
và dạy nghề cần có sự điều chỉnh 
hợp lý về phương pháp, chương 
trình đào tạo; nâng cao chất lượng 
của đội ngũ giảng viên đáp ứng với 
yêu cầu của tiến bộ kỹ thuật.

Về chiến lược đào tạo nguồn 
nhân lực, một mặt tiếp tục đào tạo 
cho những ngành s� dụng nhiều lao 
động, đáp ứng yêu cầu của thị 
trường lao động hiện nay, mặt khác 
đầu tư phát triển nguồn nhân lực 
đáp ứng cho những ngành khoa học 
kỹ thuật công nghệ cao, phục vụ 
cho sự phát triển của KCN nói riêng 
và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Thứ hai, nâng cao năng lực cho 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

trên địa bàn tỉnh thông qua các dự 
án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 
bị, đào tạo nâng cao chất lượng đội 
ngũ giáo viên dạy nghề, đẩy mạnh 
hợp tác quốc tế về dạy nghề, lựa 
chọn đối tác phù hợp trong lĩnh vực 
dạy nghề là những nước thành công 
trong phát triển dạy nghề.

Chủ động tiếp cận và tăng cường 
mối quan hệ hợp tác với các Doanh 
nghiệp, đặc biệt là các Doanh 
nghiệp tại các KCN để có thể mời 
chuyên gia nước ngoài tham gia 
giảng dạy, tạo địa điểm thực tập, 
giới thiệu việc làm cho học viên. 
Đồng thời, nắm bắt nhu cầu đào tạo 
của Doanh nghiệp và người lao 
động để tiến hành đào tạo theo nhu 
cầu, đào tạo theo địa chỉ.

Thứ ba, đối với doanh nghiệp -
người s� dụng lao động chú trọng 
xây dựng chiến lược phát triển nhân 
sự, nâng cao chất lượng của đội 
ngũ lao động của Doanh nghiệp, 
xem đây là nguồn lực cho sự phát 
triển và tồn tại của Doanh nghiệp. 
Thực hiện các chính sách hỗ trợ và 
tạo điều kiện cho người lao động có 
cơ hội phát triển nghề nghiệp: chế 
độ trả lương, thưởng; hỗ trợ chi phí 
đào tạo, tạo cơ hội thăng tiến cho 
người lao động…Mở rộng hình thức 
đào tạo tại chỗ đã thực hiện tại 
Doanh nghiệp. Ngoài ra, thực hiện 
liên kết đặt hàng đào tạo tại các 
trường và cơ sở dạy nghề.

Thứ tư, người lao động chính là 
chủ thể chính trong các hoạt động 
nh m nâng cao chất lượng của 
nguồn nhân lực. Do đó, người lao

động phải nhận thức được vai trò, vị 
trí của mình trong việc phát triển kinh 
tế của xã hội, đặc biệt trong giai đoạn 
hiện nay, cơ hội tìm việc nhiều 
nhưng bên cạnh đó cũng có không ít 
bộ phận người lao động thất nghiệp 
vì không đáp ứng được yêu cầu của 
Doanh nghiệp, của xã hội.

Tự ý thức và tham gia nâng cao 
trình độ tay nghề b�ng nhiều 
phương pháp: chuẩn bị các kỹnăng 
và chuyên môn cần thiết trước khi 
xin việc; tự tìm hiểu, học h䝀i từ các 
chuyên gia nước ngoài tại Doanh 
nghiệp, tham gia đào tạo ngoài giờ, 
đào tạo từ xa…thích ứng nhanh với 
sự phát triển không ngừng của các 
tiến bộ khoa học. Từ đó, người lao 
động sẽ khẳng định được vị trí của 
mình tại nơi làm việc, không bị 
Doanh nghiệp và xã hội “đào thải”, 
đồng thời nâng cao thu nhập, bảo 
đảm chất lượng cuộc sống cho bản 
thân và gia đình. Ở mức độ cao 
hơn, mỗi người lao động tự nâng 
cao trình độ còn góp phần nângcao 
chất lượng nguồn nhân lực chung 
của xã hội.

