
 



  

  

Mục lục  
Lời Nhà xuất bản

Lời nói đầu

Phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo thế vững chắc đi lên trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Tạo dựng đường băng cho Phú Yên cất cánh

  Phần I 

Làm quen với đất và người Phú Yên 

Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên đưa kinh tế - xã hội phát triển theo hướng toàn diện

Lịch sử hình thành vùng đất Phú Yên

Những địa danh nổi tiếng

Một số danh nhân tiêu biểu

  Phần II 

Chương trình trọng điểm 

Giới thiệu khái quát về các dự án trọng điểm của tỉnh Phú Yên đến năm 2010

Dự án: Xây dựng hạ tầng đô thị nam thành phố Tuy Hòa đến Vũng Rô

Dự án: Khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên

Dự án: Nhà máy lọc dầu Phú Yên

Dự án: Liên doanh sản xuất ôtô Phú Yên

  Phần III 

Tổ chức chính trị - xã hội 

Chung một ngọn cờ

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên

Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên

Hội nông dân tỉnh Phú Yên

Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Phú Yên

Tôn giáo tỉnh Phú Yên

Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Phú Yên

  Phần IV 
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An ninh - quốc phòng - nội chính 

Những chiến công thầm lặng

Công an tỉnh Phú Yên

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên

Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên

Ngành tư pháp Phú Yên

  Phần V 

Tổ chức hành chính 

Hành trình "vượt vũ môn"

Thành phố Tuy Hoà

+ Định hướng phát triển kinh tế đến năm 2010

Huyện Sông Hinh

Huyện Sông Cầu

Huyện Sơn Hòa

Huyện Đông Hoà

Huyện Tây Hoà

Huyện Tuy An

Huyện Đồng Xuân

Huyện Phú Hòa

 Phần VI 

Kết cấu hạ tầng 

Hiệu quả nhờ đầu tư trọng điểm, đúng hướng

Chương I: Kết cấu hạ tầng cứng  

Giao thông - Vận tải

Điện lực Phú Yên

Công ty cấp thoát nước Phú Yên

Ngành bưu chính - viễn thông Phú Yên

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

Chương II: Kết cấu hạ tầng mềm  

Ngành tài chính Phú Yên

+ Kho bạc Nhà nước Phú Yên
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Hệ thống ngân hàng Phú Yên 

+ Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên.

+ Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Yên

+ Học viện ngân hàng - Phân viện Phú Yên

Bảo hiểm xã hội Phú Yên

Công ty bảo hiểm Phú Yên

Lao động - việc làm

+ Trường trung học kỹ thuật công nghiệp Tuy Hoà

Giáo dục - đào tạo Phú Yên

+ Trường trung học cơ sở Hùng Vương

+ Công ty sách và thiết bị trường học Phú Yên

Y tế Phú Yên

+ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Phú Yên

Thể dục - thể thao Phú Yên

  Phần VII 

Bức tranh toàn cảnh kinh tế 

Những cơ hội rộng mở

Chương I: Các ngành kinh tế  

Ngành công nghiệp Phú Yên

Nông nghiệp Phú Yên

+ Cổ tích về những "đại gia chăn bò"

Ngành thủy sản Phú Yên

+ Trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản Phú Yên

+ Câu cá ngừ đại dương.

Ngành thương mại - du lịch Phú Yên

+ Khu du lịch sinh thái Bãi Bàu

Ngành xây dựng Phú Yên

+ Trường cao đẳng xây dựng số 3

Khoa học - công nghệ Phú Yên

Chương II: Phát triển các thành phần kinh tế  

Hệ thống doanh nghiệp Phú Yên
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+ Công ty lâm đặc sản Phú Yên (FOREXCO)

+ Công ty in tổng hợp Phú Yên

+ Công ty dược và vật tư y tế Phú Yên

+ Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên

+ Công ty cổ phần Phú Minh

+ "Tuy Hoa coffee"

Liên minh hợp tác xã Phú Yên

Chương III: Huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế  

Thu hút đầu tư vào Phú Yên

Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Phú Yên

Chương I: Khu công nghiệp - cụm công nghiệp  

Khu công nghiệp Phú Yên

+ Giới thiệu các khu công nghiệp

+ Giới thiệu tóm tắt cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Phú Yên áp dụng tại các khu công 

nghiệp trên địa bàn

+ Giới thiệu tóm tắt các biện pháp khuyến khích đầu tư vào cụm, điểm công nghiệp

 Phần VIII 

Văn hoá - thông tin 

Không gian văn hoá đặc sắc

Ngành văn hóa - thông tin

+ Phú Yên - vùng đất của những lễ hội

+ Ẩm thực Phú Yên

Đài phát thanh Phú Yên

+ Chương trình phát thanh tiếng Êđê

Thư viện Hải Phú

 Phần IX 

Các đơn vị tiêu biểu 

Ý tưởng sáng tạo + Nghị lực = Thành công

Công ty vật tư tổng hợp Phú Yên

Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên

Công ty trách nhiệm hữu hạn phòng khám đa khoa Lê Lợi
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Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Hải Thạch

"Đồng Tiến kính hoa"

Công ty trách nhiệm hữu hạn Bích Hợp

Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp KCP Việt Nam

Doanh nghiệp vận tải và thương mại Thuận Thảo

Trường trung học phổ thông dân lập Duy Tân

Lời cảm ơn
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Lời Nhà xuất bản 
Tỉnh Phú Yên nằm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có vị trí địa lý thuận lợi trong giao thông 

đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không; được thiên nhiên ưu đãi với nhiều nguồn 

tài nguyên thiên nhiên phong phú và hệ thống sinh vật đa dạng, đặc biệt là nguồn lợi thủy hải sản. 

Với bờ biển dài 189 km, nhiều danh lam, thắng cảnh cùng với các nét văn hoá đặc trưng của đồng 

bào các dân tộc thiểu số (chủ yếu là người êđê, Bana, Chăm) và một lực lượng lao động dồi dào, 

Phú Yên có nhiều điều kiện để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.  

Trong những năm qua, đặc biệt là sau khi tái lập tỉnh (năm 1989), tiếp nối truyền thống lịch sử đấu 

tranh hào hùng của cha ông trong chống giặc ngoại xâm, Phú Yên cùng cả nước bước vào công 

cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền 

tỉnh, kinh tế - xã hội Phú Yên đã phát triển không ngừng: kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng 

với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 10,7%/năm; cơ cấu cây trồng vật nuôi từng bước được 

chuyển đổi phù hợp với từng vùng theo hướng sản xuất hàng hoá hiệu quả, bền vững; các hoạt động 

văn hoá - xã hội, y tế, thể dục - thể thao đạt được nhiều thành tựu quan trọng: tỷ lệ hộ nghèo giảm 

còn 5,2% (năm 2005); công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, nâng cao thể chất cho nhân dân được 

quan tâm thường xuyên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững,... Những chuyển 

biến đó không chỉ tạo sự thay đổi cho diện mạo kinh tế - xã hội của tỉnh, mà còn góp phần phát triển 

kinh tế của khu vực miền Trung.  

Bước vào giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, Phú Yên đang phát huy vai trò cửa ngõ quan trọng của 

hành lang kinh tế Đông - Tây, nối với nhiều quốc gia khác trong khu vực, hình thành sự liên kết 

kinh tế, văn hoá, đối ngoại,... sinh động và phong phú; nỗ lực khai thác tiềm năng, lợi thế để bứt 

phá đi lên trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.  

Để giúp các địa phương trong nước và các đối tác gần xa hiểu về mảnh đất, con người và kinh tế -

xã hội của Phú Yên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Phú Yên và Công ty Cổ phần Thông tin Kinh tế Đối ngoại xuất bản cuốn sách Phú Yên - Thế và 

lực mới trong thế kỷ XXI (Phu Yen - New Image in Century XXI)

Cuốn sách gồm 9 phần, được xuất bản bằng hai thứ tiếng Việt - Anh (phần tiếng Anh chỉ có ý nghĩa 

tham khảo):  

Phần I: Làm quen với đất và người Phú Yên  

Phần II: Chương trình trọng điểm  

Phần III: Tổ chức chính trị - xã hội  
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Phần IV: An ninh - Quốc phòng - Nội chính  

Phần V: Tổ chức hành chính  

Phần VI: Kết cấu hạ tầng  

Phần VII: Bức tranh toàn cảnh kinh tế  

Phần VIII: Văn hoá - thông tin  

Phần IX: Các đơn vị tiêu biểu  

Hy vọng cuốn sách sẽ mang lại nhiều điều bổ ích, giúp bạn đọc và các đối tác có thêm thông tin để 

nghiên cứu, tăng cường mở rộng hợp tác, tìm nơi đầu tư có hiệu quả trên mảnh đất Phú cường - Yên 

định nhiều tiềm năng phát triển này.  

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tháng 11 năm 2005  

Nhà xuất bản chính trị quốc gia  
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Lời nói đầu 
 

Quý độc giả thân mến!  

Phú Yên là tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ (Việt Nam), 

diện tích tự nhiên 5.045 km2, phía đông giáp biển Đông; 

phía tây giáp hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk; phía nam giáp 

tỉnh Khánh Hoà, phía bắc giáp tỉnh Bình Định. Dân số 

861.130 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 

khoảng 45 nghìn người, chủ yếu là người Bana, Êđê, Chăm -

H'Roi. Toàn tỉnh có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó 

thành phố Tuy Hoà là tỉnh lỵ.  

Phú Yên được thiên nhiên ưu đãi với nhiều nguồn tài 

nguyên phong phú và hệ sinh thái đa dạng. Địa hình tự nhiên 

vừa có núi, vừa có biển, đầm và đồng bằng rộng lớn, thuận 

lợi cho sự phát triển của ngành nông - lâm nghiệp, thuỷ sản, 

du lịch và vận tải,... Giao thông thuận lợi, trong đó đường bộ 

có trục quốc lộ 1A, quốc lộ 25 chạy qua và tỉnh lộ ĐT 645 ít 

đèo dốc nối liền với Tây Nguyên rộng lớn; đường biển có 

cảng Vũng Rô; đường hàng không có sân bay Tuy Hoà và đường sắt Bắc - Nam chạy qua địa bàn

tỉnh. Phú Yên có vị thế địa lý quan trọng trong mối liên hệ phát triển của khu vực duyên hải miền

Trung và hành lang Đông - Tây với vùng tam giác phát triển Đông Dương. Đây là những lợi thế

quan trọng để Phú Yên phát triển kinh tế - xã hội theo hướng toàn diện và bền vững.  

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (ngày 30-4-1975), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân

Phú Yên đã không ngừng phấn đấu khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, đạt được những thành

tựu quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng với tốc độ tăng trưởng

GDP bình quân 10,7%/năm; cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước được chuyển đổi phù hợp với

từng vùng theo hướng sản xuất hàng hoá hiệu quả, bền vững. Những tiềm năng và lợi thế về tài

nguyên rừng, biển, đất đai, lao động,... từng bước được khai thác. Kết cấu hạ tầng: giao thông,

thuỷ lợi, nước sạch, điện lưới quốc gia, bưu chính - viễn thông,... được tập trung đầu tư xây dựng,

nâng cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, Phú Yên đã ban hành nhiều cơ

 

Đồng chí Nguyễn Thành Quang  

Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Phú Yên  
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chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả các khu công nghiệp, phát triển mạnh

công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp khai khoáng,

may mặc, giày da; chú trọng phát triển các ngành nghề sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp xuất

khẩu. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá - xã hội cũng được quan tâm đầu tư và từng bước được

xã hội hoá. Thành quả đó là những tín hiệu tốt đẹp, tạo đà cho những bước tiến mạnh mẽ hơn

trong phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo.  

Con người Phú Yên thông minh, dũng cảm, cần cù, thật thà, đôn hậu. Phú Yên - tên gọi thân

thương gửi gắm ước mơ ngàn đời của nhân dân Phú Yên được sống trong Phú cường - Yên định.

Phú Yên đang tích cực quảng bá hình ảnh quê hương thân yêu "núi Nhạn - sông Đà" đến với bạn

bè trong nước và quốc tế.  

Cuốn sách Phú Yên - Thế và lực mới trong thế kỷ XXI được tỉnh Phú Yên phối hợp với Nhà xuất

bản Chính trị quốc gia, Công ty Cổ phần Thông tin Kinh tế Đối ngoại (FEI) xuất bản với mong

muốn giới thiệu cùng bạn đọc trong và ngoài nước những nét cơ bản nhất về mảnh đất, con người

Phú Yên, đặc biệt là những thông tin về kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh. Hy vọng, cuốn sách sẽ

là tài liệu quan trọng phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, đối ngoại của tỉnh Phú Yên, nguồn

thông tin đáng tin cậy và thiết thực đối với các nhà đầu tư.  

Trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.  
 

Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Phú Yên  

 

Nguyễn Thành Quang  
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Phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo thế vững chắc đi lên 

trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
Nguyễn Thành Quang 

Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Phú Yên 

Phú Yên xuất hiện trên bản đồ Đại Việt từ đầu thế kỷ XVII (năm 1611) gắn liền với công cuộc khẩn 

hoang về phương Nam của dân tộc Việt Nam. Trong lịch sử hình thành và phát triển, Phú Yên là 

vùng đất từng diễn ra những sự kiện quan trọng quyết định vận mệnh của quốc gia, dân tộc. Nhân 

dân Phú Yên có truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, cần cù, sáng tạo trong lao động, học 

tập, công tác, dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu chống ngoại xâm. Truyền thống, bản lĩnh đó 

đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên tiếp tục phát huy trong sự nghiệp đổi mới, 

dựng xây quê hương Phú cường - Yên định.  

Phát huy tiềm năng, tranh thủ thời cơ để 

bứt phá  

Phú Yên nằm ở vùng duyên hải Nam Trung 

Bộ, có tuyến đường sắt Bắc - Nam, quốc lộ 

1A chạy qua, là đầu mối của quốc lộ 25 đi 

Gia Lai, ĐT 645 đi Đắk Lắk, sân bay Tuy 

Hoà và cảng Vũng Rô đang được đầu tư 

xây dựng thành cảng thương mại (thuộc 

cụm cảng Vân Phong - Vũng Rô) nằm 

trong hệ thống cảng biển Việt Nam. Địa 

hình dốc thoải đều từ cao nguyên Đắk Lắk 

ra biển dọc theo lưu vực sông Ba, thuận lợi 

cho phát triển giao thông, đặc biệt là xây dựng tuyến đường sắt đi Tây Nguyên. Với những lợi thế 

về giao thông, Phú Yên thực sự là điểm trung chuyển hàng hoá, cửa ngõ ra biển Đông của các tỉnh 

Tây Nguyên và các nước tiểu vùng sông Mê Kông.  

Phú Yên là vùng đất sơn thuỷ hữu tình với bờ biển dài 189 km, nhiều đầm, vịnh và bãi tắm đẹp 

như: Long Thuỷ, bãi Nồm, bãi Xếp, đầm Cù Mông, đầm Ô Loan, Vũng Lấm, Vũng Rô; nhiều danh 

lam thắng cảnh như: gành Đá Đĩa, Hòn Chùa, núi Chóp Chài, núi Nhạn, núi Đá Bia. Bên cạnh đó, 

Phú Yên còn có nguồn tài nguyên nhân văn và lịch sử phong phú với 10 di tích đã được công nhận 

di tích lịch sử quốc gia. Các di tích lịch sử cùng với truyền thống văn hoá độc đáo, các nét văn hoá 

 

 

Đồng chí Nguyễn Thành Quang - Bí thư Tỉnh uỷ 

tỉnh Phú Yên  
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đặc trưng và lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía tây của tỉnh đã mở ra triển vọng to 

lớn để phát triển các hoạt động du lịch sinh thái, du lịch văn hoá, tham quan và nghiên cứu khoa 

học.  

Trong kỷ nguyên toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, Phú Yên đang phát huy vai trò cửa ngõ 

quan trọng của hành lang kinh tế Đông - Tây, nối với nhiều quốc gia khác trong khu vực, hình 

thành sự liên kết kinh tế, văn hoá, đối ngoại,... sinh động và phong phú. Phú Yên đã và đang nỗ lực 

khai thác tiềm năng và lợi thế để bứt phá đi lên trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá.  

Những thành tựu bước đầu  

Sau 16 năm tái lập tỉnh (1989 - 2005), từ 

xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng yếu 

kém, Phú Yên đã từng bước xây dựng và 

trưởng thành, đạt được những thành tựu 

quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, 

giữ vững quốc phòng - an ninh. Có thể nói, 

lòng tự hào và tình yêu quê hương của mỗi 
 người dân Phú Yên là nội lực để phát huy 

thế mạnh, tiềm năng, tạo đường băng cho Một góc thành phố Tuy Hòa  
kinh tế Phú Yên cất cánh.  

Trong sản xuất nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước được chuyển đổi tích cực theo 

hướng sản xuất hàng hóa, khai thác thế mạnh của từng vùng, miền trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm 

bảo an ninh lương thực; bước đầu hình thành các vùng tập trung cây công nghiệp; trồng hơn 3 vạn 

ha rừng tập trung, 33 triệu cây phân tán, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, phát triển chăn nuôi 

bò,... Cơ cấu kinh tế thuỷ sản chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng khai thác các tiềm năng, lợi thế, 

tận dụng mặt nước, vùng cát ven biển để nuôi trồng thuỷ sản, nhất là nuôi tôm sú, nuôi tôm hùm 

bằng lồng; đóng mới tàu thuyền có công suất lớn, đánh bắt thuỷ sản xa bờ, phát triển nghề câu cá 

ngừ đại dương lớn mạnh nhất cả nước.  

Trên lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Phú Yên đã quy hoạch và đầu tư xây dựng ba 

khu công nghiệp tập trung: Hoà Hiệp, An Phú, Đông Bắc Sông Cầu và một số cụm điểm công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại các huyện, thành phố, thu hút trên 3.000 cơ sở sản xuất, chủ yếu 

hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông - lâm - thuỷ sản, giày da, may mặc, sản xuất vật liệu xây 

dựng, khai thác khoáng sản, cơ khí, lắp ráp điện tử,...  
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Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển, nhiều doanh nghiệp đã kết hợp sản xuất chế biến với 

kinh doanh xuất nhập khẩu. Công tác đầu tư hạ tầng du lịch, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng 

sản phẩm du lịch đang được chú trọng với nhiều dự án đầu tư du lịch được cấp phép hoạt động. 

Thông qua chương trình liên kết phát triển du lịch với các tỉnh duyên hải miền Trung và thành phố 

Hồ Chí Minh, tham gia chương trình du lịch "Con đường di sản thế giới qua miền Trung", du lịch 

Phú Yên bước đầu khởi sắc.  

Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng. Hệ thống giao thông, nhất là giao thông nông thôn 

từng bước được bê tông hoá, nhựa hoá thông suốt đến tận buôn, thôn; mạng lưới bưu chính - viễn 

thông được hiện đại hoá; nguồn điện lưới quốc gia ổn định; hệ thống ngân hàng - tài chính, bảo 

hiểm,... từng bước được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài.  

Cùng với xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ 

tầng, Phú Yên đã ban hành nhiều cơ chế, 

chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, sẵn 

sàng phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu của nhà 

đầu tư.  

Thực hiện kế hoạch 5 năm (2001 - 2005), 

đến năm 2004, Phú Yên đã hoàn thành các 

chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã 

hội đã đề ra. GDP tiếp tục giữ vững tốc độ 

tăng trưởng 11,2% (trong đó nông nghiệp  
tăng 4,6%, công nghiệp tăng 21,3%, dịch 

Cá ngừ đại dương - thế mạnh của ngành thuỷ sản 
vụ tăng 11,5% so với năm 2003). Cơ cấu 

Phú Yên  
kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ 

trọng công nghiệp tăng từ 26,9% (năm 2001) lên 28% (năm 2004); dịch vụ tăng tương ứng từ 

35,2% lên 35,3%; tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 37,9% xuống còn 36,7%.  

Quán triệt phương châm tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, Phú Yên 

đã chú trọng đầu tư cho các lĩnh vực văn hoá - xã hội, y tế, thể dục - thể thao và đạt được nhiều 

thành tựu quan trọng. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, đặc biệt là các đối tượng 

chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình xoá nhà tạm, công tác xoá 

đói, giảm nghèo đạt được kết quả khá. Đến hết năm 2005, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,2%. Các hoạt 

động văn hoá, văn học - nghệ thuật, báo chí, phát thanh - truyền hình, xuất bản có nhiều khởi sắc. 

Công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, nâng cao thể chất cho nhân dân được quan tâm thường 
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xuyên. Cơ sở vật chất dành cho y tế, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ từng bước được 

xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ 

mới.  

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được củng cố và giữ vững. Công tác xây 

dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ các cấp được nâng 

cao. Hệ thống chính trị được kiện toàn, nội bộ Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 

đoàn kết, gắn bó.  

Có được những thành công trên là nhờ sự phấn đấu bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền, toàn dân và 

toàn quân tỉnh Phú Yên, sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ to lớn và hiệu quả của Chính phủ và các bộ, 

ngành Trung ương, sự động viên, cổ vũ và phối hợp của các địa phương trong nước, tạo thế liên 

kết cùng phát triển. Từ thực tiễn triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu:  

1) Bài học về phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân và tinh thần dân chủ thực sự trong 

Đảng, tạo sự nhất trí cao giữa ý Đảng và 

lòng dân, từ đó kịp thời giải quyết những 

vấn đề bức xúc, tháo gỡ những khó khăn từ 

cơ sở.  

2) Bài học về phát huy nội lực, khơi dậy 

nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân cho 
 

công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.  
Cầu Đà Rằng  3) Bài học về xây dựng tập thể lãnh đạo 

đoàn kết, gắn bó, chủ động, sáng tạo trong 

khâu đột phá và tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi những khâu đột phá đó.  

Trong mỗi khâu, mỗi công việc đều có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các ngành, các cấp, 

đoàn thể và mặt trận, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp để thực 

hiện nhiệm vụ đã đề ra. 

Tạo thế và lực mới cho sự phát triển bền vững  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phú Yên còn có những khó khăn riêng: xuất phát điểm kinh 

tế - xã hội thấp, kinh tế tăng trưởng chưa vững chắc; khu vực kinh tế nông - lâm - thuỷ sản còn 

chiếm tỷ trọng cao, đầu tư phát triển đạt thấp và tăng chậm; môi trường đầu tư tuy đã được cải 

thiện nhưng vẫn chưa thu hút mạnh đầu tư nước ngoài; tiềm năng, lợi thế của địa phương chưa phát 
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huy được hiệu quả vốn có.  

Tiếp tục phát huy truyền thống, ý chí tự lực, 

tự cường, Đảng bộ và nhân dân Phú Yên 

quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, tập 

trung mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm 

năng và lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh 

tế - xã hội với nhịp độ tăng trưởng cao và 

bền vững theo hướng công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá.  

Trong định hướng phát triển kinh tế - xã  
hội, tạo thế và lực mới cho sự phát triển bền 

Đến năm 2005, trên 102 nghìn lao động của tỉnh 
vững, Phú Yên chú trọng mối liên hệ vùng 

Phú yên đã qua đào tạo  
và khu vực. Sự hình thành cảng trung 

chuyển Vân Phong - Khánh Hoà, tiếp đến là khu kinh tế động lực Vân Phong - Vũng Rô được 

Chính phủ cho phép xây dựng đã giúp Phú Yên khẳng định vị thế trong mối liên hệ phát triển của 

khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.  

Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16-8-2004 của Bộ Chính trị đã giúp Phú Yên xác định rõ hướng 

quy hoạch chiến lược vùng. Bản tuyên bố chung 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia về xây dựng 

tam giác phát triển Đông Dương tại ASEAN 10 (tổ chức tại Viêng Chăn, Lào) càng làm sáng rõ vai 

trò hành lang kinh tế Đông - Tây của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên dọc theo 

thung lũng sông Ba với các nước tiểu vùng sông Mê Kông.  

Trong định hướng phát triển mối liên hệ vùng, khu vực kinh tế Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hoà là 

điểm nhấn quan trọng. Phú Yên xác định và tập trung nguồn lực xây dựng cảng biển quốc tế Vũng 

Rô (nằm trong cụm cảng Vân Phong - Vũng Rô); xây dựng và nâng cấp quốc lộ 25 đi Gia Lai, ĐT 

645 đi Đắk Lắk; đề xuất dự án xây dựng đường hầm đèo Cả, đường sắt đi Tây Nguyên, hệ thống 

đường ống dẫn nhiên liệu đi Tây Nguyên, mở đường bay và nâng cấp sân bay Tuy Hoà (Đông 

Tác),... Đó là những định hướng chiến lược đúng đắn, tạo thế và lực mới cho Phú Yên. 
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Bên cạnh đó, tỉnh Phú Yên còn chú trọng 

nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư, đề ra giải 

pháp khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, 

thiếu tập trung, quản lý yếu kém, thất thoát; 

tạo sự chuyển biến mới trong công tác xây 

dựng cơ bản; tập trung khởi công và hoàn 

thành các công trình trọng điểm; triển khai 

các dự án lớn như: Khu đô thị Nam Tuy 
 Hoà - Vũng Rô; Nhà máy lọc dầu Phú Yên, 

công suất 2 - 3 triệu tấn/năm do Tập đoàn Cảng Vũng Rô  
Technostar (Cộng hoà liên bang Nga) đầu 

tư; khu du lịch phía bắc thành phố Tuy Hoà đến huyện Tuy An; nhà máy sản xuất ôtô công suất 15 

nghìn chiếc/năm (liên doanh giữa Công ty sản xuất, xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên và JRD 

Motor Vehicle Asembler Co. Ltd - Malaysia). Đây là những dự án lớn, mang tính chiến lược đối 

với sự phát triển của Phú Yên trong tương lai.  

Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, Phú Yên sẽ chú trọng đúng mức đến các vấn đề xã hội, quan 

tâm phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá - xã hội; phấn đấu thực hiện thắng lợi 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, xoá nhà tạm, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh.  

Hành trình phát triển và hội nhập đang đặt ra những thử thách mới, thử sức bản lĩnh, trí tuệ, tinh 

thần lao động sáng tạo, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên. Phát huy 

truyền thống, với tinh thần năng động, sáng tạo, Phú Yên đang khơi dậy ý chí và nguồn lực trong 

các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp, cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp 

đổi mới. Đó là quyết tâm sắt đá, cam kết đầy trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể 

nhân dân Phú Yên đối với tương lai của đất nước.  
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Nguồn: Tỉnh uỷ Phú Yên 
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Tạo dựng đường băng cho Phú Yên cất cánh 

Đào Tấn Lộc 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên 

Sau 16 năm tái lập tỉnh (1989 - 2005), Phú Yên đã đạt được những bước tiến tích cực trên mọi 

lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Đặc biệt, bước vào thế kỷ XXI, kinh tế Phú Yên luôn có tốc 

độ tăng trưởng vượt mức 10,7%/năm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Bằng sự 

đồng thuận và ý chí quyết tâm cao, với chiến lược phát triển đúng đắn cùng những bước đi phù 

hợp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên đang nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã 

hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng quê hương Phú cường - Yên định như 

mong ước của biết bao thế hệ tiền nhân.  

Vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên những tuyến giao thông 

huyết mạch, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, 

đặc biệt là nguồn lợi thuỷ hải sản; cùng nguồn nhân lực 

dồi dào, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, Phú 

Yên có tiềm năng hội tụ về "thiên thời - địa lợi - nhân 

hoà" để phát triển kinh tế - xã hội. Nhạy bén nhìn nhận 

và nắm bắt thời cơ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ 

trương, đường lối của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn địa 

phương, phát huy tối đa những lợi thế sẵn có, Phú Yên 

đã từng bước tạo được một số bứt phá nhằm xây dựng 

đường băng cất cánh cho mình.  

