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 Chương trình phát thanh dự thi LHPT toàn quốc lần thứ 13 

 

CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ: 

TRỞ THÀNH CỰC TĂNG TRƯỞNG MẠNH CỦA ĐẤT NƯỚC - 

KINH NGHIỆM TỪ BẮC NINH 

 

 Thời gian:  17h- 17h30’; ngày 31/12/2017 

 Khách mời:  Ông Nguyễn Tử Quỳnh - Phó BTTU - Chủ tịch UBND tỉnh 

   

KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH 

 DCT: ( Giới thiệu trên nền nhạc) 

 Kính chào quí vị và các bạn, mời qvcb đến với chương trình chuyên đề kinh 

tế của Đài PTTHBN. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 

92,1 megahec. 

 Thưa quí vị và các bạn! Năm 2017 tiếp tục đánh dấu những chuyển động 

mạnh mẽ của tỉnh Bắc Ninh với  những thành tựu thu được trên tất cả các lĩnh vực. 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành hiệu quả của UBND tỉnh; sự nỗ lực 

phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh 

nghiệp trong tỉnh, Bắc Ninh thực sự trở thành một cực tăng trưởng mạnh của đất 

nước, với hàng loạt các chỉ tiêu đứng trong top đầu. Trong đó, sản xuất công 

nghiệp đóng vai trò chủ đạo, quyết định đến sự thay đổi và tăng trưởng của nền 

kinh tế Bắc Ninh. 

 Tuy nhiên, để có được kết quả như hiện tại, đó là cả lộ trình phấn đấu bền bỉ, 

vượt nhiều khó khăn thử thách, với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, cũng 

như sự vào cuộc, thực hiện một cách khoa học, bài bản từng bước trong quá trình 

làm công nghiệp của tỉnh. 

 Phản ánh, lý giải, đúc rút bài học kinh nghiệm từ quá trình làm công nghiệp 

ở tỉnh Bắc Ninh sẽ là nội dung được đề cập trong chuyên đề kinh tế cuối cùng của 

năm 2017. Chương trình phát sóng trực tiếp từ 17h đến 17h30’- Chủ nhật ngày 

31/12/2017, trên sóng phát thanh của Đài PT&TH Bắc Ninh, tần số 92,1Khz. Số 

điện thoại tương tác: 0222.3.851.229; hoặc 0222.3851.555.... 

 Khách mời của chuyên đề kinh tế cuối cùng trong năm 2017 cũng là vị 

khách đặc biệt: Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó BTTU, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc 

Ninh.  

(Nhạc đẩy lên cao) 

 DCT: Thay mặt những người thực hiện chương trình, thay mặt thính giả 

nghe Đài, Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh BN 

đã dành khoảng thời gian cuối cùng của năm 2017 đến với chương trình do Đài 

PTTHBN thực hiện. 
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 Trước khi cùng trò chuyện với vị khách mời đặc biệt trong chuyên đề KT 

hôm nay, chúng ta cùng điểm lại những kết quả sản xuất công nghiệp nổi bật của 

BN năm 2017. 

 (đọc trên nền nhạc Kitaro - Song of Sarasvati) 

 Năm 2017 quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng, vị thế của Bắc Ninh ngày càng 

được khẳng định không chỉ trong nước mà còn lan tỏa ra khu vực và thế giới. Điều 

này được minh chứng bằng những con số ‘biết nói” như: Tổng sản phẩm (GRDP) 

năm 2017 chiếm 3,25% GDP cả nước, xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố; tốc độ tăng 

trưởng GRDP đạt 19,12% (gấp hơn 2 lần so với kế hoạch đề ra). Sản xuất công 

nghiệp tăng trưởng cao, giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước 1.082 nghìn tỷ 

đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục với 29,85 tỷ USD, chiếm 14,9%/tổng kim 

ngạch xuất khẩu cả nước và giữ vững vị trí thứ 2 trong 63 tỉnh, thành phố. Đưa 

Bắc Ninh trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp điện tử công nghệ cao của khu 

vực và thế giới .  

     (Đẩy nhạc lên rồi kết) 

 DCT: Những con số biết nói đã khắc hoạ rõ nét bức tranh công nghiệp BN 

đến thời điểm này.  

 Thưa Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh, khi mới tái lập tỉnh Bắc 

Ninh, ông có nghĩ Bắc Ninh sẽ có sự bứt phá nhanh, và sẽ có đột phá như vậy về 

công nghiệp không? 