Song song với việc nâng cao 
trình độ chuyên môn tay nghề, 
người lao động cần phải chú trọng 
bồi dưỡng, giáo dục tinh thần chấp 
hành kỷ luật, tuân thủ luật pháp; 
nâng cao nhận thức về văn hoá ứng 
x� trong công việc, xây dựng tác 
phong làm việc chuyên nghiệp để 
đáp ứng sự thay đổi của thời đại 
Công nghiệp Cách mạng 4.0 - thời 
đại của cuộc cạnh tranh về nhân 
lực.
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HÀNH ĐỘNG
vì một môi trường xanh
trong các Khu công nghiệp Đồng Nai

Phòng Quản lý Tài nguyên Môi trường

Khi mới thành lập năm 1995, Ban
Quản lý có Phòng Quy hoạch Môi
trường với 5-6 biên chế. Nhiệm vụ
về môi trường chủ yếu là phối hợp
với các ngành và địa phương. Với ý
thức và tinh thần phát triển khu công

nghiệp (KCN) để góp phần phát triển
bền vững tỉnh Đồng Nai và đất nước,
kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa
giữa phát triển kinh tế với phát triển
xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi
trường, chủ động ứng phó với biến

đổi khí hậu. KCN tập trung với vị trí
thuận lợi và cơ chế đặc thù để tập
trung các nhà máy sản xuất, tập
trung chất thải, x� lý đạt tiêu chuẩn
môi trường, phòng chống ô nhiễm
môi trường trong và ngoài KCN,
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Thời kỳ đầu phát triển KCN,
luật pháp quản lý KCN chưa
hoàn chỉnh, các KCN tập trung
giải t䝀a đất và đầu tư các hạ tầng
thiết yếu như đường giao thông,
điện, cấp thoát nước. Vấn đề
x� lý nước thải và xả thải chưa
được quan tâm đúng mức. Tất
yếu xảy ra ô nhiễm môi trường,
đỉnh điểm là ô nhiễm sông Thị
Vải năm 2008, với tác nhân là
các doanh nghiệp, KCN trêncác
địa bàn Long Thành và Nhơn
Trạch của tỉnh Đồng Nai; Tân
Thành của tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu và của Thành phố Hồ Chí
Minh. Nguyên nhân chính giống
nhau là xả thải ra sông chưa qua
hệ thống x� lý nước thải hoặc
x� lý không đạt quy chuẩn quy
định.

Để giải quyết vấn đề, Ban
Quản lý KCN phối hợp đôn đốc,
yêu cầu các công ty hạ tầng KCN
xây dựng nhà máy x� lý nước
thải tập trung (NMXLNTTT),
các doanh nghiệp đều tự x�
lý nước thải cục bộ. Các KCN
đi tiên phong trong xây dựng
NMXLNTTT là KCN Biên Hòa II
hoàn thành năm 1999, với công
suất 4.000 m3/ngày.đêm, KCN
Amata hoàn thành năm 2000
với 1.000 m3/ngày.đêm, KCN
Nhơn Trạch I hoàn thành năm
2005 với 2.000m3/ngày.đêm,

(Bể lắng sơ cấp - NM XLNT Tập trung KCN An Phước)

(Nhà máy XLNT Tập trung KCN Nhơn Trạch II)

(Nhà máy XLNT Tập trung KCN Agtex Long Bình)
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KCN Long Thành hoàn thành năm
2005 với 5.000m3/ngày.đêm,…

Đến nay, có 31/31 KCN đang
hoạt động đã xây dựng hoàn thành
NM XLNTTT với tổng công suất thiết
kế là 171.970 m3/ngày.đêm, tổng
vốn đầu tư khoảng 1.845 tỷ đồng,
đủ khả năng x� lý nước thải phát
sinh trong các KCN 127.778 m3/
ngày.đêm; có 25/31 KCN đã được
tỉnh lắp đặt thiết bị quan trắc nước
thải tự động, còn 06/31 KCN còn lại
có lượng nước thải ít, chưa ổn định
hoặc chưa có điểm xả thải.

Vấn đề phát sinh sau khi có
NMXLNT là thu gom nước thải của
các doanh nghiệp, x� lý đạt tiêu
chuẩn, xả thải ra môi trường. Nhiều
doanh nghiệp đã đầu tư x� lý nước
thải đạt tiêu chuẩn và đã được cấp
phép xả thải thì không muốn đấu
nối, hoặc chi phí x� lý nước thải
phải trả cho công ty hạ tầng phát
sinh quá cao, còn vướng đền bù
giải t䝀a, đường thoát nước ngoài
KCN chưa được nhà nước đầu tư
phù hợp theo kịp tiến độ xả thải của
KCN.