Tập trung phát triển kinh tế theo hướng đồng bộ, 

toàn diện  

Năm 1989, khi mới tái lập tỉnh, Phú Yên không có nổi một nhà máy công nghiệp. Xác định phải 

 

Ông Đào Tấn Lộc - Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên  
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lấy công nghiệp làm hướng đột phá trong phát triển kinh tế, lãnh đạo tỉnh đã chủ động xin Trung 

ương cho phép xây dựng khu công nghiệp chủ yếu bằng vốn ngân sách. Đến năm 2004, Phú Yên 

đã xây dựng được 3 khu công nghiệp tập trung (Hoà Hiệp, An Phú, Đông Bắc Sông Cầu) và một 

số cụm công nghiệp tại các huyện. Đồng thời, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến 

khích, ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư đến với Phú Yên. Hiệu quả của chương trình phát triển 

công nghiệp đã được khẳng định bằng những thành công bước đầu trong phát triển khu công 

nghiệp và thu hút đầu tư, góp phần định hình vóc dáng công nghiệp của tỉnh. Trong 5 năm 2001 -

2005, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân trên 18,7%/năm. Đến 

cuối năm 2004, tỉnh đã thu hút được 74 dự án đăng ký đầu tư, trong đó có 17 dự án đầu tư nước 

ngoài, với tổng vốn đăng ký 770,56 tỷ đồng và gần 73 triệu USD.  

Cùng với những đóng góp lớn về giá trị sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm, hoạt động 

hiệu quả của các khu công nghiệp đã góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Nếu trước 

năm 2000 tổng kim ngạch xuất khẩu của Phú Yên chỉ đạt 16 triệu USD/năm, thì đến năm 2005

đạt 57 triệu USD.  

Việc đẩy mạnh triển khai các dự án lớn như: Nhà máy lọc dầu Phú Yên do Tập đoàn Technostar 

(Cộng hoà liên bang Nga) đầu tư, công suất 2-3 triệu tấn/năm; Nhà máy sản xuất ôtô liên doanh 

giữa Công ty sản xuất, xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên và JRD Motor Vehicle Asemblers 

Co. Ltd (Malaysia), vốn đầu tư 50 triệu USD; các dự án thuỷ điện sông Ba Hạ (220 MW), K'rông 

Năng (60 MW) do ngành điện lực Trung ương đầu tư; dự án nâng công suất của Công ty cổ phần 

bia Sài Gòn - Phú Yên lên 50 triệu lít/năm,... sẽ là "cú hích" tạo đà cho ngành công nghiệp Phú 

Yên tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững trong tương lai.  

Bên cạnh đó, với những thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú như đầm Ô Loan, gành Đá Đĩa,... những di 

tích lịch sử - văn hóa có giá trị như: di tích Tháp Chăm, mộ và đền thờ Lương Văn Chánh, mộ và 

đền thờ Lê Thành Phương, Vũng Rô, di tích tàu không số ở Vũng Rô,... Phú Yên có lợi thế lớn để 
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phát triển đa dạng các loại hình du lịch (du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch biển, du lịch 

văn hoá - lịch sử,...). Để chuẩn bị hành trang cho ngành "công nghiệp không khói" phát triển, Phú 

Yên đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát 

triển du lịch; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác du lịch, chủ động tiến hành 

hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hoà và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước để 

phát triển du lịch.  

Không chỉ tồn tại dưới dạng tiềm năng, du lịch của Phú Yên đã thực sự khởi động với những dự 

án lớn như: đề án khu du lịch ở phía bắc thành phố Tuy Hoà đến huyện Tuy An, xây dựng cụm 

du lịch sinh thái, làng du lịch xanh và một số công trình khách sạn, nhà hàng, khu dịch vụ,... Đặc 

biệt, nếu chung sức đầu tư, kết hợp thực hiện các tour du lịch giữa hai tỉnh Phú Yên - Khánh Hoà 

và thành phố Hồ Chí Minh, cụm Vũng Rô - Đèo Cả - Mũi Điện với những cảnh sắc thiên nhiên 

tuyệt đẹp, độc đáo gắn liền với những huyền thoại lịch sử sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của du 

khách muôn phương trong tương lai không xa.  

Cùng với những thế mạnh trong phát triển công nghiệp, du lịch, Phú Yên còn có nhiều điều kiện 

thuận lợi để phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững, bởi mảnh đất Phú Yên từng 

được mệnh danh là vựa lúa của miền Trung. Tuy nhiên, để các mặt hàng nông sản Phú Yên trở 

thành hàng hoá, ngoài khâu lựa chọn giống, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, 

công tác nghiên cứu, phát triển thị trường, đặc biệt là xây dựng và quảng bá thương hiệu cho sản 

phẩm nông nghiệp của Phú Yên đang đặt chính quyền tỉnh Phú Yên trước bài toán khó. Song 

thương hiệu Pygemaco của sản phẩm hạt điều Phú Yên đã từng bước tạo dựng được uy tín trên 

trường quốc tế sẽ là kinh nghiệm quý để Phú Yên tiếp tục xây dựng thương hiệu cho các nông 

sản có thế mạnh như: mía, thuốc lá, bông,... cùng các loài thuỷ đặc sản có giá trị kinh tế cao như 

tôm hùm, tôm sú, cá mú, ốc hương, vẹm xanh, đặc biệt là cá ngừ đại dương.  
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Xây dựng vùng kinh tế động lực  

Cùng với tập trung khai thác những lợi 

thế, tiềm năng riêng có, thành công của 

Phú Yên trong những năm qua là đã phát 

huy hiệu quả mối quan hệ liên kết vùng, 

từng bước gắn sự phát triển của tỉnh với 

khu vực và cả nước mà trọng tâm là khu 

vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, hình 

thành vùng kinh tế động lực. Trong chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đến năm 2020, Phú Yên đã xác định khu vực từ 

thành phố Tuy Hoà đến cảng Vũng Rô là vùng kinh tế động lực của tỉnh nhằm phát huy lợi thế từ 

sự liên kết giữa trung tâm hành chính tỉnh lỵ Phú Yên với Khu công nghiệp Hoà Hiệp, sân bay 

Tuy Hoà (Đông Tác) và cảng biển tổng hợp Vũng Rô.  

Theo đó, nhiều kế hoạch khả thi nhằm mở rộng những con đường mới cho Vũng Rô đang được 

vạch ra - những con đường không phải để tải đạn mà là những "xa lộ" cho phát triển kinh tế. 

Vùng vịnh nước sâu và kín gió từng là bến tiếp nhận vũ khí năm xưa đang được Phú Yên xây 

dựng thành tâm điểm trong chiến lược liên kết vùng, được dự báo sẽ tạo bước đột phá cho phát 

triển kinh tế - xã hội của Phú Yên. Cuối năm 2004, Vũng Rô - hải cảng dành cho tàu 5.000 tấn -

đã chính thức đi vào hoạt động và đã đón chuyến tàu thương mại đầu tiên; năm 2006 tiếp tục 

hoàn tất một số hạng mục như hệ thống cầu cảng, kho hàng, cung cấp nước ngọt, tàu lai, cẩu. Tuy 

nằm cạnh hai cảng biển lớn: Vân Phong (Khánh Hòa) và Quy Nhơn (Bình Định), Vũng Rô vẫn 

có khả năng phát triển thành một cảng biển sôi động ở khu vực miền Trung khi nhiều dự án lớn 

gắn kết với cảng đang được triển khai. Điển hình như dự án xây dựng nhà máy lọc dầu của Tập 

đoàn Technostar, đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai. Khi nhà máy này hoạt động, 

 

Một góc Nhà máy đường KCP Sơn Hoà  
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tàu dầu quốc tế và những tàu khác đến "ăn hàng" ra vào thường xuyên sẽ tăng tần suất hoạt động 

của cảng Vũng Rô. Hơn thế, Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đã đồng ý về chủ trương thực hiện 

khu kinh tế trọng điểm Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hoà mà trung tâm là cụm cảng Vân Phong -

Vũng Rô. Điều đó giúp Vũng Rô nhộn nhịp hơn khi nơi này trở thành hải cảng trung chuyển 

hàng hóa cho cảng biển Vân Phong đang xây dựng. Thêm vào đó, đường hầm Đèo Cả đã có dự 

án khả thi trình các bộ, ngành xem xét, việc triển khai xây dựng chỉ còn là vấn đề thời gian. 

Ngoài việc rút ngắn hành trình, giảm thiểu những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đường hầm 

này còn mở ra cơ hội vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ đi và đến cảng Vũng Rô. Sân bay Tuy 

Hoà cũng đã được Bộ Giao thông - Vận tải xây dựng kế hoạch nâng cấp. Theo mục tiêu của kế 

hoạch này, đến năm 2020, cảng hàng không Tuy Hoà sẽ có đủ năng lực phục vụ 300 - 400 nghìn 

lượt khách/năm, tạo thêm lợi thế cho khu kinh tế trọng điểm Vân Phong - Vũng Rô trong thu hút 

đầu tư và phát triển du lịch - dịch vụ (từ Vân Phong đến sân bay Tuy Hoà chỉ có 30 km đường 

bộ, trong khi nếu đến cảng hàng không Cam Ranh quãng đường sẽ dài đến 100 km).  

Triển vọng của vùng kinh tế động lực Đông Tác - Vũng Rô càng rõ nét hơn khi Thủ tướng Chính 

phủ cho phép Phú Yên đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Nam Tuy Hoà đến Vũng Rô. Theo đó, từ 

năm 2005 đến năm 2008, khu vực này sẽ sôi động hơn bởi các dự án lớn. Đó là cầu Hùng Vương 

nối đôi bờ sông Đà Rằng để mở rộng thành phố Tuy Hòa về phía nam; tuyến đường mới đến sân 

bay Tuy Hoà được xây dựng theo quy mô đường đô thị loại I rộng 40 m và từ sân bay đến cầu Đà 

Nông có lòng đường rộng 26 m để nối vào tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà, hoàn chỉnh con 

đường huyết mạch từ khu trung tâm hành chính tỉnh đến cảng Vũng Rô; Khu đô thị Nam Tuy 

Hoà được đầu tư theo tiêu chuẩn đô thị loại III, các công trình hạ tầng như giao thông, điện, cấp

thoát nước trên diện tích 350 ha sẽ được xây dựng đồng bộ, tạo điểm nhấn cho Phú Yên trong 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  
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Đi đôi với phát triển "hướng biển" gắn với 

vùng kinh tế động lực Nam Phú Yên -

Bắc Khánh Hoà, Phú Yên cũng đang 

"vượt ngàn" lên Tây Nguyên với nhiều ý 

tưởng, dự định lớn. Là triền của Tây 

Nguyên giáp biển, sức sống và sự phát 

triển của Phú Yên chính là mối liên kết 

với Tây Nguyên. Tuyến đường ĐT 645 

của Phú Yên có lẽ là con đường duy nhất 

nối đồng bằng với Tây Nguyên mà không 

vướng bất cứ một đèo dốc nào (trong khi đó từ Khánh Hoà phải vượt qua đèo Phượng Hoàng, từ 

Bình Định phải vượt đèo An Khê và Mang Yang hiểm trở). 80 km từ Phú Lâm đến cầu Đắc Phú 

đã hoàn thành, phía Đắk Lắk đang triển khai hoàn thành con đường này trong nay mai. Cả Phú 

Yên và Đắk Lắk đều có ý định đề nghị Chính phủ công nhận tuyến đường này là quốc lộ. Khi đó, 

cùng với quốc lộ 25 đi Gia Lai, Phú Yên sẽ là tỉnh duy nhất ở miền Trung có hai quốc lộ vươn 

đến Tây Nguyên - vùng kinh tế tiềm năng đang chuyển mình mạnh mẽ. Cùng với đường bộ, ý 

tưởng về xây dựng tuyến đường sắt và đường ống dẫn dầu, khí đốt lên Tây Nguyên cũng đang 

được ấp ủ. Nếu được xây dựng, tuyến đường sắt từ Phú Yên lên Tây Nguyên men theo thung 

lũng sông Ba sẽ là tuyến đường sắt cấp I lên Tây Nguyên ít tốn kém nhất. Cả hai tuyến đường bộ 

và đường sắt sẽ là "xương sườn" của đường Hồ Chí Minh nối quốc lộ 1A, tạo ra tuyến phát triển 

mới của đất nước gắn Phú Yên với Tây Nguyên và mở cửa cho Tây Nguyên vươn ra biển. Trong 

tương lai, khi dự án Nhà máy lọc dầu Phú Yên được hoàn thành và đi vào hoạt động, việc xây 

dựng tuyến đường ống dẫn dầu và khí đốt lên Tây Nguyên cũng hoàn toàn khả thi.  

Hành trình tới tương lai  

 

Cảng Vũng Rô sẽ trở thành cảng biển quốc tế 

trong tương lai không xa  
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Phú Yên đang "hành trình" tới tương lai bằng nhiều dự án lớn. Kỳ vọng lớn, song áp lực không 

phải nhỏ. Để hoàn thành các dự án này, tạo đường băng cho kinh tế Phú Yên cất cánh, nhiệm vụ 

trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền Phú Yên là phải nâng cao năng lực nội tại của nền 

kinh tế, tranh thủ nguồn ngoại lực. Theo đó, trước mắt Phú Yên phải tập trung thực hiện các 

nhiệm vụ sau:  

Thứ nhất, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước: sắp xếp bộ máy 

chính quyền ổn định theo hướng không tăng biên chế, phân rõ chức trách, nhiệm vụ. Đào tạo đội 

ngũ cán bộ, công chức, chú ý đến đội ngũ cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu công cuộc cải 

cách hành chính. Mọi hành vi nhũng nhiễu nhân dân phải được phát hiện kịp thời và xử lý kiên 

quyết. Tiếp tục thực hiện cơ chế "một cửa" ở 100% cơ quan nhà nước các cấp, công khai các thủ 

tục, giảm bớt giấy tờ, mẫu biểu phiền hà. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy. Phát huy tối 

đa tính năng động, sáng tạo của cấp dưới, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ 

cương, kỷ luật trong chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và mệnh lệnh cấp trên. Thực 

hiện nghiêm túc công tác thanh tra công vụ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ thoái 

hóa, biến chất, làm trong sạch bộ máy nhà nước. Khuyến khích nhân dân cung cấp thông tin về 

hành vi vi phạm kỷ luật của cán bộ, công chức thông qua Sở Nội vụ Phú Yên và Văn phòng Uỷ 

ban nhân dân tỉnh. Triển khai trang thông tin điện tử, kết nối với các sở, ngành, huyện, nhằm 

cung cấp thông tin quản lý hành chính nhà nước cho cán bộ và nhân dân quan tâm, qua đó xây 

dựng bộ máy nhà nước ngày càng công khai, minh bạch.  
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Thứ hai, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong và 

ngoài nước. Theo đó, chính quyền tỉnh sẽ tạo mọi 

thuận lợi và phối hợp giải quyết tốt các vấn đề liên 

quan như: mặt bằng, đền bù di dân, an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội,... Đôn đốc thi công các hạng 

mục hạ tầng cần thiết của Khu công nghiệp An Phú, 

Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, các cụm 

công nghiệp đã duyệt và các dự án ngoài các khu 

công nghiệp. Ưu tiên tạo sự thông thoáng và giúp đỡ 

hiệu quả cho các doanh nghiệp trong tỉnh đầu tư vào 

mọi lĩnh vực, không phân biệt thành phần kinh tế. 

Khuyến khích kinh doanh lĩnh vực khách sạn, dịch 

vụ, đầu tư BOT kết cấu hạ tầng và các ngành sử 

dụng nhiều lao động.  

Thứ ba, đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu 

của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỉnh sẽ có chính sách đẩy mạnh xã hội hóa giáo 

dục - đào tạo. Thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu đãi cho cán bộ học sau đại học, xây dựng đội 

ngũ cán bộ có học vị cao, chuyên môn giỏi. Tỉnh sẽ ban hành chế độ đãi ngộ xứng đáng để thu 

hút những người có học vị cao về công tác tại tỉnh và có quy định để các ban, ngành ưu tiên 

tuyển dụng những sinh viên giỏi vào bộ máy công chức. Đồng thời, các trung tâm dạy nghề của 

tỉnh cần từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo để góp phần quan trọng nâng 

cao trình độ và tay nghề cho lực lượng lao động, gắn kết kế hoạch đào tạo với nhu cầu tuyển 

dụng của các cơ sở công nghiệp và xuất khẩu lao động. Xúc tiến việc thành lập Đại học Phú Yên 

trên cơ sở Trường cao đẳng sư phạm Phú Yên; hỗ trợ việc đầu tư nâng cấp Trường trung học kỹ 

 

Sơ đồ vị trí Khu công nghiệp Đông Bắc 

Sông Cầu  
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thuật công nghiệp Tuy Hoà thành trường cao đẳng,...  

Ngày 5-1-2005, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên vinh dự và tự hào đón nhận quyết 

định của Chính phủ nâng cấp thị xã Tuy Hoà thành thành phố. Quyết định ấy thể hiện tầm nhìn 

xa, sự "đón đầu" của Chính phủ, đồng thời là kỳ vọng, niềm tin của cả nước đối với tương lai 

rộng mở của Phú Yên. Ngoài việc phát huy nội lực, khai thác triệt để những tiềm năng, thế mạnh, 

sự quan tâm của Chính phủ, của các nhà đầu tư trong và ngoài nước thông qua việc xây dựng và 

triển khai các dự án trọng điểm như: kết cấu hạ tầng đô thị Nam Tuy Hoà - Vũng Rô, nhà máy 

lọc dầu 100% vốn nước ngoài, nhà máy ôtô, khu du lịch,... sẽ là động lực quan trọng để Phú Yên 

tiếp tục bứt phá, hoàn thành tâm nguyện, ước vọng ngàn đời về một mảnh đất "Phú cường - Yên 

định".  

"Phú Yên có tầm nhìn chiến lược rất tốt, đó là gắn phát triển kinh tế của tỉnh với cả vùng, với khu 

vực và cả nước. Đây là một nét rất mới thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của lãnh đạo tỉnh. Tôi tin 

Phú Yên sẽ phát triển nhanh chóng" (Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu nhân dịp về thăm 

Phú Yên tháng 7-2003).  

"Khu vực Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hoà sẽ trở thành vùng kinh tế năng động của Việt Nam 

trong tương lai gần mà trong đó Vũng Rô là một "điểm nhấn". Vũng Rô chính là đòn bẩy để kinh 

tế Phú Yên liên kết với các tỉnh ven biển lân cận và là cơ sở để vươn thẳng lên Tây Nguyên" 

(Ông James Chewn - Tổng Giám đốc Công ty tư vấn quy hoạch đô thị Town Planning One Pte

Ltd - Singapore).  
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Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên 

đưa kinh tế - xã hội phát triển theo hướng toàn diện 

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên, nguồn nhân lực,... là nhân tố quan trọng trong phát triển 

kinh tế - xã hội. Khảo sát, phân tích và sử dụng hiệu quả những nhân tố đó là tiền đề hết sức quan 

trọng cho công tác hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

1. Vị trí địa lý, khí hậu 

1.1. Vị trí địa lý:  

Phú Yên có diện tích tự nhiên 5.045 km2, 

nằm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ (Việt 

Nam), có toạ độ địa lý từ 12o39'10" đến 

13o45'20" vĩ độ bắc và 108o39'45" đến 

109o29'20" kinh độ đông. Phía bắc giáp tỉnh 

Bình Định, phía nam giáp tỉnh Khánh Hoà, 

phía tây giáp hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, 

phía đông giáp biển Đông.  

1.2. Khí hậu:  

Phú Yên nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, vừa chịu ảnh hưởng của hoàn lưu khí quyển nói 

chung, vừa chịu sự chi phối hoàn lưu khí quyển gió mùa khu vực. Phú Yên chịu ảnh hưởng của 

nhiều luồng không khí đối lưu, nhiệt độ trung bình cao, nắng nhiều, mưa ít và lượng mưa phân bố 

không đều: tập trung nhiều nhất ở vùng núi Chư Mu, Đèo Cả (trung bình trên 2.000 mm/năm); ít 

nhất là thung lũng sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Krông Pa (trung bình 1.200 mm/năm). Tỉnh Phú Yên

không có mùa đông lạnh, khí hậu phân thành hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa lũ.  

Sự luân chuyển các hướng gió ảnh hưởng trực tiếp đến khí hậu, thời tiết của Phú Yên. Các hướng 

 

Biển Xuân Hải (huyện Sông Cầu) 
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gió chính trong năm theo hai mùa:  

Mùa đông: chịu ảnh hưởng của tín phong đông bắc với khí hậu nhiệt đới Thái Bình Dương. Gió 

mùa đông bắc mạnh có thể đến Phú Yên theo hai hướng: hướng bắc dọc theo sườn đông dãy Trường 

Sơn và hướng lệch đông qua đường biển. Vùng đồng bằng ven biển gió bắc có tần suất 50 - 60%, 

gió đông bắc có tần suất dưới 30%, gió đông nam thỉnh thoảng xuất hiện vào các tháng mùa đông, 

tần suất dưới 20%.  

Mùa hạ: không khí xích đạo bắt nguồn từ vùng biển Bắc ấn Độ Dương kết hợp với một phần tín 

phong Nam bán cầu vận chuyển lên phía bắc được gió mùa hạ đem đến Phú Yên theo hai luồng:  

1) Luồng không khí từ phía tây và tây nam thổi qua các dãy núi ở Hạ Lào và Campuchia. Sau khi để

lại mưa ở sườn tây dãy núi Trường Sơn, luồng không khí này mang đến vùng duyên hải Nam Trung 

Bộ (Việt Nam) cái nóng gay gắt và thời tiết khô do độ ẩm thấp.  

2) Luồng không khí xích đạo, bắt đầu từ Nam Thái Bình Dương và một phần tín phong Nam bán 

cầu thổi tới theo hướng nam hoặc đông nam, luồng không khí này đi qua quãng đường dài trên biển 

nên độ ẩm cao, đem lại thời tiết mát mẻ hơn vào cuối mùa hạ.  

Cũng như đặc điểm chung của miền duyên hải Nam Trung Bộ, Phú Yên có gió đất, gió biển tuần 

hoàn quanh năm. 

2. Địa hình, tài nguyên 

2.1. Địa hình, sông, suối:  

Miền đất Phú Yên là một phần của vỏ lục địa rộng lớn Đông Dương. Những hoạt động địa chất của 

trái đất trong nhiều thời kỳ đã kiến tạo cho Phú Yên đầy đủ các dạng địa hình: núi, đồi, cao nguyên, 

đồng bằng và biển khơi.  

Địa hình Phú Yên thấp từ tây sang đông. Phía tây là sườn đông của dãy Trường Sơn Nam. ở khu 

vực này, địa hình bị chia cắt mạnh, độ dốc lớn. Phía đông là đồi núi xen kẽ đồng bằng, thỉnh thoảng 

thuvienhaiphu.com.vn



là các dãy núi đá chạy sát ra biển, chia cắt đồng bằng ven biển thành những đồng bằng nhỏ.  

Mạng lưới sông, suối khá dày đặc, được tạo nên bởi các con sông phát nguồn từ tỉnh Gia Lai, Đắk 

Lắk, Kon Tum, các dãy núi từ phía nam Bình Định và phía bắc Khánh Hoà. Phú Yên có khoảng 50 

con sông, suối chính. Lớn nhất là sông Ba (còn có tên gọi sông Đà Rằng), chiều dài 360 km, phần 

chảy qua tỉnh dài 90 km bắt nguồn từ dãy núi Ngọc Rô thuộc địa phận Kon Tum; tiếp theo là sông 

Kỳ Lộ, chiều dài 120 km, đoạn chảy qua tỉnh dài 76 km; ngoài ra còn có sông Hinh, sông Cà Lúi, 

sông Bàn Thạch, sông Cầu, sông Krông Năng, sông Con, sông Đồng Bò, sông Thá, sông Trà 

Bương, sông Cô,...  

Mạng lưới các sông được phân bố khá đều trên phạm vi toàn tỉnh. Tuy nhiên, dòng chảy các sông 

phân bố không đều trong năm, hình thành hai mùa rõ rệt: mùa cạn từ tháng 1 đến tháng 8, lưu lượng 

dòng chảy nhỏ chiếm 20 - 30% lưu lượng nước trong năm; mùa lũ từ tháng 9 đến tháng 12, lưu 

lượng dòng chảy lớn, chiếm 70 - 80% lưu lượng nước trong năm. Hệ thống sông, suối của Phú Yên 

có lượng phù sa dồi dào, bồi đắp cho đồng bằng Tuy Hoà và Tuy An có diện tích lớn nhất các tỉnh 

duyên hải Nam Trung Bộ.  

2.2. Tài nguyên:  

Tài nguyên rừng: rừng Phú Yên đa dạng, 

phân loại như sau:  

1) Rừng nhiệt đới núi thấp: phân bố ở khu 

bảo tồn thiên nhiên Krôngtrai (xã Sơn Hội, 

huyện Sơn Hoà).  

2) Rừng thưa nửa rụng lá nhiệt đới núi thấp: 

phân bố chủ yếu ở huyện Sơn Hoà, khu bảo 

tồn thiên nhiên Krôngtrai (xã Sơn Phước, 

 

Ga hàng không Tuy Hoà 
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Sơn Nguyên).  

3) Rừng rậm nhiệt đới núi thấp: phân bố rộng, chiếm khoảng 70% diện tích rừng tự nhiên của tỉnh, 

tập trung tại Hòn Chông, huyện Đồng Xuân, huyện Tuy Hoà (cũ), huyện Sông Hinh và một số vùng 

khác.  

4) Rừng cây bụi gai nhiệt đới núi thấp: phân bố ở độ cao 50 - 100 m so với mặt biển, tập trung ở 

một số vùng của huyện Tuy An, huyện Sông Cầu, huyện Đồng Xuân.  

Tài nguyên biển, nước lợ: Phú Yên có 189 km bờ biển, phía bắc bờ biển địa hình khúc khuỷu tạo 

nên nhiều hang, động, hốc, đầm, vũng nước mặn; phía nam chủ yếu là bãi ngang với các cồn cát 

chạy dọc ven biển. Diện tích vùng biển khai thác có hiệu quả là 6.900 km2. Biển Phú Yên có nguồn 

tài nguyên hải sản rất phong phú với 500 loài cá, 30 loài tôm và nhiều loài hải sản quý có giá trị 

kinh tế cao,... Các đầm Cù Mông, đầm Ô Loan, cửa sông Tiên Châu, sông Ba, Đà Nông có các loài 

thuỷ sản đặc trưng nước lợ: cua huỳnh đế, rong câu, hải sâm, sò huyết,...  

Tài nguyên khoáng sản: Phú Yên có nhiều loại khoáng sản cung cấp nguyên liệu cho ngành sản xuất 

vật liệu xây dựng, than nâu, nước khoáng, sắt, nguyên liệu sứ, nguyên liệu chịu lửa, phụ gia xi 

măng, nguyên liệu mài, titan,... Các nhà địa chất Phú Yên đã phát hiện, đăng ký 147 mỏ và điểm 

quặng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, một số điểm quặng trữ lượng nhỏ, một số điểm chưa được thăm 

dò, khảo sát quy mô để xác định trữ lượng. Trữ lượng dự báo những khoáng sản đã được khảo sát, 

bao gồm:  

1) Vàng, bạc: trường quặng sông Hinh, trường quặng Sơn Phước có trữ lượng dự báo lớn. Các 

trường quặng có trữ lượng dự báo thấp là Trảng Sim, Sơn Nguyên. Tuy nhiên, những khu vực có trữ 

lượng dự báo lớn lại phân bố trong phạm vi rộng, do đó hiệu quả khai thác thấp.  

2) Nhôm: trữ lượng dự báo 8,958 triệu tấn.  