 Ông Nguyễn Tử Quỳnh 

 DCT:  Theo ông, kết quả đó có phải xuất phát từ khách quan sự phát triển 

chung kinh tế đất nước đem lại, và Bắc Ninh được hưởng lợi; hay đó chủ yếu xuất 

phát từ nỗ lực chủ quan trong thực hiện các giải pháp làm công nghiệp của Bắc 

Ninh; hay từ cả hai yếu tố? 

 Ông Nguyễn Tử Quỳnh … 

 DCT: Hãy dành ít phút cùng chúng tôi tìm lại một vài hồi ức về ngày đầu 

triển khai làm công nghiệp tại Bắc Ninh. Chúng tôi muốn nói tới một thời điểm 

đặc biệt, năm 1996, thời điểm nhà máy công nghiệp đầu tiên được triển khai tại 

Bắc Ninh - Liên doanh kính nổi Việt - Nhật. Nơi nhà máy đặt là xã Phương Liễu, 

huyện Quế Võ. Từ nhà máy này, hiện bao quanh đã là cả hệ thống các khu công 

nghiệp tập trung Quế Võ I - II - III. Tuy nhiên thời điểm 1996, không mấy người 

dân xã Phương Liễu hào hứng với câu chuyện làm công nghiệp trên vùng bờ xôi 

ruộng mật đất nông nghiệp quê mình. Xin mời phóng sự: 

   Phóng sự: Câu chuyện từ Phương Liễu   

 Ông Nguyễn Hữu Chất, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Phương Liễu giai đoạn 

1995 - 2000 là người nếm trải nhiều chuyện của những ngày đầu công nghiệp về 

làng. Ông đã kể rất nhiều về sự việc này. Khi ấy, những cán bộ xã như ông đã phải 

nỗ lực rất nhiều trước áp lực quần chúng, khi họ kéo lên vây trụ sở UBND xã, vây 
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nhà cán bộ xã suốt ngày đêm, để phản đối việc đưa nhà máy liên doanh kính nổi 

Việt Nhật về Phương Liễu. Ông Chất kể: 

 (Tiếng: ông Chất ) 

 Ông Ngô Hữu Thông - một trong những người dân khi ấy khá "tích cực" 

cùng mọi người phản đối việc đưa nhà máy về trên những cánh đồng quê mình. 

Giờ đây, ông đã không ngại nói về cái sai trong nhìn nhận vấn đề của mình khi ấy: 

 (Tiếng: Ông Thông) 

 Ông Ngô Đình Loan, nguyên Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh 

(thời điểm năm 1996 là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc), đã kể về những khó khăn khi 

lãnh đạo tỉnh quyết định đưa công nghiệp về làng. Ông là người chịu trách nhiệm 

chính với quyết định đưa nhà máy kính nổi về Phương Liễu, nhằm mục tiêu xây 

dựng tiền đề cho phát triển công nghiệp. Tấc đất tấc vàng, người dân đâu dễ từ bỏ 

vì viễn cảnh chưa nhìn thấy. Vậy nên, đã phải bao cuộc họp, bao lần làm tư tưởng, 

vận động quần chúng. 

 (Tiếng: Ông Ngô Đình Loan.) 

 Tất nhiên, mọi việc rồi cũng được giải quyết. Từ nhà máy này, hiện bao 

quanh đã là cả hệ thống các khu công nghiệp tập trung Quế Võ I - II - III. Cuộc 

sống người dân trong xã gia đình nào cũng khá giả.  Và người dân Phương Liễu 

giờ chỉ mong những thửa ruộng còn lại trên cánh đồng quê mình sẽ tiếp tục được 

quy hoạch để làm nhà máy.  

 

Nhạc cắt 

 DCT:  Đó là chút hồi nhắc, giống như sự "ôn cố tri tân", để câu chuyện về 

sự phát triển kinh tế công nghiệp Bắc Ninh của chúng ta hôm nay thêm hương vị 

ngọt ngào sau những vất vả ngày đầu mà thôi. Còn chủ đích của chúng tôi trong 

chương trình muốn nói tới là kinh nghiệm làm công nghiệp của Bắc Ninh. Và thời 

điểm là bắt đầu từ năm 1997, khi tỉnh Bắc Ninh được tái lập. 

 Thưa ông,  lộ trình làm công nghiệp của Bắc Ninh bắt đầu từ khởi điểm thế 

nào? Mục tiêu đặt ra ngày đầu- khi mới tái lập tỉnh- có tính đến quy mô hiện nay? 