Ban Quản lý KCN kết hợp các
biện pháp, đôn đốc công ty hạ tầng
xây dựng NMXLNTTT, rà soát và
báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo
đẩy mạnh công tác đền bù giải t䝀a
để có đất xây dựng NMXLNTTT, xây
dựng đường ống thu gom nướcthải

từ các doanh nghiệp. Đặc biệt khó
hơn là vận động, giải thích hướng
dẫn các doanh nghiệp ký vào hợp
đồng x� lý nước thải với công ty hạ
tầng, phải mất vài năm cho công
tác này. Đến nay chỉ còn 07 doanh
nghiệp đang hoạt động (01 doanh
nghiệp tại KCN Ông K�o và 06
doanh nghiệp tại KCN Thạnh Phú)
chưa đấu nối do vướng hạ tầng thu
gom.

Đến năm 2008, Nghị định số
29/2008//NĐ-CP ngày 14/3/2008
của Chính phủ ra đời khẳng định
hơn nữa vai trò, vị trí của BanQuản
lý. Từ năm 2009, Ban Quản lýđược
UBND tỉnh ủy quyền thẩm định và
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động
môi trường của các doanh nghiệp
KCN; Sở Tài nguyên và Môi trường
và UBND cấp huyện ủy quyền xác
nhận cam kết bảo vệ môi trường,
nay là kế hoạch bảo vệ môi trường.

Thực hiện theo ủy quyền, Ban
Quản lý đã thành lập Phòng Môi
trường với 5 thành viên, nay đổi tên
thành Phòng Quản lý Tài nguyên và
Môi trường với 09 thành viên, có 06
thạc sỹ, 02 đang học cao học. Ban
Quản lý tích cực, chủ động phối
hợp các ngành, địa phương triển
khai thực hiện thủ tục thẩm định,
trình UBND tỉnh phê duyệt và phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động
môi trường, xác nhận cam kết, kế

hoạch bảo vệ môi trường. Từ năm
2009 đến nay, hàng năm, giải quyết
bình quân 200 hồ sơ.

Song song với thực hiện các thủ
tục môi trường, Ban Quản lý thực
hiện kiểm tra xác nhận hoàn thành,
phối hợp thanh kiểm tra, kiểm
tra đấu nối nước thải, vận hành
NMXLNTTT, thu gom, x� lý các loại
chất thải khác, giải quyết phản ánh
của các doanh nghiệp, hướng dẫn,
đôn đốc doanh nghiệp, đề xuất x� lý
vi phạm của các doanh nghiệp.Đôn
đốc các công ty hạ tầng trồng cây
xanh, nhất là cây xanh cách ly, các
doanh nghiệp đảm bảo diện tích cây
xanh theo quy định để giảm ô nhiễm
lẫn nhau và giảm ảnh hưởng của
KCN đối với khu vực dân cư xung
quanh KCN;

Công tác quản lý môi trường cùng
với các công tác quản lý đầu tư, quy
hoạch - xây dựng, lao động, xuất
nhập khẩu… góp phần tạo nên hiệu
quả cộng hưởng cho cơ chế “Một
c�a, tại chỗ” của Ban Quản lý đối
với các KCN Đồng Nai. Thực hiện
bảo vệ môi trường từ khâu chọn lọc
dự án đầu tư, triển khai và hoạt động
của dự án. Góp phần bảo vệ môi
trường xanh trong và ngoài KCN,
tỉnh Đồng Nai và của Việt Nam theo
định hướng phát triển bền vững.
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ĐÔICHÚTCẢMXÚCNGÀYTHÀNHLẬPBAN
Nguyễn Bích Thảo - Phòng Quản lý Lao động

Biên Hòa sáng 5 giờ 30 phút
ngày 19/10/2019, sáng thứ Bảy,
như thường lệ tôi đang n�m nướng
trên giường nhưng hôm nay tôi đã
tìm ngay những tờ giấy trắng để viết
những suy nghĩ của mình, vì tôi rất
“gi䝀i văn”, gi䝀i đến nỗi cả “sự nghiệp
học tập” của mình tôi chỉ có một
điểm 7 duy nhất cho môn Văn của
mình năm tôi học lớp 8 thì phải.

Tôi muốn viết ngay những suy
nghĩ về những người anh, người
chị, người bạn, người em đồng
nghiệp của mình khi ngày kỷ niệm
25 năm thành lập Ban Quản lý các
KCN Đồng Nai đang đến gần, nơi
tôi đã gắn bó hơn 16 năm cuộc đời
của mình. Nơi đó, đã mang đến cho
tôi những điều hạnh phúc mà ngay
cả tiền bạc không sánh được. Nó đã
giữ chân tôi làm việc đến ngày hôm
nay, cho dù làm việc ở đây, chúng
tôi không trả lương cao (vì chúng tôi
là công chức mà).