3) Sét diatomit: tổng trữ lượng khai thác của các mỏ trên địa bàn khoảng 90 triệu m3, phân bố tập 
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trung với trữ lượng lớn và chất lượng tốt nhất Việt Nam. Riêng mỏ Hoà Lộc đạt trữ lượng khoảng 

61 triệu m3, đây là địa điểm mỏ đang được tập trung khai thác. Chế phẩm của diatomit được sử dụng 

trong nhiều lĩnh vực như: chế phẩm dung dịch cho giàn khoan, lọc nước giải khát, lọc nước cho 

nuôi trồng thuỷ hải sản,...  

4) Đá granít: các mỏ đá granít của Phú Yên có trữ luợng lớn, chất lượng cao rất được ưa chuộng trên 

thị trường trong nước và quốc tế. 

3. Thổ nhưỡng 

Thổ nhưỡng của Phú Yên được hình thành 

và phát triển trong sự tác động qua lại của 

sinh quyển nhiệt đới và sự phong phú, phức 

tạp của cấu trúc địa chất. Qua kết quả điều 

tra nghiên cứu và dựa vào hệ thống sinh học, 

các nhà khoa học đã tổng hợp và chia thổ 

nhưỡng của Phú Yên làm 4 tổ hợp:  

- Tổ hợp I: đất có độ phì nhiêu cao, tiềm 

năng phát triển nông nghiệp lớn. Các loại đất này tập trung ở vùng đồng bằng thấp, gồm có: đất phù 

sa, đất đen trên sản phẩm bồi tụ bazan.  

- Tổ hợp II: loại đất có độ phì nhiêu trung bình, khả năng phát triển nông nghiệp ở mọi địa hình. 

Loại đất này bao gồm: đất dốc tụ, đất nâu vàng, đất nâu đỏ trên đá, đất nâu thấm trên bọt đá và đá 

bazan, đất mặn phèn ít và trung bình.  

- Tổ hợp III: đất có độ phì nhiêu thấp và trung bình, khả năng phát triển nông nghiệp hạn chế, gồm: 

đất cát và cồn cát ven biển, đất mặn nhiều, phèn nhiều, đất xám, đất vàng đỏ trên đá mácma axít.  

- Tổ hợp IV: đất có độ phì nhiêu thấp, tầng mỏng, độ dốc lớn, chủ yếu dùng trong hoạt động sản 

 

Cảnh quan Vũng Rô 
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xuất nông nghiệp, gồm: đất mùn vàng đỏ, đất phát triển trên đá mácma axít tầng mỏng. 

4. Kết cấu hạ tầng  

4.1. Hệ thống điện: thuỷ điện sông Hinh và hệ thống điện lưới quốc gia có khả năng đảm bảo cung 

cấp điện cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh. Đến tháng 6-2004, 100% xã 

được sử dụng điện lưới quốc gia. Quý I năm 2004, thủy điện sông Ba Hạ có công suất 220 MW đã 

khởi công xây dựng tại huyện Sơn Hòa, dự kiến sẽ hoàn thành năm 2008.  

4.2. Hệ thống cấp nước: với công suất 25 nghìn m3/ngày đêm, hệ thống cấp nước đảm bảo cung cấp 

nước sạch cho khu vực thành phố Tuy Hoà, các vùng lân cận và Khu công nghiệp Hoà Hiệp. Các thị 

trấn trung tâm huyện đều được sử dụng nước máy với tổng công suất khoảng 13 nghìn m3/ngày 

đêm.  

4.3. Giao thông: Phú Yên có đủ các loại hình giao thông: đường biển có cảng thương mại nước sâu 

Vũng Rô; đường không có sân bay Tuy Hoà (từ ngày 1-4-2003 đã nối lại đường bay thành phố Hồ 

Chí Minh - Tuy Hòa); đường sắt Bắc - Nam; đường bộ có quốc lộ 1A qua tỉnh dài 118 km, quốc lộ 

25 lên Gia Lai và tỉnh lộ 645 qua huyện Sông Hinh lên Tây Nguyên. Hệ thống giao thông địa 

phương đến các huyện lỵ đều được trải nhựa,100% xã có ôtô đến trung tâm xã và đang được tiến 

hành kiên cố hoá.  

4.4. Thông tin liên lạc: mạng lưới điện thoại, viễn thông của tỉnh đã hoà mạng viễn thông toàn quốc, 

dễ dàng liên lạc với các địa phương trong cả nước và các nước trên thế giới. Đến năm 2005, mật độ 

sử dụng điện thoại đạt 10,4 máy/100 dân, 100% thị trấn huyện lỵ trong toàn tỉnh được phủ sóng 

Vinaphone và Mobiphone.  

5. Thuận lợi và hạn chế  

Tỉnh Phú Yên đã tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá các tiềm năng của tỉnh trên mọi lĩnh vực, 

trên cơ sở đó hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tổng thể và từng vùng.  
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5.1. Thuận lợi:  

Về công nghiệp: Phú Yên có hệ thống sông, suối đa dạng, có địa hình thuận lợi cho xây dựng các 

công trình thuỷ điện. Cùng với thuỷ điện sông Hinh đã được đưa vào sử dụng, thuỷ điện sông Ba Hạ 

đã được khởi công xây dựng vào tháng 4-2004. Ngoài ra, Phú Yên còn có nhiều điểm có thể xây 

dựng thuỷ điện nhỏ, phong điện. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, ngành khoa học -

công nghệ và ngành công nghiệp Phú Yên phải tiến hành khảo sát kỹ lưỡng về địa chất, khí tượng 

thuỷ văn, từ đó lập dự án gọi vốn đầu tư xây dựng các công trình, chủ động đáp ứng nhu cầu sử 

dụng điện năng trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.  

Về nông - lâm - thủy sản: căn cứ vào địa chất, thổ nhưỡng và phân bố của các loại đất, Phú Yên đã 

từng bước quy hoạch phát triển nông nghiệp nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất: trồng lúa 

ở vùng đồng bằng Tuy Hòa, Tuy An và các đồng bằng xen kẽ đồi núi, góp phần đảm bảo an ninh 

lương thực cho tỉnh; tập trung trồng các loại cây công nghiệp có thế mạnh như mía, bông, mè 

(vừng), điều,... ở diện tích đất đồi gò. Khai thác thế mạnh về chăn nuôi đại gia súc, trong những năm 

qua, trên cơ sở giống bò vàng địa phương, Phú Yên đã tập trung sind hóa đàn bò để nâng cao hiệu 

quả kinh tế. Bên cạnh đó, với 189 km bờ biển khúc khuỷu tạo nên nhiều vũng, vịnh, đầm, bầu, Phú 

Yên có nhiều lợi thế để phát triển nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.  

Về thương mại - dịch vụ - du lịch: với những bước tiến trong lĩnh vực nông - lâm - thuỷ sản, công 

nghiệp, đặc biệt là sự đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông và hệ thống chợ trên địa bàn của chính 

quyền địa phương, hoạt động thương mại - dịch vụ đã có những chuyển biến tích cực. Tỉnh đã tập 

trung đẩy mạnh công tác xuất khẩu, nâng cao tỷ trọng hàng xuất khẩu đã qua chế biến, tạo thêm mặt 

hàng, nhóm hàng xuất khẩu có khối lượng và giá trị lớn với chất lượng và giá cả cạnh tranh.  

Với địa hình đa dạng, có rừng núi, cao nguyên, đồng bằng, biển, đảo, sông, hồ,... tạo nên phong 

cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình; nhiều di tích văn hóa - lịch sử, Phú Yên có điều kiện để phát 
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triển đa dạng các loại hình du lịch, kết hợp với làm tốt công tác quy hoạch để đưa du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn.  

5.2. Hạn chế:  

Bên cạnh những thuận lợi, Phú Yên còn có những hạn chế nhất định. Trong đó:  

Nhân lực: Phú Yên còn thiếu nhiều cán bộ có trình độ cao, tỷ lệ cán bộ, viên chức lao động có trình 

độ cao đẳng, đại học và trên đại học của Phú Yên còn thấp. Đến năm 2003, trong khu vực kinh tế 

nhà nước, 47% cán bộ, công nhân, viên chức - lao động có trình độ trung cấp; 24,4% có trình độ đại 

học; 0,26% có trình độ sau đại học; 10,4% có trình độ tin học; 15,67% có trình độ ngoại ngữ. Trong 

khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, số cán bộ, công nhân viên chức -lao động có trình độ trung học 

cơ sở chiếm khoảng 40 - 50%, lao động chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo tay nghề khoảng 30 -

40%.  

Vật lực: do xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng yếu kém nên từ khi tái lập tỉnh, kinh phí của Trung 

ương và địa phương chủ yếu dành để đầu tư xây dựng, củng cố kết cấu hạ tầng. Vì thế, trong những 

năm qua, Phú Yên chưa thực hiện đầu tư được nhiều công trình trọng điểm và các dự án lớn mang 

tính đột phá cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Với những tiềm năng và lợi thế trên, có thể khẳng định, Phú Yên hội tụ đủ những yếu tố cần thiết để 

phát triển kinh tế theo hướng toàn diện. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Phú Yên cần hoạch 

định chiến lược phát triển đúng đắn trên cơ sở khai thác, phát huy hiệu quả những tiềm năng, thế 

mạnh, kết hợp cân đối, hài hoà giữa huy động nội lực và thu hút ngoại lực, tạo thành sức mạnh tổng 

lực để tự tin vững bước cùng cả nước trên chặng đường phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.  

Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên xác định: "Tiếp tục khai thác hợp lý những tiềm 

năng, thế mạnh, phát huy nguồn nội lực, xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư, tuyên truyền, 

nâng cao trình độ nhận thức của người dân trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng 
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giàu đẹp". Theo đó, tỉnh Phú Yên tập trung phát triển kinh tế theo hướng:  

1) Nông nghiệp: chú trọng chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng phù hợp với vùng miền, phát triển 

theo hướng sản xuất hàng hoá hiệu quả, bền vững.  

2) Công nghiệp: đầu tư và khai thác hiệu quả các khu công nghiệp, phát triển mạnh công nghiệp chế 

biến nông sản, công nghiệp khai khoáng, chú trọng phát triển các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp 

xuất khẩu.  

3) Thương mại - dịch vụ - du lịch: tích cực xúc tiến công tác đầu tư thương mại, tìm kiếm đối tác; 

tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ ngành du lịch, tiến hành quy hoạch các khu du 

lịch một cách hợp lý; ban hành các chính sách ưu đãi nhằm thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước 

cho các dự án; quảng bá hình ảnh Phú Yên đến với bạn bè trong nước và quốc tế.  

Nắng 

(bình quân) 

Nhiệt độ 

(bình quân ) 

Mưa 

(bình quân) 

Lượng mưa 

(bình quân ) 

Mùa khô Mùa mưa, lũ

2.300 - 2.600 

giờ/năm 

25oC 110 ngày mưa 1.700 mm Từ tháng 1 đến 

tháng 9 

Từ tháng 10 

đến tháng 12 
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Lịch sử hình thành vùng đất Phú Yên 

Không có bề dày lịch sử nghìn năm như Thăng Long - Hà Nội hay nhiều tỉnh, thành phố phía 

bắc Tổ quốc, song với tuổi đời gần 500 năm, Phú Yên đã chứng kiến sự thịnh, suy của nhiều 

triều đại phong kiến Việt Nam, gắn với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Mỗi giai 

đoạn lịch sử khác nhau lại ghi dấu những đổi thay to lớn của mảnh đất và con người nơi đây. 

Ngược dòng thời gian, tìm về thủa đầu lập đất, lập làng, xưng danh của vùng eo này, có lẽ 

không chỉ là ý nguyện của riêng người dân Phú Yên mà còn của nhiều độc giả trong và ngoài 

nước.  

1. Dưới con mắt của các nhà khoa học  

Theo các sử gia triều Nguyễn, Phú Yên là vùng đất bán sơn địa với địa hình phức tạp: phía đông 

giáp biển Đồng; phía tây dựa vào núi; phía bắc giáp tỉnh Bình Định (đèo Cù Mông hiểm trở); 

phía nam giáp tỉnh Khánh Hòa (đèo Đại Lĩnh cao, dốc). Núi cao có Đại Lĩnh và Thạch Bi, sông 

lớn có Đà Diễn. ở thượng du, các đồn thủ Thạch Lĩnh và Phước Sơn có nhiệm vụ giữ vững biên 

phòng, ven biển có các trấn Xuân Đài, Phú Sơn, Đà Nông và Đà Diễn trấn mặt biển. Địa thế tuy 

nhỏ nhưng dân cư đông đúc, nên Phú Yên trở thành một trong những vùng đất quan trọng.  

Theo các nhà địa lý, Phú Yên thuộc vùng Nam Trung Bộ, được cấu tạo chủ yếu bởi sườn phía 

đông dãy Trường Sơn, có đồng bằng nhỏ hẹp, bờ biển bị chia cắt thành nhiều đầm, vịnh. Mặc dù 

bị núi cao bao bọc cả ba mặt bắc, tây và nam, Phú Yên vẫn có những vùng đồng bằng màu mỡ 

mà lớn nhất là đồng bằng Tuy An ở phía bắc và đồng bằng Tuy Hòa ở phía nam do sông Đà

Rằng (sông Ba) bồi đắp. Ngoài vùng đồng bằng, dải đất duyên hải Phú Yên còn có nhiều cồn cát 

trắng bao bọc một số đầm lớn như đầm Ô Loan.  

Sự màu mỡ của đất đai đã tạo nên sức hút đối với các cộng đồng cư dân. Qua các di chỉ khảo cổ 

và nhiều hiện vật có giá trị từ thời tiền sử đang lưu giữ tại Bảo tàng Phú Yên cho thấy, những cư 
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dân đầu tiên đến cư trú, lập nghiệp trên đất này từ rất sớm. Trong đó có những di chỉ thuộc văn 

hóa Sa Huỳnh - một trong những nền văn hóa tiêu biểu của khu vực Đông Nam á - như di chỉ 

mộ táng (những chiếc chum bằng gốm) được phát hiện năm 1988 ở Hòa Quang (huyện Phú Hòa 

cũ), Hòa Hiệp Nam (huyện Tuy Hòa); 168 hiện vật gồm Hòn Ghè, Hòn Kê, bàn mài,... và rất 

nhiều đồ đá, đồ gốm (9.165 mảnh) được phát hiện ở Gò ốc và Cồn Đình (huyện Sông Cầu). Đồ 

gốm ở đây mang đậm những nét đặc trưng của văn hóa Sa Huỳnh với hình trang trí là các loại 

hoa văn khắc vạch, vặn thừng, văn ấn que nhiều răng, văn in mép vỏ sò. Một số mảnh được tô 

màu đen ánh chì. Bên cạnh đó, các nhà khảo cổ học còn phát hiện nhiều hiện vật của nền văn 

hoá Chăm mà đặc biệt là bộ đàn đá cổ, bao gồm 8 thanh được phát hiện ở huyện Tuy An cùng 

với các nhạc cụ thổi bằng đá rất có giá trị.  

2. Phú Yên qua các thời kỳ lịch sử  

2.1. Thời thuộc Tần:  

Năm Đinh Hợi (năm 214 trước Công 

nguyên), dưới thời thuộc Tần, đất Bách 

Việt và Âu Lạc được chia làm 3 quận. 

Trong đó, Phú Yên thuộc quận Tượng 

Quận. Khi ấy, tại vùng đất này, dân cư 

thưa thớt, các bộ lạc quần cư ở ven biển, 

ven sông, chủ yếu sống bằng nghề chài 

lưới.  

2.2. Thời thuộc Hán:  

Năm Canh Ngọ (năm thứ 3 trước Công nguyên), dưới thời vua Hán Vũ Đế, đất Nam Việt đổi 

tên thành bộ Giao Chỉ, chia làm 7 quận. Trong đó có quận Nhật Nam gồm 5 huyện. Phú Yên khi 

 

Bộ đàn đá Tuy An 
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ấy thuộc huyện Tượng Lâm nằm phía nam quận Nhật Nam.  

2.3. Thời Hậu Lê:  

Tháng sáu năm Tân Mão (năm 1471), vua Lê Thánh Tông tiến hành công cuộc khẩn hoang về 

phương nam cho quân vượt qua đèo Cù Mông đến Đèo Cả và khắc bia trên núi Đá Bia, xác định 

cương vực biên giới Đại Việt.  

2.4. Thời chúa Nguyễn:  

Năm Mậu Dần (năm 1578), theo lệnh chúa Nguyễn Hoàng, Lương Văn Chánh tiến hành công 

cuộc khẩn hoang về phương nam, thu nhận phần đất Phú Yên. Đến năm 1597, những lưu dân do 

Lương Văn Chánh chiêu mộ đã đến khẩn hoang lập nghiệp trên vùng đất Cù Mông, Bà Đài, Bà 

Diễn.  

Năm 1611, vùng đất do Lương Văn Chánh khẩn hoang chính thức được đặt tên là Phú Yên. 

Danh xưng Phú Yên chính thức có từ đó với cấp hành chính là Phủ trong tổ chức chính quyền 

bấy giờ. Theo giáo sư Trần Văn Giàu, Phú Yên nghĩa là yên định - Phú cường, đó cũng là ước 

nguyện của tiền nhân khi đặt tên cho vùng đất này.  

Sau khi Lương Văn Chánh mất, Nguyễn Hoàng cử Chủ sự Văn Phong vào trông coi vùng đất 

này. Năm 1692, Văn Phong làm phản, chúa Nguyễn sai Nguyễn Phúc Vinh vào đánh dẹp, rồi 

đổi thành dinh Trấn Biên, Nguyễn Phúc Vinh được cử làm Trấn thủ. 18 năm sau, Phú Yên được 

nâng lên cấp dinh - cấp hành chính địa phương cao nhất nước.  

Năm 1744, Võ vương Nguyễn Phước Khoát chia cả cõi thành 12 dinh. Dinh Trấn Biên đổi thành 

dinh Phú Yên.  

2.5. Thời nhà Nguyễn đến trước khi thực dân Pháp xâm lược:  

Dưới triều Nguyễn, Phú Yên đã diễn ra nhiều thay đổi về hành chính. Trong giai đoạn 1799 -

1808, vùng đất này được gọi là dinh Phú Yên. Đến năm 1808, vua Gia Long đổi thành trấn Phú 
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Yên. Đến năm 1831, vua Minh Mạng đổi thành phủ Tuy An thuộc trấn Bình Định. Một năm sau 

(năm 1832), vua Minh Mạng chia lại các đơn vị hành chính trong cả nước, phủ Tuy An được 

thăng thành tỉnh Phú Yên. Đến năm 1853, vua Tự Đức lại đổi tỉnh Phú Yên thành đạo Phú Yên. 

Hai mươi ba năm sau (năm 1876), vua Tự Đức lại nâng đạo Phú Yên thành tỉnh Phú Yên.  

2.6. Thời thuộc Pháp (1885 - 1945):  

Năm 1899, tỉnh lỵ Phú Yên chuyển về Sông Cầu. Trong giai đoạn này, tỉnh Phú Yên gồm 2 phủ 

và 2 huyện. Trong đó, 2 phủ là Tuy An và Tuy Hoà, 2 huyện là Đồng Xuân và Sơn Hoà. Phủ 

Tuy An gồm 5 tổng: An Sơn, An Hải, An Vinh, An Đức và An Phú. Phủ Tuy Hòa gồm 6 tổng: 

Hòa Đa, Hòa Bình, Hòa Mỹ, Hòa Lạc, Hòa Lộc và Hòa Tường. Huyện Đồng Xuân gồm 3 tổng: 

Xuân Đài, Xuân Bình và Xuân Phong. Huyện Sơn Hòa gồm 4 tổng: Sơn Lạc, Sơn Xuân, Sơn 

Tường và Sơn Bình.  

2.7. Giai đoạn 1945 - 1975:  

Giữa năm 1946, tỉnh Phú Yên thực hiện chủ trương của Uỷ ban hành chính Trung Bộ, chấn

chỉnh lại các cấp hành chính, chuyển cấp thôn thành cấp xã (84 xã). Tháng 11-1946, tỉnh Phú 

Yên chia làm 6 chiến khu, giữa năm 1947, tỉnh Phú Yên thành lập cấp huyện thay cho chiến 

khu.  

Năm 1954, sau khi Hiệp định Giơnevơ ký kết, Phú Yên thuộc vùng kiểm soát của nguỵ quyền 

Sài Gòn, bãi bỏ chế độ uỷ ban, thay thế bằng bộ máy hành chính quốc gia, đứng đầu là tỉnh 

trưởng, các tên huyện được đổi thành quận. Lúc này, Phú Yên có thêm quận Sông Cầu, quận 

Phú Đức, quận Sơn Hoà, quận Hiếu Xương. Tháng 9-1962, ba quận Phú Đức, Sơn Hoà, Đồng 

Xuân cắt về tỉnh Phú Bổn (một tỉnh ở vùng Cao Nguyên mới được thành lập).  

Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, ngày 3-11-1975, tỉnh Phú Yên sáp nhập với tỉnh Khánh 

Hoà thành tỉnh Phú Khánh.  
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2.8. Giai đoạn 1975 - 2005:  

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khoá VII (kỳ họp thứ V) ngày 30-6-1989, tỉnh Phú Khánh 

tách thành tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hoà. Ngày 1-7-1989, tỉnh Phú Yên được tái lập. Qua 

những lần thay đổi địa giới hành chính và thiết lập các đơn vị hành chính mới, từ năm 2005, tỉnh 

Phú Yên có 8 huyện, 01 thành phố.  

Lịch sử là dòng chảy bất tận, những tinh hoa của quá khứ còn lắng đọng cho hậu thế. Cùng với 

thời gian, Phú Yên hiển hiện là vùng đất có lịch sử khá lâu đời và ẩn chứa những nét văn hóa đa 

dạng, độc đáo. Đây sẽ là điểm tựa quan trọng để Phú Yên hôm nay tiếp nối những truyền thống 

hào hùng viết nên những thành công mới trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

Tỉnh Phú Yên có từ bao giờ? 

Các nhà nghiên cứu lịch sử đã đưa ra nhiều quan điểm khác nhau khi bàn luận về năm thành lập 

chính thức của tỉnh Phú Yên. Trong đó có 3 luồng ý kiến: Thứ nhất, một số nhà nghiên cứu lịch 

sử lấy năm 1471 khi vua Lê Thánh Tông thực hiện công cuộc khẩn hoang về phương nam. Thứ 

hai, lấy năm 1578 khi chúa Nguyễn Hoàng cử Lương Văn Chánh chiêu mộ lưu dân vào khẩn 

hoang, lập nghiệp ở đất Phú Yên. Thứ ba, lấy năm 1611 khi Chủ sự Văn Phong lập phủ Phú 

Yên.  

Theo Giáo sư sử học Trần Quốc Vượng, nên lấy năm 1611 khi phủ Phú Yên được thành lập và 

chính thức đặt trấn thủ ở đây. Bởi theo chính sử, năm 1471, vua Lê Thánh Tông thực hiện công 

cuộc khẩn hoang về phương nam mới lập đạo Quảng Nam gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi và 

một phần Bình Định bây giờ chứ chưa hề đến Phú Yên. Còn thời điểm năm 1578, nhiều nhà 

nghiên cứu đã thống nhất quan điểm: cuộc khai hoang lập ấp dù đạt quy mô đến đâu vẫn chưa 

thể chứng tỏ vùng đất mới khẩn hoang đã thiết lập được hệ thống hành chính cai quản chính 
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thức. Lương Văn Chánh chỉ đưa lưu dân vào khai khẩn đất hoang ở Cù Mông, Bà Đài và dọc 

sông Đà Diễn (Đà Rằng), chứ chưa thiết lập hệ thống hành chính cai quản chính thức. Do đó, 

quan điểm lấy năm 1578 cũng không có tính thuyết phục để lựa chọn làm thời điểm ra đời của 

Phú Yên. Vì thế, năm 1611, khi chúa Nguyễn Hoàng phái Chủ sự Văn Phong lập 2 huyện Đồng 

Xuân và Tuy Hòa, đặt phủ Phú Yên thuộc dinh Quảng Nam, miền đất giữa Cù Mông và Đèo Cả 

đã được khẩn hoang khá rộng, xóm ấp đã hình thành, thì vùng đất Phú Yên ngày nay mới được 

thành lập. Cũng từ thời điểm này, chính quyền Đàng Trong mới thực sự cai quản và khai khẩn 

vùng đất này với quy mô lớn.  

Với những chứng cứ lịch sử cụ thể và thuyết phục, các nhà nghiên cứu đã đi đến thống nhất 

quan điểm lấy mốc lịch sử năm 1611 là năm ra đời của Phú Yên với tư cách là đơn vị hành 

chính. Theo đó, đến năm 2006, Phú Yên sẽ tổ chức ngày thành lập lần thứ 395. Sự kiện này vừa 

thể hiện niềm tự hào của lớp lớp thế hệ người dân Phú Yên, vừa để ghi nhớ công lao của các bậc 

tiền nhân và mỗi người con trên mảnh đất này.  
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Những địa danh nổi tiếng 
Bên cạnh những thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú như đầm Ô Loan, gành Đá Đĩa,... Phú Yên còn hấp 

dẫn du khách bởi sự lắng đọng, đan xen, hoà quyện của nhiều trầm tích văn hóa Sa Huỳnh, văn 

hóa Chămpa, bởi những địa danh gắn liền với biết bao chiến công vang dội trong suốt chiều dài 

lịch sử dựng nước và giữ nước. Những di tích ấy, dẫu còn nguyên vẹn hay chỉ là phế tích, vẫn mãi 

là những biểu trưng cho sự tài hoa và dũng khí - niềm tự hào của đất và người Phú Yên  

1. Thành Hồ 

Thành Hồ nằm tại thôn An Nghiệp, xã Hoà Định Đông, huyện Phú Hoà. Các cuộc khảo sát trước 

đây cho thấy, thành Hồ có hình chữ nhật, nằm dựa lưng vào chân núi, với thế phòng thủ kiên cố. 

Mặt bắc và mặt đông là đồng ruộng, mặt tây núi rừng hiểm trở, sông Đà Rằng (sông Ba) trải rộng 

ở mặt nam.  

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư viết trong sách Non nước Phú Yên như sau: "Thành được xây 

làm 2 lớp: thành ngoại và thành nội. Thành ngoại cách thành nội 150 m. Bờ thành được xây bằng 

gạch Chàm như gạch xây các tháp, theo hình thang, dưới chân rộng khoảng 30 m, trên mặt rộng 

khoảng 10 - 15 m. Trên mặt thành có lối đi ở giữa, rộng khoảng 3 - 4 m, sâu xuống ngang lưng, 

quân lính, xe ngựa có thể đi lại trên đường này. Tại 4 góc trên mặt thành, cách khoảng 200 - 300 

m, người ta lại xây cao lên như pháo đài, có lẽ là những chòi canh. Ngày nay, những ụ đất này vẫn 

còn. 

2. Cổ thành 

Di tích Cổ thành (thành cũ) nằm ở thôn Hội Phú, nay thuộc địa phận xã An Ninh. Cổ thành có 

hình vuông, mỗi cạnh dài khoảng 300 m. Tường thành khá cao, xây bằng gạch nung và bằng đá. 

Tuy đã bị tàn phá khá nhiều, song hiện nay tường thành vẫn có chỗ cao bằng đầu người. Thành 

dựng ngay cạnh dòng sông, nên một góc thành đã bị dòng sông đổi dòng xói lở, cuốn trôi. Phía 

ngoài cửa sông chảy ra vịnh Xuân Đài có xóm Thủy. Nơi đây là căn cứ hải quân thuộc dinh Phú 

Yên. Gần thành có xóm Thành (cũ), chợ Thành (cũ).  