 Ông Nguyễn Tử Quỳnh: 

 Thời điểm những năm 90 của thế kỷ trước, có quá nhiều tỉnh cùng đặt ra 

mục tiêu phát triển công nghiệp. Câu nói "trải thảm đỏ" mời gọi các nhà đầu tư khá 

quen thuộc khi đó. Có nhiều tỉnh làm sẵn hạ tầng, đợi nhà đầu tư. Tuy nhiên có 

không ít tỉnh đã thất bại. Vậy niềm tin nào khi Bắc Ninh bắt tay vào cuộc với mục 

tiêu đặt ra là con đường duy nhất cho phát triển là công nghiệp? 

 Ông Nguyễn Tử Quỳnh:  

 DCT:  Những khó khăn khi bắt tay vào việc là gì? 

 Ông Nguyễn Tử Quỳnh: 

 DCT: Vậy phản ứng, hay cách xử lý vấn đề của cấp uỷ, chính quyền ra sao? 
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 Ông Nguyễn Tử Quỳnh:  

 DCT: Theo ông, khoảng thời gian nào có thể coi là quyết định tới sự bùng 

nổ của công nghiệp Bắc Ninh? Có phải là khi mà các tập đoàn lớn đến với Bắc 

Ninh? 

 Ông Nguyễn Tử Quỳnh: 

 DCT: Vậy Bắc Ninh đã làm thế nào để có được sức hút, kéo họ về với mình, 

trong khi nếu nói về cơ chế chính sách, sự ưu đãi thì có rất nhiều địa phương thậm 

chí còn thoáng hơn rất nhiều? 

 Ông Nguyễn Tử Quỳnh:   

 DCT:  Khi nói đến sự phát triển của công nghiệp Bắc Ninh, nói đến những 

bài học kinh nghiệm trong làm công nghiệp ở Bắc Ninh, chúng ta cần phải có một 

cái nhìn toàn cảnh hơn nữa về bức tranh công nghiệp của tỉnh. Đó là quy mô, số 

lượng đơn vị, chất lượng đầu tư. Và còn yếu tố vô cùng quan trọng: Cảm nhận của 

các nhà đầu tư vào Bắc Ninh ra sao. Xin vị khách mời và quý thính gỉa cùng nghe 

phóng sự. 

Nhìn lại hoạt động công nghiệp Bắc ninh năm 2017 

 Năm qua, Bắc Ninh tiếp tục trở thành một trong những địa phương đi đầu 

của cả nước về phát triển công nghiệp với nhiều KCN qui mô lớn, thu hút các dự 

án có hàm lượng công nghệ cao của những tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới đến 

đầu tư sản xuất kinh doanh. Tính đến nay, Bắc Ninh hiện có 16 KCN tập trung với 

tổng diện tích  gần 6.400ha. Có 9 KCN đã đi vào hoạt động với diện tích qui hoạch 

là  hơn 2.870 ha, tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất qui hoạch đạt hơn 70%, trên diện 

tích đất thu hồi đạt 83%. Có 745 dự án trong các KCN trên địa bàn tỉnh đi vào 

hoạt động. Năm 2017, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh của các dự 

án trong các KCN của tỉnh đạt hơn 3 tỉ USD. Trong đó, cấp mới cho 118 dự án với 

tổng vốn đầu tư gần 400 triệu USD. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã cấp trên 1.100 

giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn đầu tư đạt khoảng 16,4 tỉ USD. Trong năm, các 

tập đoàn lớn vừa giải ngân vốn đăng ký theo cam kết và vừa đẩy mạnh thu hút các 

dự án vệ tinh đầu tư vào các KCN tập trung, đặc biệt là dự án mở rộng vốn đầu tư 

thêm 2,5 tỉ USD của tập đoàn Samsung, góp phần nâng cao giá trị sản xuất tại các 

KCN.  

 Ông Minoru Niimura, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Canon Việt Nam 

 Ông Idama Tsuyoshi, Tổng GĐ Cty TNHH Việt Nam Elictric 

 Ông Tetsuya Shiozawa, Tổng GĐ Cty TNHH Nitan Việt Nam 

 Bà Phan Thị Thanh Thuý, Giám đốc Cty CP Acecook Việt Nam, chi nhánh 

Bắc Ninh 

      Nhạc xen 

 DCT:  Kinh tế Bắc Ninh đến năm 2017 là chuỗi tăng trưởng cao. Giá trị sản 

xuất CN năm 2017 của Bắc Ninh, theo giá hiện hành là 1.082 nghìn tỷ đồng.  
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 Vậy, sau giai đoạn đầu mong có được sự lấp đầy các khu công nghiệp, có 

phải đến bây giờ, Bắc Ninh phải tính đến việc lựa chọn nhà đầu tư?  