Thế thì chúng tôi làm việc ở đây
vì điều gì? Mỗi người một suy nghĩ,
một cảm nhận riêng. Riêng tôi, tôi
may mắn hay bất hạnh tôi cũng

không biết nữa, đó là tôi “ế chồng”
nên tôi may mắn không bị áp lực bởi
“cơm, áo, gạo, tiền”, bởi “vừa khéo
chiều chồng lại gi䝀i nuôi con” hai
điều mà các phụ nữ khác phải phấn
đấu để gia đình riêng được hạnh
phúc. Nói vậy không phải tôi không
mê tiền (tôi mê lắm, sau hơn 16 năm
làm việc tôi nhận thấy Ban Quản lý
không thể đáp ứng được cái nhu
cầu có nhiều tiền của tôi

Vậy Ban Quản lý đã cho tôi điều
gì, Ban Quản lý và những con người
nơi đây đã cho tôi một tình cảm, một
sự gần gũi, một gia đình nh䝀 để mà
tôi có thể tâm sự những vui, buồn
đã xảy ra với gia đình lớn của tôi
(mà tôi thường biện hộ cho sự nhiều
chuyện của mình là “không phải tôi
nhiều chuyện” mà là “chuyện nó
nhiều”). Với tôi, thật sự nó xa hơn
sự nhiều chuyện mà là sự tin tưởng,
là sự đoàn kết trong tình cảm đồng
nghiệp, là các thành viên trong một
gia đình cùng nhau chia sẻ vui buồn,
cùng cười, nói khi nghỉ ngơi do áp
lực công việc quá nhiều..., là tình
cảm của những con người đã cùng

tôi vượt qua những thời khắc khó
khăn của cuộc đời, khi tôi vướng
vào căn bệnh mà ngày nay nó trở
lên phổ biến với xã hội hiện đại, với
những con người không kiểm soát
được những căng thẳng trong trong
việc, trong cuộc sống, đã cướp đi
tính mạng của bao con người nổi
tiếng vì lý do hết sức vô lý (tự tổn
hại bản thân), căn bệnh “rối loạn lo
âu, trầm cảm”.

Tôi đã mắc kẹt vào “rối loạn lo
âu” sau khi người cha thân yêu với
nhiều khuyết điểm của tôi ra đi, bác
sỹ đã đang điều trị cho tôi và tôi nghĩ
nó đã ổn sau 03 năm, nhưng không
tôi đã tiếp tục rối loạn khi phát hiện
viên thuốc (lorazepam) để điều trị
“rối loạn lo âu” có thể làm cho cơ
thể tôi “lệ thuộc” hay “nghiện” nó, tôi
sợ hãi và không uống viên thuốc đó,
hậu quả là tôi “trầm cảm, không thể
ngủ, tinh thần rối loạn” ngày cũng
như đêm, tôi càng sợ hãi, càng rối
loạn, càng mắc kẹt trong suy nghĩ
“mình lệ thuộc vào thuốc an thần,
mình không thể ngủ nếu không có
viên thuốc đó” và lẩn quẩn không
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thoát ra được, và rồi tôi chỉ khóc và
khóc, tôi không thể ăn, không thể
ngủ, cơ thể và tinh thần tôi trượt dài
trong tiêu cực để rồi sau những buổi
cố gắng làm việc không ra hồn của
bản thân về nhà tôi n�m bẹp trên
nệm và nghĩ “sống như thế này thì
chết sướng hơn”, để rồi có những
lúc n�a đêm tôi hoảng sợ bật khóc
khi có những suy nghĩ “lẽ nào tôi
muốn tự hủy hoại bản thân?”, tôi
đang dần bước vào điểm cuối cùng
của những con người trầm cảm.

Tôi đã hiểu tại sao những con
người trầm cảm họ đã quyết định
“tự hủy hoại bản thân” dù họ không
muốn. Nó quá kinh khủng mà chỉ có
người nào mắc phải mới có thể cảm
nhận được. Tôi xin lỗi vì viết quá
nhiều về căn bệnh của mình, tôi hy
vọng r�ng khi ai đó đọc những gì tôi
viết có thể cảm nhận được mức độ
vấn đề của tôi và tại sao tôi trânquý
những đồng nghiệp của tôi. Những
người anh dù với cương vị lãnhđạo
nhưng luôn sâu sát, h䝀i thăm tình
hình sức kh䝀e, tâm trạng, hướng
điều trị của tôi mỗi ngày và thậmchí
luôn nghe điện thoại, trả lời tin nhắn
của tôi bất cứ lúc nào, kể cả ngày
nghỉ, kể cả tối khuya của một người
như kẻ tâm thần như tôi, người anh
luôn nhắc đi nhắc lại một lời động