Thành mới được xây dựng từ thời vua Minh Mạng tại thôn Long Uyên, nay thuộc địa phận xã An 

Dân, theo kiểu Vauban, hình vuông, mỗi cạnh dài khoảng 200 m. Tường thành xây bằng đá vôi, 

cao khoảng 2 m, dày khoảng 80 cm. Xung quanh thành có hào sâu. Bốn mặt có 4 cửa: tiền - hậu -

tả - hữu. Ngoài mỗi cửa có miếu thờ thần (nay vẫn còn). Gần cửa tả có một ao nước gọi là bầu cửa 

tả.  

Năm 1888, tỉnh lỵ Phú Yên từ Long Uyên chuyển về Tân Thạnh (Vũng Lấm) cho gần tòa Công sứ 

Pháp đang đóng tại đó. Đến năm 1889, tòa Công sứ Pháp chuyển đến Sông Cầu, tỉnh lỵ Phú Yên 
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cũng dời đến thành Long Bình. Thành Long Bình không có hào, chu vi 155 m và tồn tại đến năm 

1945. 

3. Miếu Biểu Trung 

Miếu lập năm 1802, sau khi vua Gia Long lên ngôi, gọi là Cù Mông công thần miếu. Năm 1851 

vua Tự Đức đổi lại là miếu Biểu Trung.  

Miếu Biểu Trung xây dựng tại hòn Nần, một mỏm đất nhô ra giữa vịnh, nổi lên mặt biển khoảng 

36 m, chu vi khoảng 800 m, gồm 2 ngọn đồi. Ngọn đồi phía nam dáng tròn, ngọn đồi phía bắc trải 

dài hơn. Phía trước ngôi miếu là một bình phong lớn, đắp hình hai con cọp và một dãy gồm sáu trụ 

biểu được đắp rồng uốn lượn. Qua bậc tam cấp là vào đến sân miếu. Tất cả dãy nhà trong miếu có 

cùng kiểu kiến trúc, chiều dài 23 m, chiều rộng 11 m. Năm gian và hai chái, lợp ngói. Bên trong 

có hai dãy dài, mỗi dãy có tám cột lớn bằng gỗ, cao 5 m, chu vi hơn 01 m. Tương truyền, miếu 

Biểu Trung thờ 516 người trong quân ngũ của Gia Long đã tử trận. 

4. Núi Đá Bia 

Núi Đá Bia nằm trên dãy đèo Cả. Núi cao 

706 m, phía đông liền với hòn Bà sát biển, 

chân núi phía tây là quốc lộ 1A, phía bắc 

liền với núi Đông Sơn, chân núi phía nam 

giáp vũng Rô. 

5. Di tích tháp Chàm ở Núi Bà 

Di tích này thuộc thôn Mỹ Thạnh Đông, xã 

Hòa Phong. Núi Bà cao 28 m, sườn núi 

phía đông và nam dốc thoai thoải, sườn núi 

phía tây và đông thẳng đứng. Dưới chân 

núi phía bắc, phía tây là sông Đà Rằng (sông Ba) uốn lượn quanh co, tạo nên phong cảnh khá đẹp. 

Từ đỉnh núi Bà có thể nhìn bao quát một vùng đất rộng lớn của Tuy Hòa. Có lẽ do nằm ở địa thế 

trung tâm, nên người Chăm đã chọn nơi đây xây dựng công trình kiến trúc - tôn giáo.  

6. Mộ và đền thờ Lương Văn Chánh 

Đối với nhân dân Phú Yên, Lương Văn Chánh là vị thành hoàng mở đất lập làng, bảo vệ nhân dân. 

Đền thờ Lương Văn Chánh hiện ở thôn Phụng Tường, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, nằm ở khu vực 

có địa hình phong quang, phía trước là sông Bến Lội, phía sau là núi Cấm, núi ơn, núi ó.  

Mộ Lương Văn Chánh nằm ở phía đông bắc thôn, trên một gò cao, quay mặt về phía sông Bến 

Lội, hướng thẳng về núi Chóp Chài. Mộ có hình mai rùa, chiều dài 3,2 m, chiều rộng 1,6 m, phía 
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trước mộ có hương án cao 1,5 m, bình phong cao một mét, xung quanh có tường bao bọc: dài 7 m, 

rộng 5 m.  

Mộ và đền thờ Lương Văn Chánh được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử, văn 

hóa quốc gia ngày 5-10-1996. 

7. Mộ và đền thờ Lê Thành Phương 

Mộ Lê Thành Phương đặt trên núi Đá 

Trắng, thuộc dãy núi Bà Bốn, thôn Mỹ 

Phú, xã An Hiệp. Quanh mộ có xây bức 

thành hình tròn bằng đá, phía trước mộ có 

tấm bia khắc chữ Hán: "Lê Thành Phương 

chi mộ, hai bên tả, hữu có câu: "Quốc gia 

tri ân và "Anh hùng liệt sĩ.  

Đền thờ Lê Thành Phương được xây dựng 

dưới chân núi Đá Chồng. Trên đỉnh đền 

đắp hình lưỡng long chầu nguyệt, nền lát 

gạch, chính giữa đền đặt hương án và bàn 

thờ, trên đó có bài vị và bức chân dung Lê Thành Phương mặc áo giáp, tướng mạo oai nghiêm. 

Trên cột và xung quanh tường có nhiều câu đối, được đắp nổi hoặc viết bằng chữ Hán.  

8. Nhà tưởng niệm Bác Hồ 

Năm 1969, Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã ra đi, để lại lòng thương tiếc vô hạn cho nhân dân Việt 

Nam. Tưởng nhớ công lao của Người, cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên đã dùng 

tranh, tre, nứa, lá dựng ngôi nhà tạm tại truông Bà Viên, xã Sơn Định, huyện Sơn Hoà, làm nơi tổ 

chức lễ tang Bác. Sau đó, ngôi nhà này trở thành nơi thờ Bác Hồ tại Phú Yên. 

9. Chùa Đá Trắng (chùa Từ Quang) 

Chùa Đá Trắng nằm ở thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, được xây dựng ở độ cao gần 

100 m so với mặt nước biển. Xung quanh chùa là rừng núi thâm u, cô tịch, cảnh trí hấp dẫn. Từ 

chân núi, theo đường mòn được xếp bằng đá lên đến chùa, du khách có cảm giác như đã rũ sạch 

bụi trần, tâm hồn trở nên thư thái, thanh tịnh như đi vào chốn bồng lai.  

Kiến trúc chùa Từ Quang cũng giống như nhiều ngôi chùa khác ở Phú Yên. Ngoài cùng là bờ 

thành bằng đá, chính diện là cổng tam quan. Mặt tiền bình phong là phù điêu đắp nổi hình con 

phượng ẩn hiện trong mây, mặt hậu bình phong đắp nổi hình con lân. Tiếp theo là một khoảng đất 

bằng phẳng dùng để làm vườn chùa. Qua khỏi vườn là đến sân. Từ sân bước theo tam cấp vào 
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chính điện là nơi thờ Phật. Tại đây có treo một đại hồng chông, đúc năm 1797. Sau chính điện là 

nhà hậu, trong nhà hậu có thờ Địa Tạng, Tiêu Diện.  

Tổng diện tích đất chùa khoảng 5.000 m2, phía tây là nơi xây dựng tháp thờ các vị hòa thượng 

khai sáng và trụ trì chùa Từ Quang mà khởi thủy là hòa thượng Pháp Chuyên. Tháp được xây ở vị 

trí cao nhất, đồng thời là ngôi tháp đồ sộ, uy nghi và đẹp nhất.  

Xung quanh chùa là vườn xoài. Xoài ở chùa Từ Quang rất nổi tiếng với câu "xoài Đá Trắng, sắn 

Phường Lụa, đến nay còn hơn 30 cây gồm 2 loại chính là xoài muỗng và xoài tượng. Đây là loại 

xoài tiến vua, mang hiệu "Bạch Thạch Yêm Ba. Xoài Đá Trắng Phú Yên là một trong "Nhị bảo 

ngự thiện, hai sản vật các vua đầu triều Nguyễn ưa thích.  

10. Chùa Hồ Sơn 

Chùa Hồ Sơn (còn được gọi là "Hồ Sơn cổ tự) là một trong 

những ngôi chùa vào loại lớn của Phú Yên, nay thuộc xã 

Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa. Nơi đây còn lưu giữ nhiều 

dấu tích của kiến trúc cổ của người Chăm. Vì thấy chùa nằm 

gần với khu Nhạn Tháp, nên nhân dân trong vùng dựng lên 

truyền thuyết cho rằng: khu Hồ Sơn cổ tự xưa là khu lò gạch 

mà người Chăm dùng xây tháp Nhạn. 

11. Tháp Nhạn 

Tháp Nhạn thuộc phường I, thành phố Tuy Hòa. Đây là công 

trình kiến trúc vào loại lớn của người Chăm, xây dựng vào 

thế kỷ X - XIII. 

12. Di tích danh thắng đầm ô Loan 

Đầm ô Loan nằm sát quốc lộ 1A, dưới chân đèo Quán Cau, 

cách thành phố Tuy Hòa 22 km. Đây là địa danh gắn với 

phong trào Cần Vương của tỉnh Phú Yên.  

Đầm Ô Loan rộng khoảng 1.200 ha. Đứng trên đèo Quán Cau nhìn xuống, Ô Loan giống như 

chim phượng đang xòe cánh. ô Loan là đầm nước lợ, gần như nằm trọn trong đất liền, có nhiều 

loại thuỷ đặc sản nổi tiếng như: sò huyết, hàu, cua huỳnh đế, tôm rằn, tôm bạc, mực, sứa, rau câu, 

điệp. Giữa đầm có hai tảng đá lớn chồng lên nhau gọi là hòn Chồng.  

Phong cảnh non xanh nước biếc của Ô Loan là nguồn cảm hứng vô tận cho các thi sĩ sáng tác. Thi 

sĩ Xuân Diệu đã viết thơ về đầm Ô Loan:  

Đầm ô Loan, đầm ô Loan. 
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Nước trời cùng với mây liên hoàn 

Mặt đầm, đôi cánh chim loan mở 

Khí mát lan bay sắc đẹp tràn 

Cao thấp đồi quanh gấm dựng lên 

Lục thêu cùng biếc với xanh lam 

Sắn, khoai sức tốt phây phây lượn 

Mía, bắp trông xa một sắc liền.... 

Hàng năm, đến ngày mùng 7 tháng giêng âm lịch, lễ hội cầu ngư của ngư dân vùng đầm Ô Loan 

được tổ chức. Hàng vạn người từ khắp nơi về tham dự. Đây là nét đẹp của văn hóa dân gian truyền 

thống Phú Yên.  

Đầm Ô Loan đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích, danh thắng quốc gia. 

13. Thắng cảnh gành Đá Đĩa 

Ở dọc ven biển miền Trung có rất nhiều gành đá, song có lẽ độc đáo và đẹp vào bậc nhất phải kể 

đến gành Đá Đĩa thuộc thôn 6, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Đây thực sự là thắng cảnh hiếm 

thấy của thiên nhiên.  

Gành Đá Đĩa có chiều rộng 50 m và trải dài hơn 2.000 m. Đá ở đây được dựng đứng theo từng cột 

liền khít nhau, đều tăm tắp. Các cột đá có tiết diện hình lục giác hoặc hình tròn giống như một 

chiếc đĩa đựng thức ăn. Do đặc điểm này mới có tên là gành Đá Đĩa. Sóng vỗ lên mài dũa cho đá 

một màu đen huyền, có những chỗ in dấu thời gian hằn xuống lốm đốm như tổ ong. Cạnh gành có 

bãi cát hình lưỡi liềm, dài khoảng 3 km, cát 

ở đây trắng, sạch và mịn, là bãi tắm rất tốt.

14. Vũng Rô 

Vũng Rô nằm ở thôn Vũng Rô, xã Hoà 

Xuân Nam, cạnh quốc lộ 1A. Nhìn trên 

bản đồ Phú Yên, ở góc đông nam có một 

bán đảo hình dáng như đầu con chim với 

chiếc mỏ nhọn. Bán đảo ấy được hình 

thành bởi núi Vũng Rô làm cho bờ biển 

cao và dốc, gành đá ngổn ngang tạo ra 

nhiều mũi, phía đông có mũi Mao, mũi Ba, 

phía nam có mũi La. Các bán đảo này ôm 

lấy vũng Rô, tạo cho nơi đây một cảng biển tốt cho tàu, thuyền neo đậu, tránh bão, đánh bắt cá. 

 

Cảng Vũng Rô 

thuvienhaiphu.com.vn



Vũng Rô có 12 bãi nhỏ: bãi Lách, bãi Mù U, bãi Ngài, bãi Chùa, bãi Chân Trâu, bãi Hồ, bãi Hàng, 

bãi Nhỏ, bãi Chính, bãi Bàng, bãi Lau và bãi Nhãn. Phía nam vũng Rô là hòn Nưa, cao 105 m, có 

hình dáng giống như cây trụ chia đôi cánh cửa vào vũng Rô. Sách Đại Nam nhất thống chí ghi là 

Trụ tự.  

Từ năm 1964 đến đầu năm 1965, Vũng Rô đã tiếp nhận 4 tàu không số từ miền Bắc chở vũ khí, 

đạn dược cung cấp cho chiến trường Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Vũng Rô đã được 

Nhà nước công nhận là di tích lịch sử - văn hoá quốc gia. 

15. Ngôi nhà của đồng chí Phan Lưu Thanh 

Ngôi nhà này thuộc thôn Long Bình, thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân). Tại đây, ngày 5-10-

1930, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại Phú Yên đã được thành lập. 

16. Nơi xảy ra vụ thảm sát Ngân Sơn - Chí Thạnh 

Địa điểm này thuộc xã Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An). Tại đây, tháng 9-1954, địch 

đã gây ra vụ thảm sát làm 64 người chết và 76 người bị thương. Đây là một trong những vụ đàn áp 

và khủng bố điển hình sau ngày Hiệp định Giơnevơ được ký kết.  

17. Đường số 5 

Nay là đường tỉnh 645 từ thị trấn Phú Lâm đi Sông Hinh. Năm 1975, trong cuộc rút lui chiến lược 

của địch từ Tây Nguyên xuống đồng bằng, lực lượng vũ trang Tuy Hoà đã biến cuộc rút lui của 

nguỵ thành cuộc tháo chạy tán loạn, góp phần giải phóng Phú Yên và hoàn toàn miền Nam, thống 

nhất Tổ quốc. Với những chiến công đó, đường 5 được Bộ Văn hoá - Thông tin ra quyết định công 

nhận là di tích cấp quốc gia.  
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Một số danh nhân tiêu biểu 
Chẳng thể phủ nhận tài thao lược, tài bài binh bố trận với những binh khí thô sơ của lớp cha ông 

đi trước. Một thời lịch sử hào hùng đã đi qua, nhưng những chiến công của họ mãi còn vang dội. 

Họ chiến thắng không phải vì được trang bị vũ khí hiện đại, cũng chẳng phải vì số đông quân lính. 

Họ chiến thắng bởi chính niềm tin, lòng quả cảm và khát khao tự do luôn cháy bỏng. Nhân dân 

Phú Yên mãi ghi công những người con anh hùng của dân tộc.  

1. Lương Văn Chánh (? - ?) 

Lương Văn Chánh là người có công khai mở đất Phú Yên. Sách Đại Nam liệt truyện tiền biên có 

ghi: "Chánh là bậc công thần thời quốc sơ khai khẩn đất hoang, mở mang biên cảnh, công lao rõ 

rệt, nhưng sự tích được biết tới muộn, nên không được chép trong sách Thực lục".  

Tiếc rằng, năm sinh và năm mất của Lương Văn Chánh vẫn chưa được xác định. Chỉ biết quê ông 

ở làng Tào Sơn, xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Ông đã từng nắm giữ nhiều chức 

quan dưới triều đại phong kiến. Trong đó, dưới thời Lê Trung Hưng, ông giữ chức Đô Chỉ huy sứ 

trông coi Vệ Thiên Vũ, tước Phù Nghĩa Hầu.  

Trong sự nghiệp mở rộng miền Thuận Quảng của chúa Nguyễn, ông là người góp công lớn. Vì 

thế, Lương Văn Chánh được đặc tiến chức Phụ quốc Thượng tướng quân và được giao điều hành 

huyện Tuy Viễn, trấn An Biên, nay thuộc tỉnh Bình Định.  

Năm 1593, Trịnh Tùng phò vua Lê Thế Tông thu phục kinh đô Thăng Long. Lương Văn Chánh 

cùng Nguyễn Hoàng từ Thuận Hoá đem quân ra giúp Trịnh Tùng, lập được nhiều chiến công. Ông 

được phong đặc tiến Phụ quốc Đại tướng quân cai quản quân vụ 4 vệ Thần Vũ, tước Phù Nghĩa 

Hầu Trụ Quốc Trung Trật.  

Năm 1597, Lương Văn Chánh được Nguyễn Hoàng giao nhiệm vụ đưa lưu dân vào khai khẩn 

vùng đất Cù Mông, Bà Đài, Bà Diễn, Bà Nông. Như vậy, Lương Văn Chánh là người có công đưa 

lưu dân vào thiết lập làng xã trên vùng đất thuộc tỉnh Phú Yên ngày nay.  

Lương Văn Chánh mất tại ấp Hy Nguyên, làng Phụng Tường, nay thuộc xã Hoà Trị, huyện Phú 

Hoà. Ngày mất của ông vào 19-9 hoặc 20-9 âm lịch, theo tục lệ Phú Yên ngày lễ giỗ sẽ được tổ 

chức vào ngày mất hoặc trước một ngày.  

Ghi nhớ công lao của ông, năm 1689, Chúa Nguyễn Phước Trăn truy phong Lương Văn Chánh là 

"Tiền Trấn Biên quan Tham tướng phò Quận công Lương quý phủ Bảo quốc chi thần". Về sau, 

các chúa Nguyễn Phước Chu, Nguyễn Phước Khoát, Nguyễn Phước Thuần rồi đến các đời vua 

Nguyễn: Minh Mạng, Tự Đức, Đồng Khánh, Duy Tân đều có sắc gia phong ông đến Thượng đẳng 
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thần và chuẩn cho địa phương lập đền thờ cúng. Tất cả các đạo sắc hiện còn lưu giữ tại đền thờ 

ông tại Phụng Tường.  

2. Đào Trí 

Ông còn có tên gọi là Trung Hoà, người gốc Thanh Hoá, vào Nam tạo lập gia cư ở huyện Đồng 

Xuân, tỉnh Phú Yên.  

Sinh ra trong gia đình dân chài ở Vũng Lấm, ông bắt đầu sự nghiệp từ khi tham gia hàng ngũ lính 

tải lương cho triều đình. Với tài thao lược và mưu trí, nhiều lần bắt được bọn giặc Tàu Ô, bảo vệ 

tầu chở lương thực của triều đình, ông được vua Thiệu Trị phong chức Chánh quản cơ, rồi sau đó 

là chức Phó Chỉ huy Hải quân. Năm 1854, ông được tấn phong chức Đại tướng Hải quân, làm 

Khâm đại thần thống đốc Nam Trung quân vụ.  

Năm 1856, liên quân Pháp và Bồ Đào Nha gồm 2.500 quân và 13 tàu chiến vào tấn công cửa Hàn 

(Đà Nẵng). Đào Trí đã tập hợp lực lượng, tổ chức đánh cho quân Pháp nhiều phen hoảng loạn. 

Vua Tự Đức phong cho ông là Hùng oai Tướng quân.  

Ngoài tài đánh giặc, ông còn tham gia đề xuất nhiều chính sách trị nước, chống giặc, chấn chỉnh 

quân ngũ. Do đó, ông được giao chức Tả quân đô thống chưởng phó sứ kinh lược đại thần, kiêm 

Tổng đốc Nam - Ngãi - Bình - Phú.  

Trong cuộc đời binh nghiệp và làm quan, Đào Trí đã trải qua nhiều bước thăng trầm, nhưng ông 

vẫn kiên định một lòng vì dân, vì nước. Ông có tư tưởng chống Pháp đến cùng, do đó vua Tự Đức 

phải triệu ông về triều, hạ chiếu "Cuộc chiến đã kết thúc và Đào khanh tuổi đã thất tuần nên Trẫm 

cho hồi hương đặng an hưởng tuổi già". Sau khi nghỉ hưu, ông sống tại Vũng Lấm và mất tại đây, 

hưởng thọ 80 tuổi.  

3. Thống chế Nguyễn Công Nhàn (1789 - 1872) 

Nguyễn Công Nhàn sinh ngày 10-5-1789 tại xã Phú Lộc, tổng Thượng, huyện Đồng Xuân (nay là 

thôn Phong Niên, xã Hoà Thắng, huyện Phú Hoà). Ông làm quan dưới ba triều Minh Mạng, Thiệu 

Trị và Tự Đức.  

Năm 1841, Nguyễn Công Nhàn đem 3.000 quân tiến thẳng đến Lạc Hoá (Chân Lạp) cùng với 

Nguyễn Tiến Lâm, Nguyễn Tri Phương phá tan giặc tại xứ Lạc Đô, phủ Lạc Hoá. Năm 1842, ông 

đánh dẹp quân Xiêm xâm lấn bờ cõi. Năm 1845, ông đem quân đánh phá đồn Thiết Thăng, thừa 

thắng kéo thẳng tới thành Nam Vang với khí thế sục sôi khiến cho quân giặc khiếp sợ.  

Năm 1861, Trung tướng Charner một mặt sai Trung tá Bourdais đem tàu thuỷ đi đường sông tiến 

lên đánh các đồn, mặt khác sai Thiếu tướng Page đi đường bộ theo các cửa sông Mê Kông, hai 
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mặt cùng đánh chiếm thành Mỹ Tho, nơi đô đốc Nguyễn Công Nhàn trấn giữ. Để đối phó với 

quân giặc, một mặt, ông cho gửi giấy qua Vĩnh Long xin tiếp viện, một mặt gửi thư cho quân 

Pháp. Pháp từ chối không trả lời, chúng điều thêm 2 chiếc thuyền đậu tại làng Tường Khánh. Để 

đối phó với quân địch, ông dự định dùng 4 chiếc thuyền chứa đầy thuốc súng thả trôi tới chỗ 

thuyền Pháp để phóng hoả, kết hợp với quân mai phục trên bờ bắn xuống. Dự định không thành, 

kế hoạch của ông bị thất bại.  

Sau thất bại này, ông bị cách chức. Đến năm 1862, ông được phục chức. Ông mất ngày 3 tháng 

giêng năm 1872. 

4. Lê Thành Phương (1825 - 1887) 

Lê Thành Phương sinh tại làng Phú Mỹ, tổng Xuân Vinh (nay là thôn Phú Mỹ, xã An Hiệp, huyện 

Tuy An). Ông thi đỗ tú tài nên thường gọi là Tú Phương.  

Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, ông cùng một số sĩ phu yêu nước ở 

Phú Yên đứng lên tập hợp lực lượng, dựng cờ khởi nghĩa tại núi Một, thôn Tân An (nay thuộc xã 

An Hoà, huyện Tuy An). Trong hai năm 1885 - 1886, nghĩa quân của Lê Thành Phương đã đánh 

thắng nhiều trận, làm chủ một vùng rộng lớn từ Phú Yên đến Bình Thuận.  

Lo ngại trước sự lớn mạnh của phong trào, đầu tháng 2-1887, thực dân Pháp điều động 1.500 lính 

viễn chinh Pháp và tay sai từ Nha Trang ra Phú Yên do tên Trần Bá Lộc cầm đầu. Sau nhiều cuộc 

giao tranh quyết liệt, để bảo toàn lực lượng, Lê Thành Phương quyết định cho nghĩa quân rút lên 

căn cứ Vân Hoà.  

Ngày 11-2-1887, Lê Thành Phương bị giặc bắt. Chúng nhốt ông vào cũi và giao cho Trần Bá Lộc. 

Trần Bá Lộc dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc nhưng ông vẫn kiên định một lòng, ông từng 

nói "Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục". Tức tối vì không thể mua chuộc, Trần Bá Lộc ra lệnh xử tử 

ông cùng một số nghĩa quân vào ngày 20-2-1887 (tức ngày 28 tháng giêng năm Đinh Hợi) tại bến 

đò Cây Dừa (nay thuộc xã An Dân, huyện Tuy An). 

5. Nguyễn Hào Sự (1840 - ?...) 

Ông sinh năm 1840 tại làng Phú Xuân (nay thuộc xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân) trong một 

gia đình khá giả nhất vùng. Cha mất sớm, mẹ đưa ông ra Bình Định ăn học. Chứng kiến cảnh đất 

nước nhiễu nhương vì nạn xâm lăng của giặc Pháp, ông bỏ học văn và chuyển sang ôn luyện võ 

thuật.  

Thành tài, ông về quê mở trường dạy võ. Ông nổi tiếng với miếng võ "vượt trùng vây". Là người 

hay làm việc nghĩa, được dân chúng và chức sắc trong làng kính phục, ông được triều đình phong 
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tước Cửu phẩm Bá hộ, nên ông còn có tên gọi "Bá Sự".  

Hưởng ứng chiếu Cần Vương, ông cùng một số sĩ phu như: Võ Thiệp, Đội Sơn, Xã Sằng chiêu mộ 

nghĩa quân, dựng cờ khởi nghĩa. Nguyễn Hào Sự xây dựng căn cứ và đem quân đóng ở núi Thạch 

Long Cương (Hòn Ông). Đó là dãy núi trùng điệp, nối liền với dãy La Hiên, địa thế hiểm trở. Tại 

dây, ông lo việc luyện tập binh sĩ, rèn đúc vũ khí.  

Lúc bấy giờ, tên tay sai Trần Bá Lộc được cử ra Phú Yên để đánh dẹp phong trào Cần Vương. 

Trong tình thế đó, lần lượt các ông Bùi Giảng, Nguyễn Văn Thành đã ra đầu hàng, Lê Thành 

Phương bị giặc xử chém, song ông và các đồng sự vẫn dựa vào núi rừng hiểm trở để chống thực 

dân Pháp. Biết không thể khuất phục được ông, thực dân Pháp bèn bắt bớ dân làng và đe dọa giết 

người thân. Khi sức cùng lực kiệt, người thân cũng chẳng còn, ông ra nộp mình cho giặc để cứu 

dân. 

6. Mạnh Thế Tuyển (1820 - 1873) 

Ông là người xã Yên Thành, huyện Đồng Xuân (nay là thôn Thạnh Đức, xã Thanh Quang, huyện 

Đồng Xuân). Năm 1850, ông thi đỗ cử nhân và làm quan đến chức Quản đạo Nghệ An.  

Năm 1873, thực dân Pháp đánh vào Nghệ An. Ông dựa vào công sự và thành luỹ tổ chức, tập hợp 

nhân dân chống lại, song do binh khí và kỹ thuật còn hạn chế nên ông đã thất bại. Ông đã tuẫn tiết 

để giữ trọn khí tiết của người anh hùng. 

7. Phan Lưu Thanh (1906 - 1983) 

Ông sinh tại xã Xuân Long, tổng Xuân Phong, huyện Đồng Xuân. Năm 1929, ông học tại trường 

lái xe Sài Gòn. Tại đây, ông được giác ngộ cách mạng và sau đó được kết nạp vào Đảng Cộng sản 

Việt Nam.  

Ngày 5-10-1930, ông đã tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên tại nhà riêng. Tại hội nghị, ông được 

tổ chức tín nhiệm trao cho trọng trách Bí thư chi bộ. Tháng 1-1931, Tỉnh uỷ Phú Yên được thành 

lập với ban lãnh đạo gồm 5 đồng chí do Phan Lưu Thanh làm Bí thư Tỉnh uỷ.  

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, ông đã giữ nhiều chức vụ quan trọng. Đến năm 1954, ông 

tập kết ra Bắc làm Bí thư chi bộ tại Bệnh viện Bạch Mai cho đến lúc nghỉ hưu. 