 Ông Nguyễn Tử Quỳnh:    

 DCT:  Ngay trong lúc này đây, khi chương trình đang phát sóng, có một số 

bạn nghe đài đang muốn được chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề đang được đề 

cập; đồng thời cũng có một số thắc mắc, mà có lẽ nếu được nghe trao đổi từ chính 

ông, sẽ đem lại cho họ niềm tin rất nhiều. 

 Trao đổi điện thoại:  

 Thính giả: Chú trọng công nghiệp, tăng trưởng nóng liệu có phá vỡ cấu trúc 

sinh thái tự nhiên và sinh thái truyền thống?   

 Ông Nguyễn Tử Quỳnh: 

  Thính giả: Làm công nghiệp của Bắc Ninh có gì khác so với các tỉnh khác 

trong cả nước 

 Ông Nguyễn Tử Quỳnh: 

 Thính giả; Ông sẽ xử lý ra sao nếu doanh nghiệp không được hỗ trợ đúng 

như cam kết (ví dụ nếu có sự sách nhiễu nào đó buộc họ phải chịu những chi phí 

không chính thức để được việc?)  

 Ông Nguyễn Tử Quỳnh.. 

 DCT: Xin cảm ơn các thính giả dành thời gian nghe, và đặt câu hỏi gửi tới 

chương trình…. 

 DCT: Xây dựng chính sách bình đẳng giữa công và tư trong hoạt động kinh 

tế phù hợp với thông lệ quốc tế. Thể chế chính sách cần được tháo gỡ liên tục tạo 

môi trường đầu tư minh bạch, dễ áp dụng.  Vậy, Ông có thể tổng kết gọn nhất về 

bài học kinh nghiệm trong làm công nghiệp của Bắc Ninh như thế nào?  

 Ông Nguyễn Tử Quỳnh: 

 DCT: Mới đây, trong Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp, Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ và bày tỏ quyết tâm chúng ta sẽ xây dựng được một 

hệ sinh thái lành mạnh mà ở đó các thành phần kinh tế đều phát triển bình đẳng và 

kết nối, hỗ trợ nhau đem lại sự thịnh vượng và phát triển kinh tế chung cho Việt 

Nam. Chính phủ cũng rất mong doanh nghiệp cần kinh doanh liêm chính và bảo vệ 

tốt hơn vấn đề môi trường.  Trên tinh thần đó, các cơ quan chức năng, các địa 

phương trong cả nước cần có chương trình phát triển, tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp phát triển.  

 Vậy chương trình phát triển, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đặc biệt là các 

doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phát triển thời gian tới của Bắc Ninh là gì? 

 Ông Nguyễn Tử Quỳnh… 

(Một đoạn bài hát "Bắc Ninh - tình yêu của tôi" ) 
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 DCT: Câu hát Bắc Ninh - thành phố tương lai chúng ta vừa nghe ra đời cách 

đây 21 năm. Đó như một dự cảm của người nghệ sỹ về sự phát triển của thành phố 

đô thị tỉnh lỵ - khi ấy là thị xã được gọi tên "thị xã đèn dầu".  

 Trong giai đoạn mới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) 

đang diễn ra hết sức nhanh chóng, tác động nhiều mặt đến các nền kinh tế trong 

nước và khu vực, đang mở ra cơ hội phát triển và một làn sóng đầu tư mới vào Việt 

Nam, trong đó có tỉnh Bắc Ninh  những năm tiếp theo. Điều này sẽ đem đến cho 

Bắc Ninh nhiều “cơ hội vàng” để phát triển, song cũng đặt ra những thách thức 

mới. Và với tâm thế chủ động hội nhập quốc tế theo tinh thần phát huy tối đa nội 

lực, tận dụng thời cơ, chú trọng khai thác cơ hội mới từ hội nhập quốc tế, thu hút 

đầu tư theo chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng, kiên định với mục tiêu đưa Bắc Ninh 

trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, là thành phố trực thuộc trung ương vào năm 

2022, chúng tôi, chúng ta tin Đảng bộ, các cấp chính quyền và nhân dân trong tỉnh 

sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp trọng tâm trong thời gian tới đã được 

đề ra. Trong đó, có đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.    

 Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn 

Tử Quỳnh đã dành thời gian đến với chuyên đề KT cuối cùng trong năm 2017 của 

Đài PTTHBN.  

 Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong CĐ KT đầu tiên của 

năm 2018. Chương trình được phát sóng vào 17h, Chủ nhật, ngày 7/1/2018; với 

chủ đề: BN phát triển NN công nghệ cao. QVCB quan tâm cùng đón nghe. 