viên tôi phải luôn sống hạnh phúc,
cố gắng luôn là nụ cười cho người
khác, người anh mà chẳng bao
giờ h䝀i thăm tôi trong giờ làm việc
nhưng luôn âm thầm bố trí công
việc phù hợp tinh thần và sức kh䝀e
của tôi, luôn h䝀i tôi “em vui không”
trong những buổi tiệc cơ quan có dịp
chúc mừng niềm vui cho một đồng
nghiệp nào đó sau giờ làm việc.
Những người chị, người bạn, người
em đồng nghiệp phải trả lời tin nhắn
“chập chập cheng cheng” của tôi lúc
2-3 giờ sáng, phải nhìn vẻ mặt của
tôi khi bước vào phòng làm việc, họ
vui mừng khi tôi vui, họ lo lắng khi tôi
có biểu hiện không kh䝀e... Những
đồng nghiệp luôn h䝀i thăm và động
viên tôi “cố lên chị nhé, cố lên em
nhé” khi tôi tình cờ gặp họ ở cầu
thang hay hành lang của văn phòng
làm việc, hay sau giờ làm việc khi tôi
bật khóc nức nở mà không hiểu tại
sao nước mắt đâu nhiều thế... Còn
rất nhiều những khoảng khắc màtôi
không thể quên được.

Để rồi đến hôm nay tôi có thể viết
ra được những tâm sự này, tôi đã
là một con người trầm cảm đã vượt
qua được khoảng khắc khủng khiếp
nhất (từ 03 viên thuốc lo âu, trầm
cảm, gây ngủ, tôi chỉ còn uống ½
viên trầm cảm, đặc biệt tôi đã có thể

hoàn toàn không lệ thuộc vào viên
thuốc an thần gây nghiện), một cảm
giác tự do hạnh phúc trong tôi.

Tôi có được điều này bên cạnh
những thành viên gia đình lớn của
tôi còn có mọi người trong gia đình
nh䝀 của tôi, chính là nơi đây (Ban
Quản lý các Khu công nghiệp Đồng
Nai), một nơi níu kéo tôi không phải
vì tiền bạc, vụ lợi cá nhân, một nơi có
những anh chị em, bạn đồng nghiệp,
luôn bên cạnh, chia sẻ và đồng hành
cùng tôi vượt qua những thời điểm
khó khăn của cuộc sống, nơi mà
cho tôi và gia đình lớn của tôi nhận
ra và đặc biệt trân quý. Đó là “TÌNH
CẢM”. Nơi mà lẽ ra tôi đã phải “nghỉ
việc”, đặt dấu chấm hết giữa nhân
viên và văn phòng làm việc, nhưng
tôi hôm nay vẫn có thể tiếp tục được
làm việc, tiếp tục “Đồng hành cùng
doanh nghiệp” (Phương châm làm
việc của Ban Quản lý chúng tôi). Để
có thể nói lời “CÁM �N T� TRÁI
TIM TÔI” đến tất cả các anh chị em
trong gia đình nh䝀 của tôi và cho tôi
biết r�ng “HẠNH PHÚC ĐẾN T�
NHỮNG ĐIỀU MÀ BẠN ĐEM ĐẾN
CHO NGƯỜI KHÁC HẠNH PHÚC,
DÙ NÓ RẤT NHỎ”. Tôi đã tìm thấy
nó tại Ban Quản lý các Khu công
nghiệp Đồng Nai.
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VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ TẠI CÁC KCN

Gạch nối của những bước chân đồng hành
Văn phòng đại diện Ban Quản lý các KCN

Được thành lập từ năm 1995,
Ban Quản lý các Khu công nghiệp
(KCN) Đồng Nai là cơ quan hành
chính Nhà nước có các phòng
chuyên môn và các đơn vị, bộ phận
trực thuộc nh�m thực hiện theo chủ
trương, đường lối chính sách của
Đảng, Pháp luật của nhà nước,
tham mưu UBND tỉnh quản lý Nhà
nước đa lĩnh vực trên địa bàn khu
công nghiệp, trong đó, Văn phòng
Đại diện Ban Quản lý tại các Khu
công nghiệp (tên gọi ban đầu là Đại
diện Ban quản lý) là một bộ phận
đặc thù. Theo Quyết định số 34/
QĐ-KCN.ĐN 15/5/2002, “hoạt động
của Đại diện Ban quản lý là nhằm
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
nhà nước về KCN, tạo điều kiện đẩy
nhanh sự phát triển các KCN, góp
phần hỗ trợ các doanh nghiệp trong
hoạt động, sản xuất và kinh doanh”
mà theo lời của nguyên Trưởng Ban
Đặng Thị Kim Nguyên, đây chính là
“cánh tay nối dài” của Ban Quản lý.