8. Trần Hào (1913 - 1944) 

Ông sinh ngày 16-6-1913, tại làng Nho Lâm, xã Hoà Quang, huyện Phú Hoà. Năm 1935, ông 

được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 6-1936, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú 

Yên. Từ đó đến năm 1942, ông kinh qua nhiều chức vụ và tích cực hoạt động cách mạng.  

Lo sợ trước uy tín của ông, thực dân Pháp đã tổ chức vây bắt ông và đưa về giam tại nhà lao Quy 
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Nhơn. Gần một tháng bị tra tấn, đánh đập dã man, Trần Hào vẫn giữ vững khí tiết của một người 

cộng sản. Ông đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 22 giờ ngày 16-6-1944, lúc đó ông mới 31 tuổi. 

9. Trần Suyền (1922 - 1998) 

Ông là người thôn Phong Niên, xã Hoà Thắng, huyện Phú Hoà. Ông là chiến sĩ cộng sản kiên 

trung, nhà lãnh đạo luôn hết lòng vì sự nghiệp cách mạng dân tộc. Ông đã nắm giữ nhiều chức vụ 

quan trọng như: Bí thư Nông hội khu V, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên, 

đại biểu Quốc hội khoá VII. Ông nghỉ hưu tháng 10-1995 và mất ngày 12-4-1998, thọ 76 tuổi.  

Không màng danh lợi, không quỳ gối trước kẻ thù, chẳng sợ dáo mác, những tấm gương của 

những người con anh hùng đất Phú Yên mãi còn lưu danh sử sách, đại diện cho "tâm - trí - dũng" 

của vùng đất Phú Yên quật cường.  
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Giới thiệu khái quát về 

các dự án trọng điểm của tỉnh Phú Yên đến năm 2010 
Trong 5 năm trở lại đây (2000 - 2004), được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương và Chính phủ, 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên đã cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên, đạt 

nhiều thành tích đáng khích lệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2005, 

thu ngân sách toàn tỉnh đạt và vượt mức kế hoạch đề ra (540/370 tỷ đồng); kết cấu hạ tầng được 

nâng cấp một bước; các khu công nghiệp tập trung đã thu hút được nhiều nhà đầu tư; đời sống 

nhân dân dần được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tương đối ổn định; nội bộ 

Đảng đoàn kết, uy tín của Đảng bộ các cấp trong nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhân dân 

Phú Yên phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới và hội nhập 

kinh tế quốc tế.  

Tuy nhiên, so với mặt bằng của cả nước, Phú Yên chưa vượt lên nhóm trung bình. Phải thoát khỏi 

"ốc đảo", "vùng trũng thấp" trong khu vực để vươn lên ngang bằng với các tỉnh, thành phố tiên 

tiến đã trở thành ý chí và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên. Để thực 

hiện thành công những mục tiêu đề ra, một trong những giải pháp quan trọng mà Tỉnh ủy, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Phú Yên đã đề ra là tìm kiếm đối tác đầu tư để triển khai những dự án lớn nhằm tạo 

sự chuyển biến cơ bản trong đời sống kinh tế - xã hội địa phương. Thông qua các nỗ lực vận động, 

tiếp thị đầu tư, tỉnh Phú Yên đã tìm được một số đối tác trong các dự án đầu tư tương đối lớn. 

Trong đó, nổi bật là 4 dự án:  

1) Dự án xây dựng hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hòa đến Vũng Rô.  

2) Dự án xây dựng Khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên.  

3) Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất ôtô.  

4) Dự án xây dựng Nhà máy lọc dầu.  

Đến đầu năm 2005, dự án xây dựng hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hòa đã được triển khai. 

Các dự án còn lại đang trình Chính phủ.  
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Dự án: Xây dựng hạ tầng đô thị 

Nam thành phố Tuy Hòa đến Vũng Rô 
Xây dựng hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hoà đến Vũng Rô là dự án đầu tiên trong 4 dự án 

trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2010 được triển khai. Những 

động thái tích cực đầu tiên được thực hiện là tín hiệu khả quan cho thấy: dự án sẽ được triển khai 

đúng kế hoạch, hứa hẹn mang đến diện mạo mới cho đô thị của Phú Yên trong tương lai không xa. 

1. Mục tiêu và vai trò của dự án  

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và Quy hoạch phát triển kinh tế đến năm 2010 

của tỉnh Phú Yên đã xác định: khu vực từ thành phố Tuy Hòa đến Vũng Rô là vùng kinh tế động 

lực của tỉnh. Trong mối quan hệ vùng, khu vực này còn có ảnh hưởng đến Tây Nguyên và Khu kinh 

tế Vân Phong (Khánh Hòa). Ngày 29-3-2005, Chính phủ cho phép nâng thị xã Tuy Hoà lên thành 

thành phố thuộc tỉnh và mở rộng đô thị về phía nam thành phố kéo dài đến sân bay Đông Tác. Theo 

đó, sự ra đời của dự án "Xây dựng hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hòa đến Vũng Rô" sẽ góp 

phần hình thành khu đô thị phía nam sông Đà Rằng (sông Ba), góp phần hoàn chỉnh thị trấn Phú 

Lâm khi sáp nhập vào thành phố Tuy Hòa, tạo ra trục giao thông động lực nối trung tâm hành chính 

tỉnh với các khu công nghiệp và các đầu mối giao thông chính trên địa bàn.  

Đây là dự án lớn (nhóm A), bao gồm nhiều 

dự án thành phần, đầu tư xây dựng nhiều 

hạng mục cơ sở hạ tầng như: cầu đường 

(chủ yếu là tuyến đường từ khu hành chính 

tỉnh đến cảng Vũng Rô), kè bờ hạ lưu sông 

Đà Rằng, khu đô thị,... nối liền thành phố 

Tuy Hoà với cảng Vũng Rô, sân bay Tuy 

Hòa và hai khu công nghiệp Hòa Hiệp, An 

Phú cùng các khu vực quy hoạch phát triển 

du lịch của tỉnh. Trong kế hoạch phòng thủ 

của tỉnh, dự án này có tầm quan trọng rất lớn 

trong việc phòng thủ tuyến ven biển xung yếu của Phú Yên. Ban quản lý các công trình trọng điểm 

Phú Yên được tỉnh giao trọng trách là chủ dự án. 

2. Các dự án thành phần  

- Dự án thành phần 1: bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch đô thị Tuy Hòa và hoàn chỉnh quy hoạch xây 

 

Cầu Hùng Vương (mô hình)  
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dựng dọc tuyến từ nam thành phố Tuy Hòa đến cảng Vũng Rô, với số vốn dự toán 420 nghìn USD 

- Dự án thành phần 2: xây dựng đường và cầu toàn tuyến với tổng chiều dài 35 km, gồm 2 cầu lớn 

là cầu Hùng Vương (dài 1.260 m) và cầu Đà Nông (dài 465 m). Tuyến đường sẽ đi qua các đầu mối 

giao thông quan trọng của tỉnh như cảng hàng không, ga đường sắt và cảng biển Vũng Rô; đồng 

thời kết nối với các khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, Hòa Hiệp 2, Hòa Hiệp 3; qua các khu du lịch ven 

biển và mở ra khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (rộng hơn 350 ha) cùng nhiều khu dân cư 

dọc tuyến (rộng 170 ha). Dự án này gồm 6 tiểu dự án:  

+ Tiểu dự án 1: cầu Hùng Vương và đường dẫn, tổng mức đầu tư dự toán 250 tỷ đồng.  

+ Tiểu dự án 2: đường từ phía nam cầu Hùng Vương đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, tổng mức 

đầu tư dự toán 68,5 tỷ đồng.  

+ Tiểu dự án 3: đường từ Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến phía bắc cầu Đà Nông, tổng mức đầu tư 

dự toán 78,5 tỷ đồng.  

+ Tiểu dự án 4: cầu Đà Nông, tổng mức đầu tư dự toán 48 tỷ đồng.  

+ Tiểu dự án 5: đường từ Phước Tân đến Bãi Ngà, tổng mức đầu tư dự toán 76 tỷ đồng.  

+ Tiểu dự án 6: đường từ Bãi Ngà đến Vũng Rô, tổng mức đầu tư dự toán 11 tỷ đồng.  

- Dự án thành phần 3: xây dựng kè bờ nam sông Ba nhằm chống xói lở và chống lụt cho thị trấn 

Phú Lâm, đồng thời mở rộng diện tích khu đô thị mới của thành phố Tuy Hòa với tổng mức đầu tư 

94 tỷ đồng.  

- Dự án thành phần 4: xây dựng hạ tầng khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa trên diện tích 350 

ha với tổng vốn đầu tư 311 tỷ đồng. Các tiêu chuẩn về diện tích sử dụng đất, giao thông, cấp điện, 

thoát nước,... được tính toán và đầu tư theo tiêu chuẩn đô thị loại III.  

- Dự án thành phần 5: đền bù, giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án với tổng kinh phí 70 tỷ đồng. 

3. Tiến độ thực hiện toàn bộ dự án  

Dự án xây dựng hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hoà đến Vũng Rô sẽ được thực hiện từ năm 

2004 đến năm 2008. 

4. Nguồn vốn đầu tư  

Tỉnh Phú Yên kiến nghị Chính phủ cho tạm ứng từ ngân sách trung ương 500 tỷ đồng và cho phép 

tỉnh được sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở của Khu đô thị mới Nam thành phố 

Tuy Hòa để thực hiện đầu tư toàn bộ dự án. Tỉnh cũng xin Chính phủ hỗ trợ từ ngân sách trung 

ương 60 tỷ đồng để chi phí cho các công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng, tiến hành đền bù, giải tỏa, 

rà phá bom, mìn.  

Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa đã được khởi công vào đầu năm 2005, đến năm 2006 cơ 
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bản định hình phần hạ tầng đô thị. Qua đó, tỉnh có điều kiện huy động vốn từ quỹ đất để bổ sung 

vốn đầu tư công trình và hoàn trả nợ tạm ứng ngân sách trung ương trong hai năm 2008 - 2009. 

Trên thực tế, ngày 7-6-2004, Bộ Tài chính đã ra Thông báo số 130/TB-BTC đồng ý cho Phú Yên 

tạm ứng 500 tỷ đồng trong hai năm 2005 - 2006, trong đó năm 2005 được tạm ứng 200 tỷ đồng và 

300 tỷ đồng trong năm 2006. Cũng trong năm 2004, ngân sách trung ương đã hỗ trợ cho tỉnh 10 tỷ 

đồng để thực hiện dự án.  
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Dự án: Khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên 
Trong buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên ngày 1-6-2004, sau khi nghe trình bày 

về dự án xây dựng "Khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên", Tổng cục Du lịch đã nhất trí về quy 

mô dự án và xác định: "Đây là dự án lớn, nếu được hình thành sẽ là tiền đề, khâu đột phá cho 

sự phát triển du lịch của tỉnh Phú Yên nói riêng và khu vực nói chung". Nhà đầu tư - Tập đoàn 

IGU (International Gaming Union - Hàn Quốc) - đã quyết định đầu tư 500 triệu USD cho dự án 

này với cam kết đảm bảo nguồn tài chính và nguồn khách cho khu du lịch, đồng thời xin phép 

Chính phủ cho mở dịch vụ giải trí Casino cho người nước ngoài tại đảo Hòn Chùa, xã An Chấn, 

huyện Tuy An (một hòn đảo không có dân, nằm cách bờ 2 km). 

1. Mục đích của dự án  

Khai thác tiềm năng về du lịch của Phú Yên, đầu tư cơ sở hạ tầng cho du lịch nhằm tạo điều 

kiện để ngành du lịch Phú Yên phát triển theo kịp các tỉnh trong khu vực và cả nước, góp phần 

thúc đẩy kinh tế - xã hội Phú Yên phát triển. Theo đó, Tập đoàn IGU sẽ xây dựng khu Casino tại 

đảo Hòn Chùa. Trong khi chờ khu Casino hoàn thành, IGU sẽ đưa tàu Casino đến hoạt động 

thăm dò thị trường. 

2. Các giai đoạn thực hiện  

- Giai đoạn I: thực hiện trong 5 năm kể từ khi Chính phủ cho phép đầu tư. Giai đoạn này sẽ đầu 

tư khu du lịch phức hợp cao cấp trên diện tích 200 ha tại xã An Phú, Núi Thơm, Hòn Chùa và 

Bãi Xép (thuộc huyện Tuy An) với tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD, bao gồm các hạng 

mục:  

1) Khu sân gôn 36 lỗ, rộng 132 ha.  

2) Khu khách sạn 5 sao với 450 phòng.  

3) Khu vila cao cấp.  

4) Khu Casino và các loại hình dịch vụ du lịch biển như: săn lặn, câu cá, lướt ván,... ở đảo Hòn 

Chùa.  

5) Các khu dịch vụ giải trí, thể thao.  

6) Các nhà hàng, hội trường cao cấp.  

- Giai đoạn II: Tập đoàn IGU sẽ đưa các nhà đầu tư khác, gồm Tập đoàn PHAPCO của 

Philippines, Tập đoàn KANG WON LAND của Hàn Quốc, Tập đoàn MGM của Hoa Kỳ, Tập 

đoàn PARADISE của Hàn Quốc đến Phú Yên cùng IGU xây dựng, mở rộng khu du lịch phức 
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hợp, với tổng mức đầu tư 300 triệu USD, bao gồm các hạng mục:  

1) Khu vila, siêu thị, bệnh viện cao cấp.  

2) Khu nghỉ dưỡng cho người già nước ngoài.  

3) Khu giải trí, thể thao, biểu diễn nghệ thuật.  

4) Tham gia một số dự án từ thiện xã hội.  

5) Cùng phía Việt Nam nâng cấp sân bay Tuy Hòa để đưa khách của IGU đến Phú Yên.  

Ngoài khu liên hợp du lịch, IGU sẽ nghiên cứu để tiến tới mở 01 khu công nghiệp 100% vốn 

nước ngoài hoặc liên doanh với Phú Yên để đưa các nhà đầu tư Hàn Quốc đến sản xuất hàng 

xuất khẩu. Trong trường hợp này, IGU sẽ tham gia nâng cấp cảng Vũng Rô. 

3. Thời gian hoạt động của dự án  

Dự án xây dựng Khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian 

50 năm (có thể gia hạn). 

4. Một số đề nghị  

Để dự án này có thể triển khai thuận lợi, IGU đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ cho IGU trong hoạt 

động vận chuyển khách du lịch đến tham quan, vui chơi tại khu du lịch bằng cách đảm bảo mỗi 

ngày có máy bay đưa đến Phú Yên 500 khách (300 khách từ sân bay Nội Bài và 200 khách từ 

sân bay Tân Sơn Nhất). IGU sẽ chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp số lượng khách ít hơn số 

lượng đã ký với Vietnam Airlines.  

Ngày 5-8-2004, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 4020/VPCP-ĐP nêu ý kiến của Thủ 

tướng Phan Văn Khải "đồng ý về nguyên tắc xây dựng khu du lịch liên hợp cao cấp 100% vốn 

nước ngoài tại Phú Yên". Hy vọng, dự án được triển khai sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Phú Yên.  
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Dự án: Nhà máy lọc dầu Phú Yên 
Trong Thông báo số 91/TB-VP ngày 4-6-2004 của Bộ Công nghiệp, có nhận định: "Sản xuất 

công nghiệp của tỉnh Phú Yên trong những năm gần đây được xếp vào các tỉnh có tốc độ tăng 

trưởng cao. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2004, giá trị sản xuất toàn ngành đã tăng 22,53% so 

với cùng kỳ năm 2003. Đây là kết quả từ sự nỗ lực to lớn của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. 

Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, nên giá trị tuyệt đối của ngành không cao so với nhiều tỉnh, 

thành phố trong nước. Vì vậy, việc đầu tư các dự án công nghiệp với quy mô lớn tại Phú Yên là 

cần thiết để tạo ra những bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh". Dự án "Nhà 

máy lọc dầu Phú Yên" do Tập đoàn Technor Star của Cộng hòa liên bang Nga làm chủ dự án, 

mặc dù quy mô chưa lớn, nhưng được coi là cú hích kịp thời, khởi động cho nhiều dự án triển 

vọng khác của ngành công nghiệp Phú Yên trong tương lai.  

1. Mục tiêu của dự án  

Dự án "Nhà máy lọc dầu Phú Yên" góp phần nâng cao tỷ trọng công nghiệp, giảm dần tỷ trọng 

nông nghiệp trong GDP của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa. Ngoài ra, khi dự án được xây dựng, nhà đầu tư mong muốn tận dụng được cảng nước 

sâu Vũng Rô cho tàu dầu khoảng 100 nghìn tấn ra vào. Cảng Vũng Rô thuộc nhóm cảng số 4. 

Theo quy hoạch được duyệt của Bộ Giao thông - Vận tải đến năm 2010, cảng này sẽ có bến cho 

tàu 5 - 10 nghìn tấn cập bến, công suất 200 - 300 nghìn tấn/năm. Nếu Chính phủ cho phép đầu 

tư nhà máy lọc dầu, Bộ Giao thông - Vận tải sẽ điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp với dự án.

2. Nội dung dự án  

2.1. Những hạng mục đầu tư:  

- Nhà máy lọc dầu có công suất 2 - 4 triệu tấn/năm (công suất dự kiến của giai đoạn I là 1 triệu 

tấn/năm) trên diện tích khoảng 100 ha, được thiết kế theo dạng modun, sử dụng thiết bị công 

nghệ thế hệ mới và hiện đại nhất hiện nay của Mỹ, thích ứng với loại dầu mỏ giàu parafin.  

- Cảng dầu phục vụ cho nhà máy lọc dầu tại Bãi Lau, Vũng Rô; hệ thống kho tồn trữ dầu thô và

sản phẩm chế biến; hệ thống đường ống chuyển tải dầu khí đi Tây Nguyên; làng công nhân.  

- Xây dựng một số dự án sản xuất sau hóa dầu.  

2.2. Sản phẩm:  

- Chủng loại: xăng ốctan và các sản phẩm hóa dầu.  

- Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế với giá cạnh tranh quốc tế.  
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- Toàn bộ sản phẩm xăng sẽ bán cho một đầu mối công ty của Việt Nam để phân phối nội địa và 

xuất khẩu.  

2.3. Nhà đầu tư:  

- Dự án này gồm liên doanh 4 tập đoàn và công ty: Tập đoàn Technor Star (Nga), Tập đoàn tài 

chính BRUELLAN (Thụy Sỹ), Công ty VENTECH ENGINEERS (Mỹ) và Tổng công ty 

TRANACO (Bộ Giao thông - Vận tải Việt Nam).  

2.4. Tổng vốn đầu tư :  

- Số vốn đầu tư trong giai đoạn I là 200  

triệu USD.  

- Tổng vốn cho toàn bộ dự án là 500 triệu USD (cả kinh phí xây dựng cảng).  

2.5. Hình thức đầu tư :  

- 100% vốn nước ngoài.  

2.6 Tiến độ thực hiện dự án:  

- Năm 2004, các bên liên quan chuẩn bị các thủ tục đầu tư.  

- Năm 2005, dự án sẽ được khởi công và dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 1 năm.  

2.7. Địa điểm:  

- Khu công nghiệp Hòa Hiệp 3 (xã Hòa Tâm).  

Trong Công văn số 4020/VPCP-ĐP ngày 5-8-2004 của Văn phòng Chính phủ có trích ý kiến 

của Thủ tướng Phan Văn Khải đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy lọc dầu Phú Yên. 

Với những bước chuẩn bị tích cực, khi dự án "Nhà máy lọc dầu Phú Yên" đi vào hoạt động sẽ

mang lại diện mạo mới cho ngành công nghiệp Phú Yên, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói, 

giảm nghèo cho người dân trong vùng.  

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã có những buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính, Bộ Công nghiệp, Bộ Giao thông - Vận tải để xin chủ trương đầu tư dự án. Về cơ bản, các 

bộ đều nhất trí đánh giá dự án này có hiệu quả và đề nghị Chính phủ cho tiếp nhận. Trong đó, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng:  

1) Đây là dự án quan trọng, nên phải đặt dự án trong tổng thể quy hoạch của ngành dầu khí; Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên khi đàm phán với nhà đầu tư cần làm rõ nguồn cung ứng dầu thô, thị 

trường tiêu thụ sản phẩm xăng dầu (chỉ được tiêu thụ sản phẩm xăng dầu theo giá CIF, tại một 

cảng của Việt Nam, không được trực tiếp bán lẻ xăng dầu); đồng thời nên phát triển sản xuất các 

sản phẩm hóa dầu và đảm bảo cho nhà máy nằm trong khu công nghiệp tập trung được an toàn, 
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bảo vệ môi trường sinh thái.  

2) Trong quá trình chuẩn bị, tỉnh Phú Yên có trách nhiệm cung cấp tài liệu, số liệu tổng kết về 

kinh tế - xã hội trong vùng, số liệu giá cả dịch vụ, sinh hoạt có liên quan đến dự án theo yêu cầu 

của nhà đầu tư; giải đáp những thắc mắc cho nhà đầu tư liên quan đến công tác triển khai dự án; 

phối hợp với nhà đầu tư trong quá trình khảo sát lập dự án; tổ chức thực hiện đền bù và cho thuê 

đất để nhà đầu tư triển khai xây dựng; hỗ trợ cho nhà đầu tư trong thủ tục đăng ký cấp giấy 

phép. Các nhà đầu tư có trách nhiệm tiến hành khảo sát và lập dự án; lập hồ sơ đăng ký cấp giấy 

phép và các thủ tục khác có liên quan; nêu những nhu cầu cần thiết mà tỉnh Phú Yên phải cung 

cấp cho công tác lập và triển khai dự án.  
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Dự án: Liên doanh sản xuất ôtô Phú Yên 
Đánh giá về dự án "Liên doanh sản xuất ôtô tỉnh Phú Yên", trong Thông báo số 91/TB-VP ngày 

4-6-2004 của Bộ Công nghiệp, ông Nguyễn Xuân Thủy - Thứ trưởng Bộ Công nghiệp - cho 

rằng: "Dự án này phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt 

Nam đã được Bộ Công nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với nhu cầu thị trường 

ôtô khách, xe tải nhẹ; đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn của một doanh nghiệp sản xuất và lắp 

ráp ôtô. Bộ Công nghiệp ủng hộ dự án đầu tư này. Đây sẽ là dự án có hiệu quả, động lực để 

các ngành công nghiệp phụ trợ trong và ngoài tỉnh phát triển". 

1. Mục đích của dự án  

Dự án được triển khai sẽ góp phần tích cực giúp tỉnh Phú Yên chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong 

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

2. Nội dung dự án  

- Chủ đầu tư: Liên doanh sản xuất ôtô JRD -Việt Nam.  

- Địa điểm: xã An Mỹ, huyện Tuy An.  

- Hạng mục đầu tư: nhà máy sản xuất ôtô, công suất 15 nghìn xe khách và xe tải nhẹ mỗi năm 

(tỷ lệ nội địa hóa thực hiện theo quy định của Chính phủ).  

- Tổng vốn đầu tư: 50 triệu USD, trong đó bên Việt Nam (Công ty sản xuất, xuất nhập khẩu 

công nghiệp Phú Yên - FIPEXIM) góp giá trị thuê đất và chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, 

trị giá 15 triệu USD; bên nước ngoài (Công ty JRD MOTOR VEHICLE ASSEMBLERS CO, 

Ltd - Malaysia) góp 5 triệu USD để xây dựng nhà xưởng cùng các công trình khác của dự án và 

30 triệu USD để mua sắm máy móc, thiết bị.  

- Hình thức đầu tư: liên doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.  

- Thị trường tiêu thụ: Việt Nam 70%, nước ngoài 30%.  

- Tiến độ thực hiện: năm 2004 chuẩn bị các thủ tục đầu tư, năm 2005 khởi công. Dự kiến, dự án 

sẽ hoàn thành trong 1 năm kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư (xây dựng từ tháng thứ 1, lắp 

đặt thiết bị từ tháng thứ 6, vận hành thử từ tháng thứ 12, sản xuất chính thức từ tháng 13).  

Dự án "Liên doanh sản xuất ôtô Phú Yên" đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên trình Bộ 

Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông - Vận tải và được các bộ 

ủng hộ về chủ trương. Nếu được Chính phủ cho phép đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên sẽ 

kêu gọi các thành phần kinh tế khác cùng tham gia liên doanh để tăng vốn đầu tư ngay từ giai 
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đoạn đầu, đồng thời tăng tỷ lệ góp vốn của các đối tác Việt Nam khi điều kiện cho phép. Dự án 

đi vào hoạt động không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp địa phương 

mà còn góp phần đưa ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô Việt Nam phát triển lên tầm cao 

mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.  

 

thuvienhaiphu.com.vn



Chung một ngọn cờ 
Trong những năm qua, dưới ngọn cờ đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên, 

các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã chủ động mở rộng tổ chức, đổi mới 

phương thức hoạt động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua 

yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng. 

Những phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên phối hợp với các đoàn thể triển 

khai như: phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" 

của hội liên hiệp phụ nữ; phong trào "Thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi" của hội nông dân; 

phong trào "Năng suất, chất lượng, hiệu quả" của Liên đoàn lao động tỉnh; phong trào "Xoá đói, 

giảm nghèo" của Hội cựu chiến binh; phong trào "Thanh niên tình nguyện" của Đoàn Thanh 

niên,.... đã trở thành làn sóng cách mạng sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố 

và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

Không những thế, các phong trào thi đua này còn là nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Năm 2004, tốc độ tăng trưởng GDP của Phú Yên đạt 

11,2%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,66%. 

Đạt được kết quả này, ngoài sự lãnh chỉ đạo, điều hành sáng tạo, linh hoạt của các cấp uỷ, chính 

quyền địa phương, không thể không nhắc đến vai trò của các cấp hội trong việc hỗ trợ nhau về 

vốn, giống, ngày công, kinh nghiệm sản xuất. Đặc biệt, những tấm gương hội viên sản xuất - kinh 

doanh giỏi xuất hiện ngày càng nhiều trong tất cả các tổ chức hội sẽ là hạt nhân quan trọng, kích 

thích phong trào phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.  

Bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn cùng cả nước đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá - các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng chú trọng đến việc đổi mới hình thức, nội 

dung hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả: không chỉ dừng lại ở việc chăm lo lợi ích chính 

đáng cho hội viên, đoàn viên, mà quan trọng hơn là hướng đến động viên, khơi dậy tinh thần 

đoàn kết, tương thân, tương ái, trí tuệ, sức sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 

trị - xã hội được giao. Chung một ngọn cờ, chung một ý chí, quyết tâm, các tổ chức chính trị - xã 

hội đã và đang hợp thành khối đoàn kết thống nhất cao độ, khẳng định vai trò là lực lượng cách 

mạng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.  

Phần III "Tổ chức chính trị - xã hội" sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin khái quát về quá 

trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên. Thêm một thành công, thêm một bước trưởng thành của các tổ chức, đoàn thể 
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là thêm một viên gạch tạo dựng nền móng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc - một 

trong những nhân tố không thể thiếu đảm bảo thắng lợi cho sự nghiệp đổi mới.  
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên 

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, 

góp phần dựng xây Phú Yên văn minh, giàu đẹp 
"Đoàn kết là sức mạnh", ông Bá Thanh Kia - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên 

khẳng định: "Đó cũng là mục đích cao cả mà mỗi cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú 

Yên đang phấn đấu thực hiện". Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên 

không ngừng nâng cao năng lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thể hiện vai trò 

cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà 

Đảng và nhân dân giao phó, góp phần đưa Phú Yên vững bước trong công cuộc công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá.  