Thật vậy, với số lượng KCN và
dự án đầu tư tăng lên từng năm,
địa bàn trải rộng trên hầu hết các
huyện, thị xã, thành phố trong toàn
tỉnh, để thực hiện tốt phương châm
“Đồng hành cùng doanh nghiệp”

đã đề ra, Ban Quản lý cần một bộ
phận hoạt động tại chỗ, sâu sát tình
hình, sẵn sàng ghi nhận và đề xuất
nhanh phương án x� lý cho các nhu
cầu chính đáng từ nhà đầu tư,đồng
thời giám sát, ngăn ngừa và kiến
nghị x� lý những hành vi vi phạm
pháp luật. Các Đại diện Ban Quản
lý tại 4 khu vực tập trung nhiều KCN
gồm Biên Hòa, Long Thành, Nhơn
Trạch, Trảng Bom đã kiên trì bám
sát mục tiêu hơn 20 năm, góp phần
vào những thành tựu trong công tác
của Ban Quản lý các KCN nói riêng
và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa nói chung.

Không góp mặt trong những sự
kiện chính, không chủ trì những
chương trình, đề án vĩ mô, thậm chí
có những buổi họp mặt cơ quan,
những lần giao lưu thể thao, văn
nghệ đã đăng ký tham gia phải xin
phép vắng do ưu tiên x� lý những
việc phát sinh trong địa bàn phụ
trách như phối hợp giải quyết đình
công; nắm thông tin phản ánh về
sự cố môi trường; kịp thời có mặt
hỗ trợ các công ty giải quyết tranh
chấp v.v… Công tác của Văn phòng
Đại diện Ban Quản lý tại các KCN
tuy không đem lại kết quả có thể đo

đếm được, nhưng sự chính xác và
kịp thời sẽ giảm thiểu những phức
tạp phát sinh và những thiệt hại
không lường trước nếu để sự việc
mất kiểm soát. Một vài thông tin kịp
thời, một cách hướng dẫn chi tiết,
một báo cáo nhận định xu hướng
từ những kết nối thực tiễn…. Tất cả
tạo nên sự hài hòa cho những bước 
chân đồng hành.

25 năm, thời gian chưa dài nhưng 
cũng không phải là quá ngắn, bao 
đổi thay từ quy định đến diện mạo 
bức tranh đầu tư tại các KCN, Văn 
phòng Đại diện Ban Quản lý tại 
các KCN cũng từng đón nhận và 
luân chuyển những công chức có 
chuyên môn khác nhau theo yêu 
cầu của từng giai đoạn. Nhưng trên 
tất cả vẫn là tinh thần đoàn kết, nỗ 
lực đổi mới, cố gắng thực hiện chức 
trách của mình. Và mỗi thành viên 
khi nhận công tác tại Văn phòng Đại 
diện luôn hiểu r�ng: cần không 
ngừng nâng cao kiến thứcvà kỹ 
năng công tác, để doanh nghiệp tin 
r�ng: rất gần bên, Ban Quản lý các 
KCN Đồng Nai đang hiện diện và hỗ 
trợ.
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BAN QUẢN LÝ CÁC KCN ĐỒNG NAI
ngôi nhà của những ước mơ

Trần Thương Nguyên - Chuyên viên phòng Quản lý đầu tư

Người ta vô cớ yêu một mảnh đất
xa lạ vì nơi đó có người mình thương
mình nhớ, còn tôi vô cớ lại yêu nơi
đây -BiênHòa–mảnhđất củanhững
cơ hội. Đời dạy ta bước đi, nhưng
dù cuộc đời có trôi nhanh đến mấy,
ta hãy giành chomình những khoảng
“chờ” – chờ cho kỷ niệm theo kịp rồi
hãy đi…Đã từ rất lâu rồi, tôi muốn
viết lên nhữngdòng suynghĩ của bản
thân nhưng có lẽ cảm xúc chưa đủ
đong đầy để đến bây giờ mới có thể
trải lòng mình.