Nhiệm kỳ VII (1999 - 2003) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên diễn ra trong bối 

cảnh đất nước có nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX; Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ VIII; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TW (khoá VIII) của Bộ Chính trị về 

đại đoàn kết dân tộc, tăng cường mặt trận dân tộc thống nhất; Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam lần thứ V và Luật mặt trận tổ quốc Việt Nam về phát huy sức mạnh đại đoàn kết 

vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Dưới sự lãnh đạo trực 

tiếp của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành có hiệu quả của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Phú Yên và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân trong tỉnh ra sức phấn 

đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục giành được những thành tựu to lớn trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc  

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - thành công, thành công, đại thành công", theo tinh thần đó, 

trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên đã chủ động mở rộng tổ chức, 

tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân thông qua nhiều hình thức phong phú. Qua đó, mặt trận 

tổ quốc các cấp đã động viên phong trào quần chúng nhằm nâng cao trình độ dân trí, năng lực và 

trình độ chuyên môn cho đoàn viên, hội viên, góp phần thực hiện thành công chương trình, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đặc biệt, mặt trận tổ quốc các cấp luôn chú 

trọng thu hút những người có uy tín trong cộng đồng như: người cao tuổi, các nhân sĩ, trí thức, 

chuyên gia, người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo,... tham gia công 

tác mặt trận, làm cho hoạt động của mặt trận tổ quốc ngày càng mang tính quần chúng, thể hiện 
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đậm nét hình ảnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

Ngoài ra, mặt trận tổ quốc các cấp còn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng thông qua tổ 

chức các lớp học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện 

của Đảng; giới thiệu các cá nhân gương mẫu, đủ năng lực, phẩm chất tham gia vào hàng ngũ của 

Đảng; đề bạt và tham gia chỉnh đốn, xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI 

(lần 2), khoá VIII. Đồng thời, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, 

mặt trận và các đoàn thể với Đảng để đưa ra những giải pháp phù hợp với lòng dân.  

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, mặt trận tổ quốc các cấp đã vận động nhân dân tham gia xây 

dựng và thực hiện quy chế, hương ước của làng; củng cố, kiện toàn các nhóm nhân dân tự quản, 

các tổ hoà giải, các ban công tác mặt trận trên từng địa bàn dân cư, các ban thanh tra nhân dân 

cơ sở,... Bên cạnh đó, hàng năm, mặt trận tổ quốc các cấp đã hoà giải thành công hàng nghìn vụ 

việc trong nội bộ nhân dân. Công tác phối hợp của mặt trận tổ quốc xã, phường với uỷ ban nhân 

dân cùng cấp, giữa ban công tác mặt trận với chi uỷ trong việc bầu trưởng thôn theo nhiệm kỳ đã 

thực sự đi vào nền nếp và có nhiều tiến bộ. Những hoạt động trên đã góp phần tích cực ổn định 

cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp.  

Sát cánh cùng nhân dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội  

Cùng với mở rộng lực lượng hoạt động trong tổ chức, mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên 

luôn chú trọng củng cố và nâng cao tinh thần đoàn kết thông qua các phong trào thi đua yêu 

nước. Trong giai đoạn 1999 - 2005, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên đã phối hợp với 

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên xây dựng phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng 

tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; Hội nông dân tỉnh Phú Yên với phong trào "Thi đua sản xuất 

- kinh doanh giỏi"; Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên với phong trào "Năng suất, chất lượng, 

hiệu quả"; Hội cựu chiến binh tỉnh Phú Yên với phong trào "Ông kể cháu nghe"; Hội chữ thập 

đỏ tỉnh Phú Yên với phong trào "Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành 

ngành làm việc thiện"; Hội người cao tuổi tỉnh Phú Yên với phong trào "Ông bà, cha mẹ mẫu 

mực, con cháu hiếu thảo"; Tỉnh đoàn Phú Yên với phong trào "Thanh niên tình nguyện". Các 

cuộc vận động của các ngành, đoàn thể đã tăng nhanh về số lượng, mở rộng về quy mô, hình 

thành làn sóng các phong trào hành động cách mạng sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.  

Những phong trào mà mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên triển khai trong thời gian qua 

mang ý nghĩa giáo dục, động viên nhân dân tăng cường tinh thần đoàn kết, thương yêu đùm bọc, 

giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt, các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con 
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cháu hiếu thảo"; "xây dựng nhà tình nghĩa"; ủng hộ đồng bào bị thiên tai,... được mọi tầng lớp 

nhân dân đồng tình ủng hộ.  

Chị Hà Thị Khánh (phường 7, thành phố Tuy Hoà) cho biết: "Các phong trào thi đua yêu nước 

do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên phát động đã đem lại hiệu quả thiết thực. Qua các 

phong trào, sức mạnh nội lực của nhân dân được phát huy cao độ, tinh thần tự quản của người 

dân được nâng cao, công tác xoá đói, giảm nghèo thu được kết quả khả quan. Bên cạnh đó, các 

phong trào đã góp phần xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, tăng cường tinh thần 

đoàn kết tương thân tương ái, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội 

tại địa phương, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh".  

Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân 

cư", trong thời gian vừa qua, mặt trận tổ quốc các cấp thường xuyên phối hợp với các cấp uỷ 

Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ban hành các văn bản, nghị quyết chỉ đạo cuộc vận động. 

Cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên phát động đã đem lại hiệu quả thiết 

thực trên nhiều lĩnh vực, tạo sức mạnh tổng thể, góp phần cùng Đảng và Nhà nước giải quyết 

những vấn đề bức xúc của nhân dân.  

Hưởng ứng chủ trương của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giúp 

nhau phát triển kinh tế gia đình, mặt trận và các tổ chức thành viên đã có tác động tích cực trong 

việc xây dựng và nâng cao năng lực sản xuất của các thành phần kinh tế, góp phần tạo việc làm 

và thu nhập ổn định cho người dân. Các cuộc vận động đã quyên góp hàng trăm tỷ đồng và hàng 

chục vạn ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông nông thôn, 

thuỷ lợi nội đồng, trường học, nước sạch, lưới điện,... góp phần tích cực trong công tác xoá đói, 

giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân tại địa phương.  

Đồng chí Nguyễn Thành Quang - Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên - cho biết: "Nhiệm kỳ vừa qua, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên và các tổ chức thành viên hoạt động rất tích cực. Các 

phong trào thi đua yêu nước được duy trì và đẩy mạnh đã góp phần củng cố và mở rộng khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, các phong trào này đã góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển 

kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng văn minh, giàu đẹp".  

Nhiệm kỳ 1999 - 2003, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên chỉ đạo mặt trận các cấp và 

các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho nhân 

dân; phối hợp với các cấp uỷ cơ sở tổ chức các buổi nói chuyện thời sự, trong đó đặc biệt nhấn 

mạnh những thắng lợi bước đầu trong công cuộc đổi mới của đất nước; qua đó, nhân dân thêm 
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tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, khơi dậy và phát huy nội lực, tính tự quản trong cộng 

đồng dân cư.  
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Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên  

Xứng đáng với niềm tin của người lao động 
Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên tiền thân là "Hưng nghiệp hội xã" được thành lập năm 1928. 

Gần 8 thập kỷ qua, Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên đã không ngừng trưởng thành và phát triển 

cả về số lượng và chất lượng, luôn nỗ lực đấu tranh bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân Phú 

Yên, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

Đến năm 2004, toàn tỉnh Phú Yên có trên 132 nghìn cán bộ, công nhân, viên chức - lao động, tăng 

43% so với năm 1998. Trong đó, khu vực nhà nước có 33.050 người, tăng 30,5% so với năm 

1998; khu vực ngoài quốc doanh là 98.951 người, tăng 56% so với năm 1998. Không chỉ tăng 

mạnh về số lượng, giai cấp công nhân Phú Yên còn có trình độ học vấn, tay nghề, tác phong công 

nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật ngày càng cao. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn lao 

động tỉnh, giai cấp công nhân Phú Yên đã và đang tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng trong 

công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương.  

Sôi động các phong trào thi đua  

Các phong trào thi đua luôn sôi động là một trong những hoạt động nổi bật mà Liên đoàn lao động 

tỉnh Phú Yên đã tạo được trong lực lượng cán bộ, công nhân, viên chức - lao động của tỉnh. Với 

khẩu hiệu "Ngành ngành thi đua, Nhà nhà thi đua", các phong trào thi đua trong mọi lĩnh vực kinh 

tế - xã hội ở Phú Yên đã thật sự phát huy tính tích cực khi trở thành một trong những động lực 

tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất - kinh doanh của hàng trăm doanh nghiệp, đơn vị. 

Tùy theo đặc điểm của từng ngành, 

công đoàn đã triển khai các phong 

trào như: "Dạy tốt, học tốt" đối với 

ngành giáo dục - đào tạo; "Thực hiện 

12 điều y đức" đối với ngành y; 

"Xây dựng môi trường xanh - sạch -

đẹp, an toàn vệ sinh lao động", "Môi 

trường văn hóa, cơ quan văn hóa", 

"Giỏi việc nước, đảm việc nhà",... 

đối với các đơn vị hành chính sự 

nghiệp và sản xuất - kinh doanh. 

 

Thi đấu bóng chuyền nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày 

thành lập công đoàn Việt Nam (ngày 28-7-2004)  
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Bên cạnh đó, công đoàn các cấp, các ngành còn tổ chức hội thi thợ giỏi và các hoạt động xã hội 

với các chủ đề như: "Giao dịch viên duyên dáng", "Bàn tay vàng", "Chủ tịch công đoàn cơ sở 

giỏi", "Tuyên truyền viên giỏi",... Hàng năm, liên đoàn thường xuyên phát động các kỳ thi đua 

cao điểm chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước.  

Không bó hẹp trong phạm vi công đoàn cơ sở, Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên còn chỉ đạo các 

cấp công đoàn vận động cán bộ, công nhân, viên chức - lao động tham gia xây dựng, sửa chữa, 

kiên cố hóa các công trình thủy lợi ở địa phương; cùng nhà nông tiến hành chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp; đưa các hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển đến vùng sâu, vùng xa, 

cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân nhất là vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, căn 

cứ cách mạng, góp phần giảm tỷ lệ hộ đói nghèo (theo tiêu chí mới) trong tỉnh từ 25% (năm 1998) 

xuống 5,2% (năm 2005).  

Thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên phát động, 

các công đoàn cơ sở trong phạm vi toàn tỉnh đã nhận phụng dưỡng suốt đời 170 Bà mẹ Việt Nam 

Anh hùng, đóng góp xây dựng 195 ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa 351 ngôi nhà cho các gia đình 

chính sách, tặng 1.503 sổ tiết kiệm cho các gia đình khó khăn,... với số tiền trên 3 tỷ đồng. Ngoài 

ra, các cấp công đoàn cũng đã vận động quyên góp 585 triệu đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo và 

trên 2,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng chống thiên tai, bão lụt của tỉnh. 

Người bạn lớn, luôn lắng nghe và thấu hiểu  

Mỗi cán bộ công đoàn Phú Yên luôn khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ".... cán bộ đoàn 

thể cũng như chính quyền, từ trên đến dưới, đều là đày tớ của nhân dân, phải xem trọng ý kiến của 

nhân dân"(1). Sự tận tâm ấy còn được tăng thêm gấp bội đối với từng tổ chức công đoàn. Người

lao động tìm thấy ở tổ chức công đoàn sự tin tưởng của người bạn lớn, luôn dõi theo từng hoạt 

động của họ, tạo điều kiện giúp đỡ họ phát triển.  

Bằng việc quan tâm sát sao, Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên đã thường xuyên nắm bắt tâm tư, 

nguyện vọng của người lao động, từ đó phối hợp với chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch 

hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức các hội nghị, hội thảo để lấy ý 

kiến của cán bộ, công nhân, viên chức - lao động tham gia sửa đổi bổ sung Luật lao động, Luật 

hôn nhân và gia đình, Luật bảo hiểm xã hội,... Hàng năm, Liên đoàn lao động tỉnh còn chủ động 

phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh ra văn bản chỉ đạo các đơn vị tổ chức đại hội công nhân, viên 

chức, hội nghị cán bộ, công chức nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể công nhân, viên chức 

trong xây dựng phương hướng sản xuất - kinh doanh, đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ 
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ở cơ sở. Nhờ sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của các cấp công đoàn với chính quyền, hàng năm, 

toàn tỉnh có 90% doanh nghiệp và 95% cơ quan hành chính sự nghiệp tiến hành đại hội công nhân 

viên chức, hội nghị cán bộ, công chức.  

Nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, liên đoàn đã đề xuất với Uỷ ban nhân dân 

tỉnh kịp thời chỉ đạo điều chỉnh chế độ lương cho giáo viên mẫu giáo - mầm non dân lập; chế độ 

trực phẫu thuật, chống dịch của ngành y tế; xây dựng nhà ở tập thể cho giáo viên các huyện miền 

núi,... Cùng với đó, từ năm 1998 đến năm 2004, liên đoàn đã phối hợp với các cơ quan chức năng 

tổ chức gần 300 cuộc kiểm tra thực hiện Luật lao động, Luật công đoàn, các chính sách chế độ 

bảo đảm quyền lợi của người lao động; 1.623 cuộc kiểm tra chấp hành Luật công đoàn Việt Nam; 

1.659 cuộc kiểm tra tài chính; kịp thời giải quyết 230 đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, viên 

chức - lao động; tham gia vào quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, thẩm định và duyệt 

đơn giá tiền lương hàng năm cho trên 30 doanh nghiệp.  

Trước thực trạng một bộ phận cán bộ, công nhân, viên chức - lao động còn gặp khó khăn về việc 

làm và đời sống, Liên đoàn lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở tham gia với chính 

quyền cùng cấp tổ chức, sắp xếp sản xuất và lao động để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất -

kinh doanh, tìm và tạo việc làm đảm bảo thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cán bộ, công nhân, 

viên chức - lao động; chỉ đạo luân chuyển số vốn vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và Quỹ 

xóa đói, giảm nghèo của tỉnh với số tiền 3.425,5 triệu đồng cho 1.562 lượt hộ vay, tạo việc làm 

cho 1.995 lượt lao động; Quỹ vì phụ nữ nghèo đã quay vòng vốn với tổng số tiền 1.024 triệu đồng 

cho 777 lượt hộ gia đình vay, giải quyết việc làm cho 1.105 lao động. 60% cơ sở công đoàn đã 

vận động cán bộ, viên chức - lao động đóng góp 325 triệu đồng xây dựng Quỹ tương trợ giúp 

nhau phát triển kinh tế gia đình, giải quyết khó khăn trong cuộc sống; phối hợp với Quỹ tấm lòng 

vàng của báo Lao động trợ giúp 114,6 triệu đồng cho gần 100 trường hợp gia đình cán bộ, công 

nhân, viên chức - lao động có hoàn cảnh khó khăn.  

Những hoạt động đa dạng thể hiện sự năng động, sáng tạo của các cấp công đoàn tỉnh Phú Yên, 

tất cả vì mục tiêu để người lao động có thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, ổn định 

tư tưởng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh  

Đây là mục tiêu lớn nhất của Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên. Theo đó, liên đoàn đã đề ra nhiều 

giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước khắc phục những hạn chế về trình 

độ, tay nghề, kỷ luật lao động, nhận thức chính trị và hiểu biết pháp luật trong một bộ phận người 
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lao động (nhất là lao động ở các đơn vị ngoài quốc doanh). Trong đó, công tác tuyên truyền giáo 

dục luôn được đặt lên hàng đầu. Thông qua tổ chức công đoàn trong từng doanh nghiệp, Liên 

đoàn lao động tỉnh Phú Yên đã thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục tư tưởng 

chính trị, phổ biến kiến thức pháp luật và rèn luyện tác phong công nghiệp cho cán bộ, công nhân, 

viên chức - lao động. Đồng thời, liên đoàn còn chú trọng đến công tác bồi dưỡng trình độ, nghiệp 

vụ công đoàn và các kiến thức liên quan cho đội ngũ cán bộ, công đoàn cơ sở, làm nòng cốt cho 

việc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến người lao động. Thông qua các lớp 

tập huấn, các cấp công đoàn cơ sở đã vận động trên 500 nghìn lượt cán bộ, công nhân, viên chức -

lao động tham gia học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước; nâng cao hiểu biết pháp luật, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội và tham gia giao 

thông an toàn.  

Trình độ của người lao động ở Phú Yên đã có những chuyển biến tích cực, nhưng so với nhu cầu 

lao động có trình độ tay nghề trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì vẫn còn hạn chế. Do 

vậy, công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn và tay nghề đã 

được Liên đoàn lao động tỉnh cùng các cấp, các ngành, các doanh nghiệp Phú Yên chú trọng thực 

hiện, nhằm tạo nên thế hệ cán bộ, công nhân, viên chức - lao động kế cận có bản lĩnh giai cấp 

vững vàng, có tri thức và tay nghề cao.  

Bên cạnh đó, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn vững mạnh 

được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển của liên đoàn. 

Trong giai đoạn 2003 - 2008, liên đoàn sẽ kết nạp thêm 7 nghìn đoàn viên mới, phấn đấu để 100% 

cán bộ, viên chức trong khu vực kinh tế nhà nước có đủ điều kiện được kết nạp vào tổ chức công 

đoàn, 100% doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp có tổ chức công đoàn và 100% xã, 

phường, thị trấn có tổ chức công đoàn.  

Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ VII (2003 - 2008) đã đề ra khẩu hiệu hành động: "Việc 

làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội; xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn 

lớn mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương". Với những 

thành tựu đã đạt được, với sự hợp tác hỗ trợ của các cấp, các ngành và Tổng liên đoàn lao động 

Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, xứng 

đáng với niềm tin yêu của đông đảo người lao động Phú Yên.  

Qua các phong trào thi đua yêu nước diễn ra từ năm 1998 đến năm 2004, các cấp công đoàn đã 

giới thiệu 4.200 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 1.650 người đã được xem xét và kết nạp vào 
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Đảng. Hàng nghìn lượt cán bộ, công nhân, viên chức - lao động, trong đó có 667 chị em phụ nữ, 

được phát hiện bồi dưỡng, giới thiệu đề bạt đảm nhận các trọng trách trong công tác chuyên môn, 

lãnh đạo, quản lý các cấp. 41.754 lượt chị đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", trong đó 

có 560 chị đạt cấp tổng liên đoàn; 1.438 tổ lao động đạt danh hiệu xuất sắc; 6.217 cá nhân đạt 

danh hiệu chiến sĩ thi đua; 6.617 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh tế cao, 254 đề 

tài khoa học có giá trị được áp dụng; 315 công trình có chất lượng, làm lợi hàng chục tỷ đồng cho 

Nhà nước. Quan trọng hơn, qua các phong trào thi đua, cán bộ, công nhân, viên chức - lao động 

Phú Yên đã đổi mới phong cách, lề lối làm việc, rèn luyện tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu 

cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia Hà Nội, 2002, t.8, tr.238. 
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Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên  

Vì ngày mai lập nghiệp 
Trong những câu chuyện bên bếp lửa trong mỗi thôn, buôn, mỗi gia đình, bà con đồng bào dân tộc 

thiểu số ở xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh (Phú Yên) luôn nhắc đến những chiến sỹ áo xanh tình 

nguyện với niềm yêu thương, trìu mến như những người thân trong gia đình. Họ lên đây từ năm 

2001, trong dự án "Tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi tỉnh Phú Yên". 

Các mô hình lúa cạn, lúa nước của thanh niên tình nguyện đã đem lại năng suất 50 - 65 tạ/ha, các 

mô hình đàn bò lai sind, đàn dê sinh sản đang làm thay da, đổi thịt mảnh đất vốn cằn cỗi này. Ma 

Công, người dân tộc Êđê (xã Ea Lâm) - phấn khởi nói: "Thanh niên tình nguyện giúp bà con thực 

hiện lối sống văn minh, trai gái được tham gia hoạt động đoàn, được học cách làm ăn,... Bà con 

mình vui lắm, giờ biết làm ăn rồi, không tin vào những hủ tục lạc hậu nên không sợ con ma rừng, 

ma núi nữa". Niềm vui của đồng bào nơi đây chính là niềm hân hoan của tuổi trẻ Phú Yên trong nỗ 

lực cùng với các cấp, các ngành phấn đấu xây dựng Phú Yên ngày càng văn minh, giàu đẹp.  

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên trong nỗ lực "Nối vòng tay lớn" đã có 

những hoạt động tích cực, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Phú Yên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuổi trẻ Phú Yên hôm nay đã xây dựng được 

tổ chức đoàn vững mạnh, với những cán bộ, đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng 

và lòng đam mê, nhiệt huyết, sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc.  

Ngôi trường lớn của tuổi trẻ  

Trong những năm qua, công tác giáo dục 

chính trị tư tưởng và lối sống lành mạnh cho 

đoàn viên, thanh niên là một trong những 

nội dung hoạt động trọng tâm của Tỉnh đoàn 

Phú Yên. Theo đó, Tỉnh đoàn đã chủ động 

tham mưu cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị, địa phương phối hợp với các 

ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động 

giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về chủ 

nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí 

Minh. Thông qua các lớp tập huấn, bồi 

 

Hội thi Báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí 

Minh của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh tỉnh Phú Yên (năm 2003)  
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dưỡng, các đợt sinh hoạt chính trị thường kỳ, các cuộc thi tìm hiểu, hùng biện, diễn đàn, hàng năm, 

Tỉnh đoàn Phú Yên đã tổ chức cho 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên học tập lý luận chủ nghĩa 

Mác - Lênin. Trong đó, nổi bật là hoạt động của Trường cao đẳng xây dựng số 3, Trường cao đẳng 

sư phạm,... Qua các hình thức tổ chức thi Ôlympic các môn triết học Mác - Lênin dưới dạng sân 

khấu hóa đã thu hút hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần tích cực giáo dục 

và hình thành nhân cách, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho đoàn viên, thanh niên.  

Bên cạnh đó, việc định hướng cho đoàn viên, thanh niên học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cũng được 

đặc biệt quan tâm. Hàng năm, Tỉnh đoàn Phú Yên đã tổ chức thành công lớp học tập trung cho đoàn 

viên, thanh niên trong tỉnh; tổ chức các cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên trẻ về tư tưởng Hồ 

Chí Minh. Đặc biệt, năm 2004, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều mô hình sinh hoạt chính 

trị sôi nổi, thiết thực như: tổ chức chiếu phim, tọa đàm, thuyết trình về bộ phim "Hồ Chí Minh -

Chân dung một con người"; tổ chức phát thanh chương trình thanh niên với chủ đề "Tư tưởng Hồ 

Chí Minh và hành động của tuổi trẻ Phú Yên",... Các hoạt động này đã được triển khai ở 100% 

huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc, thu hút khoảng 50 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. 

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, học tập về lý luận chính 

trị cũng được các cấp bộ đoàn, hội, đội trong toàn tỉnh triển khai sâu rộng đến từng đoàn viên thanh 

niên. Kết quả đó thể hiện nỗ lực của Tỉnh đoàn Phú Yên trong việc thực hiện công tác giáo dục 

đoàn viên, thanh niên, hướng tuổi trẻ đến lối sống cao đẹp, sự hiểu biết và bản lĩnh chính trị vững 

vàng, kim chỉ nam cho việc hình thành nhân cách của tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh.  

Đánh giá về những thành công của Tỉnh đoàn Phú Yên, đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Bí thư Trung 

ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - trong bài phát biểu tại Đại hội Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ VI (nhiệm kỳ 2002 - 2007), nhấn mạnh: "Những thành 

tựu mà tuổi trẻ Phú Yên đạt được trong thời gian qua thể hiện những cố gắng, nỗ lực vượt bậc của 

các cấp bộ đoàn cùng đoàn viên, thanh thiếu niên trong phạm vi toàn tỉnh. Dưới sự lãnh đạo trực 

tiếp của các cấp ủy Đảng, các đồng chí đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, biết bám sát tình 

hình, nhiệm vụ địa phương, đơn vị, phối hợp và tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và 

nhân dân; biết lấy nhu cầu nguyện vọng, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên làm điểm 

xuất phát để tạo dựng và phát triển phong trào. Nhờ đó, công tác tư tưởng, tổ chức được triển khai 

hiệu quả. Đây là những tiền đề quan trọng để Tỉnh đoàn Phú Yên đẩy mạnh các phong trào do 

Trung ương Đoàn phát động, nhằm nâng cao vị thế của tuổi trẻ Phú Yên trong thời kỳ công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa".  

Tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội  
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Thành công trong công tác tổ chức và giáo dục đoàn viên, thanh niên là tiền đề quan trọng để triển 

khai hiệu quả các phong trào do Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn phát động, đặc biệt là phong trào 

học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp. Thông qua nhiều loại hình hỗ trợ học tập, nghiên cứu 

khoa học như: câu lạc bộ học thuật, các cuộc thi tìm hiểu, đố vui để học,... và sự ra đời Quỹ khuyến 

học, khuyến tài ở hầu hết các trường, phong trào thi đua học tập, rèn luyện, vượt khó học giỏi đã 

được phát động sâu rộng trong học sinh, sinh viên. Hàng năm, Tỉnh đoàn Phú Yên đã trao tặng hàng 

trăm suất học bổng từ nguồn quỹ hỗ trợ tài năng trẻ cho các học sinh giỏi cấp quốc gia, học sinh 

nghèo vượt khó,...  

Không chỉ hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong học tập, rèn luyện, các cấp bộ đoàn còn vận động

thanh niên giúp nhau lập nghiệp, tích cực khai thác các nguồn lực và tham gia có hiệu quả vào công 

cuộc phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Phú Yên. Các mô hình chuyển giao kỹ thuật như: 

tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hội thảo đầu bờ, điểm trình 

diễn kỹ thuật,... được các cấp bộ đoàn triển khai sâu rộng trong thanh niên nông thôn. Điển hình là 

Huyện đoàn Sông Cầu với mô hình nuôi tôm hùm lồng mang lại hiệu quả kinh tế cao; Huyện đoàn 

Phú Hoà phối hợp với phòng nông nghiệp huyện tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò lai 

sind,...  

Đặc biệt, từ năm 2001, Tỉnh đoàn Phú Yên đã phát động thành lập các đội tri thức trẻ tình nguyện 

tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại 9 xã của ba huyện miền núi (Sông Hinh, Đồng Xuân, Sơn 

Hòa). Phong trào thanh niên tình nguyện đã thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn 

viên, thanh niên. Hoạt động của các đội tri thức trẻ tình nguyện, y bác sĩ tình nguyện, đội hình thanh 

niên tình nguyện trong các đợt hoạt động cao điểm như: ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật 

xanh, mùa hè tình nguyện, phong trào hiến máu nhân đạo,... đã và đang tạo động lực to lớn cho 

công tác đoàn kết, tập hợp và giáo dục thanh niên, củng cố tổ chức cơ sở đoàn, hội. Sự phát triển 

của phong trào đã khẳng định bản chất xung kích cách mạng của đông đảo thanh niên mong muốn 

được rèn luyện, cống hiến cho đất nước, cho xã hội. Phong trào thanh niên tình nguyện không 

những tạo bước đột phá trong việc tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng mà còn 

là môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên.  
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Không những thế, Tỉnh đoàn Phú Yên còn 

triển khai phong trào "bốn không, ba sạch" 

nhằm tuyên truyền giáo dục về luật lệ an 

toàn giao thông, xây dựng đường phố xanh, 

sạch, đẹp. Để phong trào ngày càng đạt hiệu 

quả tốt hơn, Tỉnh đoàn Phú Yên đã chỉ đạo 

và hướng dẫn các cấp bộ đoàn, hội, đội 

trong toàn tỉnh, phối hợp với công an, hội 

cựu chiến binh cùng cấp, thực hiện xây 

dựng, củng cố, kiện toàn các đội hình 

"Thanh niên xung kích tình nguyện" tiến 

hành xây dựng các mô hình tự quản như: 

đoạn đường tự quản; thôn buôn, khu phố tự quản; lớp học tự quản, cơ quan tự quản,...  

Phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được triển 

khai hiệu quả và đi vào chiều sâu. Nhiều cơ sở đoàn đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn 

thể địa phương tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về trách nhiệm 

và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, hăng hái tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tham gia giữ gìn trật 

tự an toàn giao thông, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; tổ 

chức tốt các đợt huấn luyện để nâng cao nhận thức, khả năng sẵn sàng chiến đấu, cảm hóa giáo dục 

thanh, thiếu niên có hành vi hư hỏng, phạm pháp, vận động thanh niên không theo đạo tin lành Đề 

Ga; triển khai tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần 

tự tôn dân tộc, ý thức giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc trong đoàn viên, thanh niên.  

Đánh giá về hiệu quả của các phong trào đoàn thanh niên, đồng chí Nguyễn Thái Học - Bí thư Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên - cho biết: "Trong những năm qua, nhờ sự quan 

tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo trong tỉnh, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể và nỗ lực 

của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tuổi trẻ Phú Yên đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Các 

chương trình hành động, các phong trào của đoàn ngày càng đa dạng, phong phú, thể hiện sự phát 

triển về chất. Hoạt động của đoàn không chỉ dừng lại ở công tác chăm lo lợi ích chính đáng cho 

đoàn viên, thanh niên mà quan trọng hơn là hướng đến động viên, khơi dậy tinh thần tình nguyện, 

xung kích của thanh niên tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên rèn 

luyện, cống hiến, trưởng thành; khẳng định niềm tin và vị trí của tổ chức đoàn đối với Đảng, Nhà 

 

Thanh niên tham gia xóa nhà tạm tại xã Eabar, 

huyện Sông Hinh  
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nước và xã hội".  

Chuẩn bị hành trang gánh vác trọng trách  

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: "Phát huy truyền thống vẻ vang và sức 

mạnh đoàn kết của toàn dân tộc,... tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"(1), trong nội hàm sức mạnh toàn dân tộc có 

sức lực, ý chí và trí tuệ của thế hệ trẻ. Tuổi trẻ Phú Yên với tinh thần xung kích, sáng tạo được đặt 

lên vai trọng trách to lớn - lực lượng tiên phong trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa 

phương.  

Trên tinh thần ấy, Tỉnh đoàn Phú Yên xác định mục tiêu công tác thanh niên đến năm 2010 là tiếp 

tục đẩy mạnh công tác thanh niên, tập trung chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ phát 

triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá, sức khoẻ, nghề nghiệp, giải quyết 

việc làm, phát triển tài năng và sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích tình nguyện trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1) Nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giác ngộ lý tưởng độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong thanh niên; chú trọng 

giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm chiến thắng 

nghèo nàn, lạc hậu; phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao tinh thần tập thể, ý thức cộng đồng, ý 

thức chấp hành luật pháp, trách nhiệm công dân, vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc; phấn đấu 100% cán bộ đoàn, 80% đoàn viên, thanh niên được học tập, 

nghiên cứu 6 bài lý luận chính trị.  

2) Giáo dục bồi dưỡng cho thanh niên ý thức rèn đức, luyện tài, không ngừng học tập nâng cao trình 

độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp; phấn đấu đến năm 2010 40% lao động trẻ được đào tạo 

nghề, 60% thanh niên nông thôn, miền núi được phổ biến, hướng dẫn về nghề nông và tuyên truyền, 

phổ biến ứng dụng công nghệ sinh học và những tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất.  

3) Tuyên truyền giáo dục cho thanh niên có nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, việc làm; tạo thêm 

nhiều việc làm mới cho thanh niên, giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm trong thanh niên; 

tăng nhanh lực lượng lao động trẻ qua đào tạo trong khu vực công nghiệp, dịch vụ, các ngành nghề 

mũi nhọn.  

4) Đẩy mạnh phong trào văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao, rèn luyện sức khoẻ trong thanh 

niên. Phấn đấu đến năm 2010, 100% huyện, thành phố, phường, thị trấn vùng đồng bằng và 80% xã 

vùng cao, miền núi có điểm sinh hoạt, hoạt động thanh thiếu nhi.  

5) Đẩy mạnh phong trào "Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", "Sáng tạo trẻ" và cuộc 
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vận động "Đổi mới phong cách làm việc của cán bộ công chức trẻ",... tăng cường vai trò của đoàn 

thanh niên trong cuộc vận động hỗ trợ và tổ chức cho thanh niên tham gia các mô hình kinh tế - xã 

hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương,... phát huy tinh thần 

xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc thực hiện thường xuyên phong trào "Ngày thứ 7

tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh" bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, 

xây dựng cuộc sống văn hoá ở cơ sở.  

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên là mái trường lớn cho tuổi trẻ học tập và rèn 

luyện, sống có ích và sống có lý tưởng. Bản lĩnh của tuổi trẻ cùng với trí tuệ và niềm đam mê sẽ trở 

thành nguồn lực to lớn cùng các ngành, các cấp và nhân dân Phú Yên hoàn thành mục tiêu: xây 

dựng Phú Yên thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.  

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb.Chính trị quốc 

gia, Hà Nội, 2001, tr241. 
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Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên  

Vì sự tiến bộ của phụ nữ 
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ luôn là lực lượng quan trọng, có những 

đóng góp lớn lao. Phát huy truyền thống đó, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên đã gắn hoạt động 

của các cấp hội với các phong trào tại địa phương, đáp ứng nhu cầu của chị em phụ nữ. Những 

hoạt động hiệu quả của các cấp hội đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cùng nhân 

dân Phú Yên xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.  

Trong thời gian qua, kinh tế Phú Yên đã đạt được những bước tiến đáng kể, đời sống nhân dân từng 

bước được nâng cao. Tuy nhiên, so với mặt bằng các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Phú Yên vẫn là 

tỉnh nghèo. Trước tình hình đó, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, ý 

chí tự lực tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm 

vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ VIII đã đề ra, đặc biệt tập trung vào việc nâng cao hiệu 

quả thực hiện kế hoạch hành động "Vì sự tiến bộ của phụ nữ".  

Đẩy mạnh hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ  

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động: "Phụ nữ tích 

cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", trong thời gian qua, các cấp hội phụ 

nữ tỉnh Phú Yên đã triển khai sâu rộng phong trào, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp 

phụ nữ. Thực hiện quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng chiến lược phát triển "Vì 

sự tiến bộ của phụ nữ", Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được thành lập ở hầu khắp các huyện, thành 

phố trong tỉnh. Các cấp hội phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục về chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với nội dung phong phú và hình thức đa dạng. Đến 

tháng 10-2005, 100% chi hội cơ sở đã tổ chức cho 499.717 lượt hội viên, phụ nữ học tập và đăng ký 

thực hiện, hàng năm qua bình xét có 53 - 68% phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc. Qua phong 

trào này, nhiều tập thể, cá nhân đã trở thành những điển hình trên các lĩnh vực, làm nòng cốt trong 

phong trào hoạt động phụ nữ. Có thể nói, phong trào thi đua đã đi vào đời sống của chị em phụ nữ, 

làm chuyển biến nhận thức, tạo động lực thúc đẩy chị em vươn lên, nhất là trong lao động và học 

tập.  
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Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX 

đã đề ra chuẩn mực đạo đức của người phụ 

nữ Việt Nam trong thời kỳ mới: "Yêu nước, 

có tri thức, năng động, sáng tạo, có lối sống 

văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi 

ích của xã hội và cộng đồng". Quán triệt quan 

điểm đó, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên 

đã xây dựng kế hoạch toàn khoá (2001 -

2006), thực hiện phong trào thi đua yêu nước 

và 6 chương trình nhiệm vụ trọng tâm. Trong 

đó, chương trình giáo dục phẩm chất đạo đức, 

nâng cao năng lực và trình độ của phụ nữ 

được các cấp hội đặc biệt coi trọng.  

Bà Nguyễn Thị Thanh Thừa - Chủ tịch Hội 

liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên - cho biết: 

"Chương trình này giúp trang bị cho chị em phụ nữ những kiến thức cần thiết nhất để xây dựng gia 

đình theo chuẩn mực: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Do đó, trong thời gian qua, các cấp 

hội đã có những hoạt động trợ giúp thiết thực để cán bộ, hội viên có điều kiện nâng cao trình độ 

chuyên môn như: khuyến khích các hội viên đi học, mở các lớp đào tạo về quản lý, kinh doanh,... 

Đồng thời, Tỉnh hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, hội viên về đường lối, 

chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 10 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh,... qua đó ổn 

định tình hình chính trị và tư tưởng trong cán bộ, hội viên. Bên cạnh đó, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 

Phú Yên cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến chị em phụ nữ thông qua các hội thi, các buổi 

thảo luận tìm hiểu về pháp luật, các chính sách về phụ nữ, kiến thức gia đình như: "Cuộc thi viết bài 

tìm hiểu Pháp lệnh phòng chống mại dâm", "Hội thi cán bộ hội cơ sở giỏi các cấp",... thu hút đông 

đảo phụ nữ tham gia. Đặc biệt, từ năm 2001 đến năm 2005, hội đã mở 2.938 lớp tập huấn và buổi 

truyền thông trong nhiều lĩnh vực cho phụ nữ.  

Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", các hội viên luôn thực hiện tốt các công tác xã hội như: 

công tác hậu phương quân đội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện,... Trong năm 

2003, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, các cấp hội phụ nữ tỉnh Phú Yên 

đã quyên góp hơn 80 triệu đồng tôn tạo Khu di tích Hai Bà Trưng, ủng hộ 5 triệu đồng cho phụ nữ 

nghèo hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Trong hai năm 2004-2005, thực hiện chủ trương xoá nhà 

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên tổ chức tọa 

đàm về vai trò của phụ nữ trong công tác quản 

lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm 

tội, tệ nạn xã hội (năm 2003)  
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tạm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp hội đã vận động quyên góp được 298,9 triệu đồng, tiến hành 

xây 47 nhà tình thương cho phụ nữ nghèo (trị giá 5 - 7 triệu đồng/nhà), trong đó cán bộ, hội viên 

đóng góp xây dựng 26 nhà, vận động các nhà hảo tâm xây dựng 21 nhà. Bên cạnh đó, công tác 

chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em, truyền thông dân số - gia đình và trẻ em, phòng chống dịch 

bệnh, chủ động phối hợp với các ngành giảm tệ nạn xã hội,... luôn được các cấp hội đẩy mạnh, thu 

hút nhiều hội viên tham gia.  

Có thể khẳng định, uy tín của các cấp hội ngày càng được nâng cao. Hoạt động tích cực của các cấp 

hội đã thực sự tạo được niềm tin, chỗ dựa cho chị em phụ nữ, thu hút ngày càng đông chị em đến 

với tổ chức hội. Đến hết tháng 10-2005, tổng số hội viên là 116.860 người, chiếm 44,26% tổng số 

phụ nữ trên phạm vi toàn tỉnh.  

Cùng nhau xoá đói, giảm nghèo  

Trong những năm qua, cùng với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các cấp hội phụ nữ 

trong tỉnh đã tích cực vận động hội viên thực hiện chủ trương phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi theo hướng thâm canh tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các 

phong trào "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo", "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình",... tiếp 

tục được duy trì và mở rộng. Riêng năm 2005, các cấp hội đã vận động 2.582 chị có điều kiện kinh 

tế khá giúp 2.788 chị có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như: giúp vốn, giống, ngày 

công,... với tổng số tiền và hiện vật trị giá gần 1,4 tỷ đồng. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời, đúng lúc, nhiều 

chị em phụ nữ có hoàn cảnh nghèo đã vươn lên, vượt qua khó khăn, từng bước cải thiện và nâng 

cao mức sống cho gia đình.  

Bên cạnh đó, các cấp hội đã thực hiện thành công đề án xoá đói, giảm nghèo giai đoạn 2000 - 2002 

với 1.126 hộ được xoá nghèo, đạt 126% chỉ tiêu đề ra. Trong giai đoạn 2003 - 2005, Tỉnh hội đề ra 

mục tiêu xoá 1.300 hộ nghèo, trong đó các cấp hội trực tiếp giúp đỡ xoá 600 hộ nghèo và phối hợp 

với các ban, ngành liên quan xoá 700 hộ nghèo. Đến cuối năm 2004, các cấp hội đã xoá nghèo được 

816 hộ, đạt 62,8% chỉ tiêu giao. Cùng với duy trì và phát triển nguồn vốn Quỹ tiết kiệm vì phụ nữ 

nghèo (số tiền các cấp hội quản lý là 963,9 triệu đồng), hoạt động huy động vốn trong chị em tiếp 

tục được đẩy mạnh. Các mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm đã phát huy hiệu quả. Đến năm 2005, toàn 

tỉnh có 783 nhóm với 8.910 thành viên, tổng vốn huy động hơn 1,1 tỷ đồng, nâng tổng số nhóm phụ 

nữ tiết kiệm toàn tỉnh lên 2.272 nhóm.  

Đặc biệt, được sự quan tâm chỉ đạo, sự hỗ trợ tích cực của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội liên 

hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên đã phối hợp chặt chẽ với các ngành: lao động - thương binh và xã hội, 

ngân hàng, kho bạc nhà nước và các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương khai thác các nguồn vốn 

thuvienhaiphu.com.vn



cho chị em vay trên 114 tỷ đồng, giúp hàng chục nghìn phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất. Không 

những thế, các cấp hội còn phối hợp chặt chẽ với ban, ngành liên quan tổ chức chuyển giao khoa 

học - kỹ thuật cho chị em phụ nữ dưới nhiều hình thức như: tập huấn, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ, 

tổ chức tham quan mô hình điểm,... thu hút hàng chục nghìn phụ nữ tham gia. Từ năm 2002 đến 

năm 2005, Tỉnh hội đã mở 113 lớp tập huấn về chuyển giao khoa học - công nghệ và hướng dẫn 

cách sản xuất - kinh doanh, thu hút 15.637 chị em tham gia.  

Với những hoạt động thiết thực, các cấp hội phụ nữ tỉnh Phú Yên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ đói, 

nghèo từ 15,3% (năm 2001) xuống còn 5,2% (năm 2005). Không những thế, qua phong trào này, 

nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, nhiều hộ vượt khó vươn lên làm giàu đã trở thành những điển hình 

cần được nhân rộng. 

Phát huy vai trò trong giai đoạn tới  

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, 

hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú 

Yên vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: việc 

triển khai, nhân rộng các mô hình mới còn 

chậm do công tác tuyên truyền giáo dục ở 

một số cơ sở vùng sâu, vùng xa đạt hiệu quả 

chưa cao. Nhiều chương trình của hội chưa 

nhận được sự quan tâm đúng mức của các 

ban ngành liên quan, do vậy chưa phát huy 

hiệu quả tích cực.  

Để khắc phục khó khăn, phát huy vai trò 

của hội trong giai đoạn tới, thực hiện thắng 

lợi mục tiêu nhiệm vụ mà Đảng hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ IX đề ra, bà Trần Thị Thanh Thừa cho biết: "Trong những năm tới, các cấp hội phụ 

nữ tỉnh sẽ đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, vận động phụ nữ; xây dựng 

chương trình hành động của hội đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của hội viên".  

Để hoàn thành mục tiêu này, trong thời gian tới, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên sẽ quan tâm hơn 

nữa đến công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ hội có trình độ, năng lực, đáp ứng nhiệm vụ 

củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội vững mạnh. Bên cạnh đó, hội sẽ mạnh dạn đổi mới 

phong cách chỉ đạo, xây dựng nhiều mô hình hoạt động mới hiệu quả hơn, đồng thời đẩy mạnh 

phong trào hội viên sản xuất - kinh doanh giỏi, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng và chăm 

 

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên phối hợp với 

Ban Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức khám, cấp 

thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số xã 

Phú Mỹ, huyện Đồng Xuân (năm 2003)  
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lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, thiết thực của chị em phụ nữ.  

"Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên đã thực sự phát huy vai trò là tổ chức đại diện cho chị em phụ 

nữ. Nhờ sự giúp đỡ của hội mà nhiều chị em phụ nữ như tôi đã vươn lên thoát khỏi đói nghèo, làm 

giàu trên mảnh đất quê hương". Lời tâm sự giản dị, chân tình ấy của chị Cao Thị A - hội viên người 

dân tộc thiểu số - đã phần nào nói lên những nỗ lực, cố gắng của các cấp hội phụ nữ tỉnh Phú Yên. 

Đó là lời khen tặng, đồng thời là nguồn động viên to lớn để Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên 

quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.  

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên  

Địa chỉ: đường Nguyễn Trường Tộ - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoại: 057.825546  

Mô hình làm kinh tế giỏi 

STT Họ và tên Địa chỉ Nghề nghiệp

1  Vũ Thị Kim 

Xuyến  

Thôn Phú Xuân, xã Xuân Phước, huyện Đồng 

Xuân  

Nuôi bò, trang trại trồng 

thuốc lá  

2  Phạm Thị Hiến  Thôn Mỹ Quang, xã An Chấn, huyện Tuy An  Nuôi tôm hùm  

3  Triệu Thị Phương  Thôn Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy 

An  

Khai thác, sản xuất vật liệu 

xây dựng, dịch vụ vận tải  

4  Cao Thị A  Xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hoà  Nuôi bò sữa  

5  Nguyễn Thị Tâm  Xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hoà  Nuôi bò sữa  

6  Mí Tý  Xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hoà  Nuôi bò, dịch vụ xay xát 

gạo  

7  Đào Thị Bông  Thôn Định Thái, xã Hoà Định Đông, huyện 

Phú Hoà  

Nuôi bò, trồng dưa leo phủ 

bạt  

8  Dương Thị Hồng 

Huệ  

Khóm 2, thị trấn Phú Lâm  Làm bánh kem, chăn nuôi 

lợn  

9  Ngô Thị Thuý  Khóm 2, thị trấn Phú Lâm  Trồng cây cảnh  

10  Tô Thị Nghiêm  Thôn Long Bình, thị trấn Sông Cầu, huyện 

Sông Cầu  

Chăn nuôi heo, trồng rau  

11  Phạm Thị Trinh  Thôn Long Bình, thị trấn Sông Cầu, huyện 

Sông Cầu  

Trang trại chăn nuôi gà  
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12  Lê Thị Thương  Thôn Hoà An, xã Xuân Hoà, huyện Sông Cầu  Chăn nuôi gà, hấp cá cơm 

xuất khẩu  

13  Mí H'Nga  Buôn Ken, Ea Bar, huyện Sông Hinh  Nuôi bò  

Nguồn: Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên
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Hội nông dân tỉnh Phú Yên  

Phát huy vai trò nòng cốt trong công cuộc xây dựng nông thôn 

mới  
Trần Quang Nhất 

Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội nông dân Việt Nam 

Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Phú Yên

Trong 75 năm xây dựng và trưởng thành (1930 - 2005), phong trào nông dân và tổ chức Hội nông 

dân tỉnh Phú Yên đã trải qua không ít những giai đoạn khó khăn, thậm chí chịu nhiều tổn thất lớn 

lao. Song, quy tụ dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân Phú Yên đã đoàn kết đấu 

tranh, vượt qua muôn vàn gian khó, cùng nhân dân cả nước viết lên những trang sử vẻ vang trong 

sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc cũng như trong công cuộc công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa.  

Những chặng đường lịch sử  

Ngày 14-10-1930, Nông hội Đỏ tỉnh Phú Yên - tổ chức cách mạng nông dân đầu tiên trên địa bàn 

Phú Yên (tiền thân của Hội nông dân tỉnh Phú Yên ngày nay) được thành lập. Dù trải qua nhiều 

giai đoạn phát triển với nhiều tên gọi khác nhau, từ Nông hội Đỏ, Hội nông dân tương tế, Hội 

nông dân phản đế, Hội nông dân cứu quốc đến Hội nông dân tỉnh Phú Yên, hội luôn là lực lượng 

quan trọng, hậu cứ vững chắc trong các hoạt động đấu tranh cách mạng của Đảng, đóng góp sức 

người, sức của, cùng với quân và dân cả nước làm nên những chiến thắng lẫy lừng trong thế kỷ 

XX.  

Năm 1975, tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa được sáp nhập thành tỉnh Phú Khánh. Giai cấp nông dân 

Phú Yên - Khánh Hòa đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây 

dựng thành công mô hình hợp tác xã nông nghiệp. Sau khi tái lập tỉnh (ngày 1-7-1989), Ban Chấp 

hành Tỉnh hội lâm thời lúc bấy giờ đã tập trung chỉ đạo các cấp hội trong việc nắm vững số lượng 

cán bộ, hội viên trên phạm vi toàn tỉnh, đồng thời tích cực củng cố, xây dựng phát triển tổ chức 

hội. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội nông dân tỉnh Phú Yên đã có 

những bước tiến vượt bậc về công tác xây dựng tổ chức hội. Năm 2005, Hội nông dân tỉnh Phú 

Yên đã có 103 tổ chức cơ sở ở 106 phường, xã, thị trấn, tập hợp hơn 150 nghìn hội viên (chiếm 

86% hộ nông nghiệp), trong đó gần 5.000 cán bộ, hội viên là đảng viên.  

Với lực lượng đông đảo, hùng hậu, Hội nông dân tỉnh Phú Yên đã phát động và hoàn thành thắng 

lợi các phong trào thi đua thực hiện 5 nhiệm vụ chính trị trọng tâm: tăng cường củng cố, xây dựng 

thuvienhaiphu.com.vn



Hội nông dân tỉnh Phú Yên vững mạnh; xây dựng và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân; nâng cao đời 

sống cho nông dân; tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; xây dựng nông thôn mới. 

Tập trung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo  

Bước vào thời kỳ đổi mới, hưởng ứng các chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - 

xã hội nông thôn, miền núi, xây dựng nông thôn mới, 

Thường vụ Tỉnh hội cùng với các cấp hội nông dân đã 

xác định nhiệm vụ hàng đầu là bám sát các chỉ thị, 

thông tư của Trung ương và địa phương để triển khai 

các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ hội viên vay vốn phát 

triển sản xuất - kinh doanh, "xóa đói, giảm nghèo, vươn 

lên làm giàu". Đây là yếu tố quan trọng để phát huy và 

nâng cao vai trò, vị thế của hội trong tình hình mới, 

đồng thời là cơ sở quan trọng để củng cố, xây dựng tổ 

chức hội vững mạnh.  

Trên tinh thần đó, các cấp hội đã phối hợp triển khai 

Chương trình 2308 với Ngân hàng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn tỉnh Phú Yên. Bằng hình thức tín chấp, 

các cơ sở hội đã thành lập 2.328 tổ vay vốn, với 53.122 

hội viên tham gia, tổng dư nợ đạt 379,16 tỷ đồng. Cùng 

với Chương trình 2308, hội còn triển khai chương trình 

liên tịch với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên. 

Bằng hình thức ủy thác, Ngân hàng chính sách xã hội 

tỉnh Phú Yên đã giải ngân trên 63 tỷ đồng cho 11.300 

hộ vay vốn. Bên cạnh đó, hội còn quản lý điều hành trên 7 tỷ đồng, bao gồm vốn xóa đói, giảm 

nghèo, vốn hỗ trợ việc làm và vốn lấy từ Quỹ hỗ trợ nông dân, giải quyết cho hàng nghìn hội viên 

vay vốn phát triển kinh tế, giúp hơn 2.000 hộ thoát nghèo trong năm 2005.  

Cùng với hỗ trợ vốn, các cấp hội còn tích cực triển khai những hoạt động phục vụ nhu cầu thiết 

yếu cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống cho nông dân như: phối hợp với các hợp tác xã, 

tổ hợp tác để đảm nhận các khâu dịch vụ thủy lợi, bảo vệ thực vật; chuyển giao khoa học - kỹ 

thuật; cung ứng con giống, phân bón, thuốc trừ sâu; hình thành và phát triển các tổ hợp tác, trang 

trại thuộc tổ chức hội quản lý; chủ động liên hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để ký kết 

 

Ông Trần Quang Nhất - Uỷ viên Ban 

Thường vụ Trung ương Hội nông 

dân Việt Nam, Chủ tịch Hội nông 

dân tỉnh Phú Yên - trao huy chương 

"Vì giai cấp nông dân Việt Nam" 

cho ông Nguyễn Đình Nhơn - Giám 

đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh 

Phú Yên  
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các hợp đồng tiêu thụ nông sản; phối hợp với các ngành chức năng giới thiệu việc làm cho con em 

hội viên và tham gia xuất khẩu lao động; phát triển nghề truyền thống,... Những hoạt động thiết 

thực của các cấp hội đã tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất 

- kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh. 

Tạo dựng diện mạo nông thôn mới  

Không chỉ chú trọng hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội còn vận động 

thành công phong trào "Tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn". Với phương châm "Nhà 

nước và nhân dân cùng làm", Ban Thường vụ Tỉnh hội đã chỉ đạo các cấp hội, hội viên vận động 

nông dân tham gia xây dựng các công trình phục vụ thiết thực đời sống xã hội như: điện, đường, 

trường, trạm, cầu cống, kênh mương, thủy lợi, nhà văn hóa,... Bình quân mỗi năm, các cấp hội, 

hội viên đóng góp gần 20 tỷ đồng, hàng chục vạn ngày công tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng 

nông thôn.  

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng, xây dựng nếp sống văn hóa 

cũng được các cấp hội chú trọng thực hiện. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, thực hiện nghị quyết liên tịch với các ngành công an, quân đội, kiểm lâm, tư pháp, các tổ 

chức xã hội, tôn giáo trong tỉnh, hội đã triển khai hàng loạt các buổi nói chuyện chính trị và phổ 

biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua phong trào "Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình nông dân văn hóa" do hội phát động, đến năm 2005, 

142 nghìn hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 32 câu lạc bộ nông dân văn hóa, 9 câu lạc bộ an 

toàn giao thông góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội thôn, xóm, ngăn ngừa tệ nạn xã 

hội, động viên con em đi nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Luôn cảnh giác với những âm mưu 

đen tối của các thế lực thù địch hòng phá hoại thành quả cách mạng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc, Thường trực Tỉnh hội cùng các cấp hội ở vùng giáp ranh như huyện Đồng Xuân, huyện 

Sơn Hoà, huyện Sông Hinh thực hiện tốt công tác trao đổi, nắm bắt tình hình. Qua đó giải thích 

cho nhân dân hiểu đúng đường lối của Đảng, góp phần ổn định tình hình khu vực, củng cố các cơ 

sở hội theo hướng tích cực.  

Ông Trần Quang Nhất - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Phú Yên - cho biết: "Để thực hiện thành công 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giai cấp nông dân không chỉ siêng năng 

lao động mà cần có tri thức và bản lĩnh giai cấp vững vàng. Do vậy, ngay từ bây giờ, chúng tôi đã 

quan tâm bồi dưỡng kiến thức, nhất là những kiến thức về khoa học - kỹ thuật tiên tiến cho hội 

viên, nhất là các hội viên trẻ". Đồng thời, trên cơ sở xác định đúng những thuận lợi, khó khăn, các 

cấp hội đã đề xuất với các cấp uỷ Đảng, chính quyền những giải pháp đồng bộ nhằm phát huy 
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mạnh mẽ và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế -

xã hội địa phương. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục 

vụ đời sống cho bà con dân tộc thiểu số; các chính sách, chế độ cho cán bộ chi hội, tổ hội, tạo điều 

kiện cho cán bộ, hội viên có cơ hội học tập nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ; đẩy mạnh hoạt 

động xúc tiến thương mại, đưa hàng hóa 

nông sản ra thị trường thế giới,...  