Mười tám tuổi, tôi rời mái nhà nh䝀
bên dòng sông thân thương, mang
theomơước thayđổi bản thân,mang
theo niềm tin về một công việc phù
hợp trong tương lai. Tôi đã từngnghe
nói “Cuộc sống thật sự là khi ta cómột
công việc để làm, một người để yêu
thương và có một điều để mơ ước”
vàgiờ đây tôi đangcháyhếtmìnhcho
ước mơ ấy.

Trên hành trình của cuộc sống,ai
cũng có lúc phải đưa ra những quyết
định cho cuộc đời mình, đối với tôi,
một trongnhữngquyết địnhđúngđắn
mà tôi đã làm cho chính mình là nộp
hồsơxin vào làmviệc tạiBanQuản lý

cácKCNĐồngNai.Tôinghĩđókhông
chỉ là một quyết định, tôi tin vàochữ
“Duyên”, thật vậy Ban Quản lý đã là
mái nhà thứ 2, là gia đình thân yêu
của tôi. Tôi yêu nơi này, sâu thẳm
trong tâm trí tôi luôn nghĩ và ý thức sẽ
phấn đấu hết mình để góp một phần
nh䝀 bé, giống nhưmột viên gạch nh䝀
cùng với các anh chị trong cơ quan
làm cho ngôi nhà Ban Quản lý các
KCNngàycàng trởnêngắnkết, vững
mạnh.

Tôi rất thích một câu nói của
Napoleon Hill: “Nếu bạn thành công
hãy nhớ r�ng ở một nơi nào đó, một
thời điểm nào đó, một người nàođó
đã cho bạn đi nhờ xe hoặc cho bạn
mộtý tưởnggiúpbạnđiđúnghướng.”
Với tôi, Ban Quản lý các KCN không
chỉ lànơi cónhữngbậc tiềnbốiđãcho
nhiều thế hệ đi nhờ xe, những người
thầy đã chođi nhiều ý tưởnggiúp bao
thế hệ đi đúng hướng mà còn là nơi
xây dựngđường ray vữngchắcđể tôi
cùng bao thế hệ lao nhanh trên con
đường khát vọng.

Thời gian gắn bó tại Ban Quản lý
chưathậtdàinhưngđủđểtôiphải lòng
vớinơinày,nhưcôgái xuân thì đã tìm

được ý trung nhân. Với môi trường
làm việc thân thiện, đoàn kết và năng
động, được tiếp xúc với những điều
mới mẻ, tôi cảm nhận rõ ràng niềm
vui trong công việc mỗi ngày, tôi biết
ơnnhữngđồngnghiệpđã luônhỗ trợ,
tôi cảm kích những người đi trước đã
luôn chu đáo, kiên nhẫn, tận tình chỉ
dạy, định hướng, khuyến khích cho tôi
trên suốt chặngđườngvừaqua…

Những chuyến đi mang màu xanh
tình nguyện, những chuyến tham
quan nghỉ dưỡng cuối năm gắn kết
cùngnhau, từngkhoảnhkhắcchơi trò
chơikếtnối trongngàyhội thaotruyền
thống… tất cả tạo dựng trong tôi từng
thước phim quay chậm, cận cảnh và
rõ nét, hiện rõ trong tâm khảm không
chỉ tôi và còn trong mỗi con người
từng gắn bó với ngôi nhà Ban quản lý
cácKCNĐồngNai trong25nămqua.

25 năm tồn tại và phát triển là
chặng đường không ngắn, đó là cả
một quá trình để có thể tự hào khẳng
định r�ng chỉ có nhiệt huyết và sự
phấn đấu không ngừng của từng
thành viên Ban Quản lý đã góptừng
viên gạch nh䝀 tạo dựng nên một tập
thểbềnvữngnhưhômnay.Nhắcđến
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Họp giao ban đầu tuần

Lãnh đạo và nhân viên BQL trao nhà tình thương cho người nghèo

tại huyện Long Thành

Đồng Nai, người ta sẽ nghĩ ngay đến
mộtvùngđấtcónềncôngnghiệpphát
triển, với 32 KCN được phân bổ đều
khắp các huyện, hơn 1.700 dự án
đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ,
tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao
động từ khắp mọi miền Tổ quốc.

25nămqua, BanQuản lý cácKCN
Đồng Nai tự hào là một trong những
đơn vị đi đầu trong công tác xây dựng
và phát triển Khu công nghiệp của cả
nước với phương châm “Đồng hành
cùng doanh nghiệp”, không ngừng
đổi mới và sáng tạo,nhận được sự
tin tưởng, ủng hộ từ phía Nhà đầu tư,
của các cơ quan quản lý cấp trên và
các sở, ngành trong và ngoài tỉnh. Tôi
tựhàođứng trongđội ngũ tập thểBan
Quản lý các KCN Đồng Nai, với tôi
và tất cả những thành viên trong ngôi
nhà Ban Quản lý các KCN Đồng Nai
thì 25 năm, 30 năm, 50 năm hay hơn
thế nữa vẫn vậy - vẫn là những bước
đi cầnmẫnvà tiênphong; vẫn là tổấm
yêu thương, là bến đỗ, là chuyến tàu
để mỗi chúng tôi đi ngày một xa hơn
trên đường đời.

Tôi tin tưởngr�ng, với sựđoànkết,
niềm tin yêu và nỗ lực của từng thành
viên trong “gia đình”, tôi nguyện sẽ
cốnghiếnhếtmình trongviệc kiến tạo
tập thể Ban Quản lý các KCN Đồng
Nai ngày càng vữngmạnh, phát triển
hơn trong giấc mơ tạo dựng vàphát
triển nền kinh tế nước nhà; tiếp tục
conđườngphát triểnKCN-một trong
nhữngnềntảng trongcôngcuộccông
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
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PHẦN IV
MỘTSỐHÌNHẢNHHOẠTĐỘNG

VÀBẢNGVÀNGTHÀNHTÍCHCỦABQLTRONG25NĂM
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CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA CÁC CẤP
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HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG, BẰNG KHEN CÁC CẤP
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Lãnh đạo BQL nhận Huân chương lao động hạng Nhì 2005
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Lãnh đạo BQL nhận Huân chương lao động hạng Nhất 2014 
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HỘI THAO CÁC BQL
VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM MỞ RỘNG TẠI BẾN TRE

.
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HỘI THAO CÁC BQL
VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM MỞ RỘNG TẠI BÌNH PHƯỚC
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HỘI THAO CÁC BQL
VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM MỞ RỘNG TẠI LONG AN
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HỘI THAO CÁC BQL
VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM MỞ RỘNG TẠI TÂY NINH

.

88 KỶ YẾU / 25 năm đồng hành - kết nối



Ban Quản lý các KCN Đồng Nai 89



.

90 KỶ YẾU / 25 năm đồng hành - kết nối



Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Lời kết
Dấu ấn 25 năm hình thành và phát

triển của Ban Quản lý các Khu công
nghiệp Đồng Nai là những mốc son đánh
dấu một chặng đường dài, bền bỉ vượt
qua những khó khăn, gian khổ. Từ buổi
đầu thành lập, qua bao thăng trầmtrong
công tác quản lý Nhà nước về KCN, các
thế hệ của Ban Quản lý đã tự khẳng định
mình, từng bước xây dựng nên một Ban
Quản lý các Khu công nghiệp ngày càng
vững tiến. DIZA hôm nay đã trở thành
“thương hiệu” có uy tín, một địa chỉ đáng
tin cậy trong công tác quản lý các Khu
công nghiệp trên phạm vi cả nước.

25 năm, nhìn lại một chặng đường,
món quà vô giá của Ban Quản lý các Khu
công nghiệp Đồng Nai là tạo được niềm
tin lựa chọn, đồng hành của hàng ngàn
doanh nghiệp, của các cơ quan quản lý
cấp trên và địa phương. Đó chính là nền
tảng vững chắc để DIZA không ngừng
đổi mới, vươn lên và khẳng định vị thế
hàng đầu của mình. Đó cũng là điểm

tựa, là kết quả để những khát vọng tuổi
trẻ ngày càng vươn cao và hướng đến.

Phát huy những dấu ấn tốt đẹp,
những giá trị đã trở thành truyền thống;
từng ngày, Ban Quản lý các Khu công
nghiệp Đồng Nai đang dần hoàn thiện
mình, phấn đấu quản lý KCN theo hướng
chuyên nghiệp và công nghiệp hiện đại
với cơ chế chính sách luôn được hoàn
thiện một cách thông thoáng. Ngày càng
sẽ có nhiều hơn nữa những Khu công
nghiệp với nhiều doanh nghiệp thành
công, vững mạnh phát triển theo hướng
bền vững, đời sống của người lao động
trong tương lai chắc chắn sẽ không
ngừng nâng lên và thân thiện với môi
trường.

Như những con én đang tìm mùa
xuân, như những bông hoa đang đâm
chồi nẩy lộc, Ban Quản lý các KCN Đồng
Nai vẫn vững bước trên con đườngphát
triển. Một chặng đường mới được mở ra
với nhiều dấu ấn thành công,…

BAN BIÊN TẬP
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