Những kết quả đạt được là nền tảng vững 

chắc để Ban Thường vụ Tỉnh hội cùng các 

cấp hội thực hiện thành công những nhiệm 

vụ mới trong giai đoạn 2003 -2008: đoàn 

kết, tập hợp đông đảo các tầng lớp nông 

dân, nhằm nâng cao nhận thức về đường 

lối, chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước, nâng cao trình độ văn hoá, khoa 

học - kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của nền 

kinh tế hàng hoá nhiều thành phần; tham 

gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, 

giảm nghèo và làm giàu chính đáng; tích cực tham gia quản lý nhà nước, xã hội, tham gia xây 

dựng Đảng, chính quyền, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông 

thôn.  

Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, tương trợ giúp đỡ nhau xóa đói, 

giảm nghèo lần thứ XI (2003 - 2004), toàn tỉnh có 50.732 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất -

kinh doanh giỏi, 2.065 hộ có mức thu nhập 50 - 100 triệu đồng/năm và 292 hộ có thu nhập trên 

100 triệu đồng/năm. Cùng với đó, các cấp hội đã quyên góp 2,4 tỷ đồng, 592 chỉ vàng, 605.500 

cây giống, 188.270 con giống, hàng vạn ngày công, góp phần giải quyết việc làm cho trên 15 

nghìn lao động nông thôn. Ngoài ra, hội còn vận động hàng trăm triệu đồng cho Quỹ đền ơn đáp 

nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học, Quỹ an ninh - quốc phòng để tương trợ cho các gia 

đình chính sách, người già cô đơn, trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam,...  

Trong năm 2005, các cấp hội, hội viên đã đóng góp trên 47 vạn ngày công và trên 9,5 tỷ đồng duy 

tu, nâng cấp 125 km đường giao thông nông thôn, nạo vét và làm mới 226 km kênh mương nội 

đồng. Từ phong trào này, diện mạo nông thôn đã có những chuyển biến tích cực, đường làng, ngõ 

xóm phong quang, sạch đẹp, giao thông thuận lợi, hệ thống thủy lợi chủ động tưới tiêu trong sản 

 

Các đại biểu dự Hội nghị sản xuất - kinh doanh 

giỏi toàn quốc lần thứ 11 (tỉnh Phú Yên có 3 đại 

biểu)  
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xuất nông nghiệp, lưới điện quốc gia đến 100% xã, phường, thị trấn,...  

- Phấn đấu kết nạp 100% lao động chủ chốt trong hộ nông dân vào hội.  

- 80% cơ sở vững mạnh, 20% đạt khá.  

- 80% chi, tổ hội vững mạnh và khá.  

- 100% cơ sở hội có quỹ hội (vùng đồng bằng: 5 triệu đồng trở lên, miền núi: 01 triệu đồng).  

- Số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi tăng bình quân 6 - 8%/năm.  

- 90% gia đình nông dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.  

- 100% huyện, thành hội đạt vững mạnh, Tỉnh hội phấn đấu đạt loại A, cờ xuất sắc của Trung 

ương Hội nông dân Việt Nam.  

75 năm qua, Hội nông dân tỉnh Phú Yên đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Huân 

chương Giải phóng hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất (1998 - 2002), cờ thi đua xuất 

sắc của Chính phủ năm 2003 và năm 2004, 11 cờ thi đua của Trung ương Hội nông dân Việt 

Nam, 817 bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Trung ương Hội nông dân Việt Nam, 1.240 huy 

chương và kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam.  

Hàng năm, các cấp hội đều theo dõi quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế của địa phương để 

từ đó triển khai các hình thức tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng 

các mô hình sản xuất - kinh doanh phù hợp. Qua đó, các mô hình sản xuất - kinh doanh giỏi xuất 

hiện ngày càng nhiều, điển hình:  

1) Hộ gia đình ông Đinh Cao Trí (xã An Ninh Tây, huyện Tuy An): mô hình nuôi trồng thủy sản, 

thu nhập 140 triệu đồng/năm.  

2) Hộ gia đình ông Đỗ Năm (phường 6, thành phố Tuy Hòa): mô hình khai thác hải sản, thu nhập 

200 triệu đồng/năm.  

3) Hộ gia đình ông Trần Duy Thảo (xã An Hòa, huyện Tuy An): mô hình chế biến nông - lâm -

thủy sản, thu nhập 150 triệu đồng/năm.  

4) Hộ gia đình ông Đặng Đức Tú (xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh): mô hình sản xuất tiểu thủ 

công nghiệp, thu nhập 160 triệu đồng/năm.  

5) Hộ gia đình ông Huỳnh Văn Tánh (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa): mô hình kinh tế vườn 

và kinh tế trang trại, thu nhập 100 triệu đồng/năm.  

6) Hộ gia đình ông May Bay (EaTrol, huyện Sông Hinh): mô hình kinh tế trang trại, thu nhập 150

triệu đồng/năm.  

7) Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Trinh (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An): mô hình nuôi trồng thuỷ 

sản, thu nhập 160 triệu đồng/năm.  
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Hội cựu chiến binh việt nam tỉnh Phú Yên  

Viết tiếp trang sử vàng 
Đất nước thống nhất, non sông liền một dải. Những người chiến sĩ cách mạng trở về với những 

chiến công đỏ thắm trên ngực áo và những kỷ niệm không thể quên của một thời ra trận. Hoàn 

thành nhiệm vụ trong quân đội, rời quân ngũ về với đời thường, nhưng lời thề son sắt vẫn in 

đậm trong tâm trí: "Nguyện suốt đời chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ 

nghĩa xã hội".  

Trung thành, thẳng thắn, trách nhiệm  

Tiếp tục phấn đấu thực hiện lý tưởng cao đẹp: "Độc lập dân tộc 

gắn liền với chủ nghĩa xã hội" và nhiệm vụ cùng với các tầng 

lớp nhân dân, tổ chức xã hội đóng góp xây dựng Đảng, chính 

quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, cán bộ, hội viên hội cựu 

chiến binh luôn phát huy khả năng, trí tuệ, đóng góp ý kiến với 

Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở về những vấn đề thuộc 

đường lối, chủ trương, chính sách, công tác tổ chức cán bộ và 

những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa 

phương và cơ sở.  

Trong các kỳ đại hội Đảng các cấp hoặc qua bầu cử quốc hội, 

hội đồng nhân dân các cấp, bằng thái độ kiên quyết và ý chí kiên 

định trong đấu tranh chống những quan điểm tư tưởng sai trái, 

tham nhũng, lãng phí,... hội đã tham gia góp ý các văn kiện dự 

thảo, báo cáo chính trị, đề án nhân sự, góp phần lựa chọn, giới 

thiệu cán bộ có năng lực, phẩm chất vào các chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan Đảng, 

chính quyền và đoàn thể các cấp.  

Điều lệ của Hội cựu chiến binh Việt Nam chỉ rõ: "Tham gia giáo dục và truyền thụ truyền thống 

cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp hội. Đây vừa là tình cảm, 

vừa là trách nhiệm của những người đi trước đối với thế hệ trẻ"; đồng thời nhận thức sâu sắc lời 

dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm rất quan 

trọng và rất cần thiết"(1), hội đã đề ra khẩu hiệu: "Nơi nào có đoàn thanh niên yếu thì nơi đó hội 

cựu chiến binh chưa được công nhận là trong sạch, vững mạnh". Quán triệt tinh thần đó, các cấp 

hội đã quan tâm chăm lo, xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đoàn còn yếu. Trước tiên, các cấp 
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hội đã kết hợp cùng các chi đoàn cơ sở tìm hiểu nguyên nhân và tìm ra giải pháp đưa hoạt động 

đoàn phát triển. Thông qua các hình thức phong phú, đa dạng, hội đã tổ chức các buổi nói 

chuyện với thanh niên về truyền thống cách mạng nhân dịp các ngày lễ lớn (ngày 3-2; 30-4;1-5; 

2-9; 22-12,...), tổ chức các buổi hành quân dã ngoại về nguồn, thăm căn cứ cách mạng trong 

tỉnh, gặp mặt và trao đổi với các nhân chứng lịch sử,... Bằng phương pháp lồng ghép hoạt động 

sinh hoạt đoàn với công tác tuyên truyên giáo dục thế hệ trẻ, hội cựu chiến binh các cấp đã giúp 

mỗi đoàn viên hiểu hơn những mất mát, hy sinh, giá trị của độc lập, tự do và tinh thần chiến đấu 

anh dũng, kiên cường của quân và dân Việt Nam. Qua đó, khơi dậy trong mỗi đoàn viên tình 

yêu quê hương, đất nước trong thời đại mới bằng những hành động: nêu cao tinh thần yêu nước, 

rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh,...  

Đến năm 2004, hội đã kết nạp 7.289 quân nhân vào 85 câu lạc bộ cựu quân nhân. Đây là lực 

lượng kế cận cho Đảng và chính quyền trong tương lai, lực lượng chính trong nền quốc phòng 

toàn dân ở địa phương. Hàng năm, cùng với hội cựu chiến binh, Câu lạc bộ Cựu quân nhân Phú 

Yên thường xuyên tham gia huấn luyện, diễn tập quân sự, tuyển quân,... sẵn sàng tham gia ứng 

phó với các tình huống phức tạp có thể xảy ra.  

Cùng với các nhiệm vụ trên, công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước trong nhân dân cũng được hội quan tâm chú trọng. Hàng năm, hội đã phối hợp 

với các trung tâm chính trị huyện, thành phố và Trường chính trị tỉnh mở các lớp bồi dưỡng đội 

ngũ cán bộ. Bình quân mỗi năm, các cấp hội đã cử 500 - 600 cán bộ tham gia các khóa học. Bên 

cạnh đó, các cấp hội còn cử 50 - 60 cán bộ/năm đi học các lớp sơ - trung - cao cấp chính trị, 

quản lý nhà nước,... Qua các khoá bồi dưỡng, trình độ lý luận của cán bộ hội được nâng cao, góp 

phần quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; xây dựng và củng cố tình làng nghĩa xóm, tăng cường khối đoàn kết trong nhân 

dân,... Đồng thời, cán bộ hội viên cựu chiến binh luôn nêu cao tinh thần cảnh giác với âm mưu 

"Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Đối với các huyện miền núi như Sơn Hòa, Đồng 

Xuân và Sông Hinh, hội đã phân công những cán bộ, hội viên có kinh nghiệm, uy tín tuyên 

truyền cho nhân dân hiểu rõ về những chủ trương, chính sách, sự quan tâm của Đảng và Nhà 

nước trong việc cải thiện, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội, tôn trọng những phong tục tập 

quán lành mạnh của đồng bào các dân tộc, tránh việc kích động các tư tưởng sai trái trong nhân 

dân. 

Nêu cao tinh thần tương thân tương ái  
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Hoàn thành nhiệm vụ, trở về với đời thường, trong điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó 

khăn, các chiến sĩ năm xưa luôn phát huy tinh thần: "Khó khăn nào cũng vượt qua", động viên, 

trao đổi kinh nghiệm lao động sản xuất, giúp đỡ bà con và tự giúp nhau về vốn, từng bước phát 

triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.  

Để tạo điều kiện cho hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, hội đã đứng ra vận động, khai thác 

các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước và nội bộ hội viên với tổng số vốn trên 12 tỷ đồng. Trong 

đó, gần 3,2 tỷ đồng là vốn huy động của hội viên. Ngoài ra, hội đã bảo lãnh tín chấp cho hội 

viên vay 4.163 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, hướng dẫn cho hội viên vay vốn 

tín dụng ngân hàng 5.733 triệu đồng để mở rộng sản xuất - kinh doanh. Bằng việc sử dụng hiệu 

quả và hợp lý các nguồn vốn, số hộ hội viên đói nghèo đã giảm từ 59,8% (năm 1992) xuống còn 

2,98% (năm 2004), 67,17% hội viên có cuộc sống ổn định và 29,85% hộ khá và giàu. Nhiều 

gương điển hình tiên tiến đã xuất hiện trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi với thu nhập 40 -

80 triệu đồng/năm. Điều đáng nói, các hội viên vừa tìm cách làm giàu chính đáng, vừa tạo điều 

kiện giúp đỡ hàng trăm hộ trong địa phương cùng phát triển kinh tế bằng giống cây con hoặc 

cho vay vốn không tính lãi. Điều đó chứng minh tinh thần vượt khó, vươn lên làm giàu chính 

đáng và tinh thần tương thân tương ái của các hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Phú 

Yên.  

Đi đôi với phong trào "Xoá đói, giảm nghèo", các cơ sở hội còn tham gia tích cực vào phong 

trào xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cùng 

nhân dân địa phương, cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh cơ sở đã đóng góp công sức, kinh 

nghiệm và kinh tế xây dựng các tuyến đường giao thông liên thôn, xã, bê tông hoá ngõ, hẻm, 

đường làng, tuyến phố, làm mới cầu bắc qua kênh mương, bê tông hoá hệ thống thuỷ lợi, xây 

dựng các hệ thống điện nước, kiên cố hoá trường học, trạm xá, chợ miền quê,... Đồng thời, các 

cấp hội thường xuyên quan tâm thăm hỏi, chăm sóc khi hội viên ốm đau, hay gặp thiên tai, hoạn 

nạn. Đến năm 2004, hội đã vận động quyên góp gần 150 triệu đồng xoá 43 nhà tạm, trợ giúp các 

gia đình hội viên bị thiệt hại nặng do lũ lụt; ủng hộ 29 triệu đồng để xây dựng công trình cựu 

chiến binh ở Điện Biên Phủ. Hầu hết các cơ sở hội đều có quỹ với số dư bình quân 30 - 50 nghìn 

đồng/hội viên để giúp đỡ, tương trợ đồng đội những lúc khó khăn. Đây là tình cảm chân thành 

của các hội viên hội cựu chiến binh dành cho nhau với tinh thần "thương người như thể thương 

thân". 

Không ngừng xây dựng tổ chức hội vững mạnh  
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Theo số liệu thống kê của Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Phú Yên, đến năm 2004, toàn tỉnh 

có 11.770 cựu chiến binh. Tại Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Phú Yên lần thứ IV 

(tháng 8-2004), hội đã tập hợp 10.626 hội viên, thuộc 21 dân tộc, sinh hoạt trong 166 tổ chức cơ 

sở và 584 chi hội trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó, 1.070 hội viên trong ban chấp hành các cấp 

hội, 3.392 hội viên là đảng viên. Đến tháng 6-2004, hội có 1.241 cán bộ, hội viên tham gia công 

tác Đảng, chính quyền và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, các cấp uỷ Đảng có 590 

đồng chí, chính quyền có 723 đồng chí, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên có 182 đồng 

chí và các đoàn thể xã hội có 426 đồng chí. Trong đợt bầu cử hội đồng nhân dân 3 cấp tỉnh Phú 

Yên (khóa 2004 - 2009), các cấp hội đã có 12/49 đại biểu cấp tỉnh; 64/267 đại biểu cấp huyện; 

559/2783 đại biểu cấp xã. Đây là niềm vinh dự và tự hào đối với toàn thể cán bộ, hội viên hội 

cựu chiến binh, đồng thời minh chứng cho năng lực công tác, sự tin cậy của Đảng, chính quyền 

và niềm tin yêu của nhân dân đối với những người lính năm xưa. Bên cạnh đó, để giúp đỡ hội 

viên hoàn thành nhiệm vụ, hàng năm, các cấp hội đã duy trì tốt các cuộc họp mặt với các đồng 

chí đương nhiệm, đặc biệt là các đồng chí nắm giữ nhiệm vụ chủ chốt để xác định rõ trách 

nhiệm được Đảng và nhân dân giao phó, qua đó động viên, khuyến khích và nhắc nhở hội viên 

giữ gìn, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ".  

Với những nỗ lực không ngừng trong công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đến tháng 6-

2004, 9.375 hội viên cựu chiến binh được công nhận là hội viên gương mẫu, chiếm 91,71%, 

tăng 20,81% so với năm 1999. 127 cơ sở hội đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, chiếm 

76,97%, tăng 8,38% so với năm 1999.  

Trong gần 15 năm qua, được sự giúp đỡ của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Phú Yên đã có bước 

trưởng thành nhanh chóng và vững chắc. Với những thành tích đạt được, Hội cựu chiến binh 

Việt Nam tỉnh Phú Yên đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động 

hạng Nhì. Đặc biệt, Hội cựu chiến binh huyện Tuy Hòa (cũ) được trao tặng Huân chương Lao 

động hạng Ba. Hai cá nhân là đồng chí Huỳnh Mỹ Chánh và Đào Văn ổn được tặng thưởng 

Huân chương Lao động hạng Ba.  

Phát huy những thành tích đã đạt được, rút kinh nghiệm và khắc phục những điểm còn hạn chế, 

trong giai đoạn 2005 - 2010, Tỉnh hội và các cấp hội đã xác định:  

1) Tập trung củng cố xây dựng tổ chức cơ sở hội - đoàn và ban chấp hành hội các cấp đủ phẩm 

chất, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn 
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cách mạng mới.  

2) Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới.  

3) Tiếp tục điều tra các đối tượng cựu chiến binh theo quy định của điều lệ sửa đổi, vận động kết 

nạp 100% cựu chiến binh đủ tiêu chuẩn vào hội.  

4) Phấn đấu đạt 97% tổ chức cơ sở hội trong sạch, vững mạnh, trong đó 40% đạt tiêu chuẩn 

trong sạch, vững mạnh xuất sắc. Không có cơ sở hội yếu kém, 65% hội viên cựu chiến binh 

gương mẫu, không có hội viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng hoặc vi phạm pháp luật, 95% gia 

đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.  

Với những thành quả đã đạt được, Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Phú Yên đã góp phần 

không nhỏ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương. Những người chiến sĩ năm xưa, nay là 

các cựu chiến binh, vẫn nguyện đem hết tâm huyết, năng lực và ý thức trách nhiệm để xây dựng, 

bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, tham gia tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương, góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh - quốc phòng. Với những bước đi 

vững chắc, hội mãi là tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng cách mạng quan trọng trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr 498. 
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Tôn giáo tỉnh Phú Yên  

Góp phần thực hiện thành công 

chiến lược đại đoàn kết dân tộc 
Nằm trên dải đất miền Trung khắc nghiệt, những khó khăn của cuộc sống lại trở thành sợi dây 

kết nối tình cảm tương thân, tương ái giữa các dân tộc, tôn giáo ở Phú Yên. Mỗi công dân, 

không phân biệt dân tộc, tôn giáo cùng chung vai, sát cánh dưới mái nhà chung hòa thuận, 

cùng vượt qua khó khăn để hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thành công ấy thể hiện 

những nỗ lực của Phú Yên trong việc triển khai các chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, 

trong đó vai trò hạt nhân thuộc về Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên.  

Sau ngày tái lập tỉnh (năm 1989), mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng các cấp lãnh đạo tỉnh 

luôn quan tâm chăm lo đến công tác dân tộc, tôn giáo. Từ năm 1994, tỉnh đã hình thành cơ 

quan chuyên trách về công tác tôn giáo. Điều đó cho thấy, tôn giáo là vấn đề luôn được các cấp 

lãnh đạo tỉnh Phú Yên coi trọng. Cùng với các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, các chính 

sách dân tộc và tôn giáo là động lực để Phú Yên thành công trong nỗ lực xây dựng xã hội công 

bằng, dân chủ và văn minh.  

Đặc trưng tôn giáo tỉnh Phú Yên  

Đồng bào tôn giáo trong tỉnh Phú Yên sống đan xen ở các địa 

bàn dân cư, không có địa bàn dân cư tôn giáo toàn tòng. Tín 

đồ tôn giáo tỉnh Phú Yên sống hiền hòa, lành mạnh. Trong 

cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, 

đồng bào tôn giáo đã có những đóng góp to lớn về sức người 

và sức của. Nhiều cơ sở tôn giáo trong chiến tranh từng là nơi 

che giấu chiến sĩ cách mạng; nhiều tín đồ tôn giáo trở thành 

chiến sĩ trung kiên đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc 

nhân dân,... Đồng bào tôn giáo cũng chịu nhiều mất mát, hy 

sinh, nhưng kẻ thù không khuất phục được tinh thần yêu 

nước và ý chí tự cường dân tộc. Mỗi đồng bào tôn giáo cùng 

góp chút công sức nhỏ bé để viết lên bản anh hùng ca cách 

mạng, làm nên những chiến công hiển hách đưa dân tộc "rũ 

bùn đứng dậy sáng lòa".  

 

Ông Đỗ Vĩnh Tân - Trưởng 

ban Ban Tôn giáo tỉnh Phú 

Yên  
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Ngày nay, trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đồng bào tôn giáo cùng với nhân dân 

toàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đoàn kết 

một lòng để chiến thắng đói nghèo, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh. Những chức sắc 

tôn giáo trở thành người tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến 

các giáo dân. Các cơ sở tôn giáo là nơi các giáo dân bàn kế sách làm ăn. Sống "tốt đời, đẹp 

đạo" là mục tiêu mà các tín đồ tôn giáo ở Phú Yên đang dốc lòng hướng tới.  

Chiếm 32% dân số, các tín đồ tôn giáo là lực lượng hùng hậu của Phú Yên trong công cuộc 

phát triển kinh tế - xã hội. Trong nhiều năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách đại đoàn kết 

toàn dân tộc của Đảng, tỉnh Phú Yên rất coi trọng chính sách tôn giáo, nhằm phát huy sức 

mạnh của đồng bào tôn giáo, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm với cộng đồng. 

Không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, tạo nên mái nhà chung đồng thuận, dưới ánh sáng của 

Đảng, kết thành khối thống nhất để chiến thắng đói nghèo, xây dựng xã hội công bằng, dân 

chủ, văn minh,... trở thành tôn chỉ trong công tác dân tộc, tôn giáo, chất keo dính kết đồng bào 

các tôn giáo. 

Thành tựu nổi bật trong công tác tôn giáo  

Thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, trong nhiều năm qua, công tác giáo dục 

về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho các giáo dân ở Phú Yên được 

triển khai đồng bộ và hiệu quả. Với vai trò là cơ quan quản lý trực tiếp đối với vấn đề tôn giáo, 

Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên đã triển khai nhiều lớp học phổ biến, quán triệt chủ trương, chính 

sách, các nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo cho các chức sắc tôn 

giáo, các già làng, trưởng bản. Đây là những hạt nhân quan trọng giúp các tầng lớp nhân dân 

hiểu biết một cách đúng đắn về chính sách đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, góp phần tăng 

cường khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh. Đồng thời, Ban Tôn giáo tỉnh Phú 

Yên đã xây dựng thành công chương trình phối hợp với các đoàn thể như: hội phụ nữ, hội 

nông dân, hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên,... tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục 

chính sách tôn giáo cho các hội viên, đưa hoạt động này đi vào chiều sâu. Nhờ vậy, đồng bào 

tôn giáo luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt 

là chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo.  

Bên cạnh đó, Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên đã vận động các giáo dân tích cực tham gia các 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ nhau 

phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào quần chúng 
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bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hoạt động này đã đem lại chuyển biến tích cực trong đời sống của 

đồng bào tôn giáo trong tỉnh. Năm 2004, tỷ lệ đói nghèo của giáo dân trong phạm vi toàn tỉnh 

giảm còn 10%, giảm 5,9% so với năm 2001. Nhiều gia đình đồng bào tôn giáo được công nhận 

gia đình văn hóa. Đặc biệt, phường 2 (thành phố Tuy Hòa) - một phường có tỷ lệ đồng bào các 

tôn giáo sinh sống cao nhất trong tỉnh, trong nhiều năm liền là lá cờ đầu về phong trào bảo vệ 

an ninh Tổ quốc của tỉnh Phú Yên và Bộ Công an.  

Chính quyền các cấp thực sự quan tâm, đáp ứng các nhu cầu chính đáng của đồng bào tôn giáo 

trong tỉnh như: tạo điều kiện thuận lợi để các sinh hoạt tôn giáo được tiến hành bình thường; 

xây dựng, sửa chữa nơi thờ tự; đào tạo, thuyên chuyển, bổ nhiệm các chức sắc, nhà tu hành,... 

Nhờ đó, các chức sắc, tín đồ tôn giáo rất tin tưởng vào chính sách tôn giáo của địa phương.  

Đánh giá về những thành tựu trong công tác tôn giáo, đồng chí Nguyễn Thành Quang - Bí thư 

Tỉnh ủy Phú Yên - nhấn mạnh: "Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng 

Đảng bộ và nhân dân Phú Yên đã dành sự quan tâm đến công tác tôn giáo. Những chuyển biến 

tích cực trong đời sống giáo dân đã khẳng định tính ưu việt của Nhà nước ta. Cùng với các 

chính sách của Đảng và Nhà nước, tỉnh Phú Yên sẽ nỗ lực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc. Sự đồng thuận giữa các dân tộc, tôn giáo sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp để Phú Yên có 

bước phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa". 

Vì mục tiêu "Tốt đời, đẹp đạo"  

Trong những năm qua, với những hoạt động thiết 

thực, Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên đã góp phần nâng 

cao tinh thần cảnh giác của hệ thống chính trị và các 

tầng lớp nhân dân trước âm mưu "Diễn biến hòa 

bình" của các thế lực thù địch; ngăn chặn thủ đoạn 

tung tin đồn, xuyên tạc đường lối chính sách dân 

tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, làm 

thất bại âm mưu của các thế lực thù địch trong việc 

thực hiện chính sách chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn 

giáo; tăng cường sự quản lý nhà nước về lĩnh vực 

dân tộc, tôn giáo, phát hiện và xử lý kịp thời những 

biểu hiện vi phạm chính sách dân tộc, chính sách 

tôn giáo.  

 

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ gặp mặt 

các chức sắc tôn giáo tỉnh Phú Yên  
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Tuy nhiên, theo ông Đỗ Vĩnh Tân - Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên, bên cạnh những 

thành tựu đạt được, việc thực hiện các chính sách tôn giáo của Phú Yên cũng đang gặp phải 

những vấn đề rất khó khăn. Trước hết, nhận thức về chính sách tôn giáo và công tác tôn giáo 

của một số cán bộ chưa thực sự đầy đủ. Bên cạnh đó, tuy đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo 

của địa phương đã được củng cố, song đội ngũ chuyên trách và kiêm nhiệm chưa được đào tạo 

cơ bản về công tác tôn giáo. Vì thế, việc triển khai các công tác tuyên truyền, giáo dục đồng 

bào là chức sắc, tín đồ tôn giáo về chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng và Nhà nước 

còn gặp nhiều khó khăn.  

Để khắc phục tình trạng này, trong giai đoạn tới, tỉnh Phú Yên cần có chính sách quy hoạch, 

đào tạo cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo, tập trung củng cố tổ chức 

bộ máy làm công tác tôn giáo của uỷ ban nhân dân các cấp; bố trí trụ sở làm việc và phương 

tiện của cơ quan làm công tác tôn giáo để thuận tiện cho việc giải quyết các vấn đề tôn giáo; 

tăng cường liên hệ với các giáo hội, các tôn giáo ở địa phương; có chính sách khen thưởng, đãi 

ngộ với giáo hội, chức sắc và tín đồ có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện chính sách 

tôn giáo, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo.  

Bằng những hoạt động thiết thực, với vai trò là cơ quan quản lý về công tác tôn giáo, Ban Tôn 

giáo tỉnh Phú Yên đã góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với 

đồng bào giáo dân một cách tự nhiên và hiệu quả. Đó là một trong những nhân tố quan trọng 

để Phú Yên thực hiện thành công chiến lược huy động tổng lực sức mạnh của khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, hướng tới mục tiêu: "Dân 

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".  

Đến năm 2004, tỉnh Phú Yên có 5 tôn giáo: đạo Phật, đạo Công giáo, đạo Tin Lành, đạo Cao 

Đài, đạo Hòa Hảo. Tổng số tín đồ tôn giáo là 262.237 người, chiếm 32% dân số toàn tỉnh. 

Trong đó, đạo Phật có 238.431 tín đồ (chiếm 90,9%), đạo Công giáo 17.469 tín đồ (6,7%), đạo 

Tin Lành 2.886 tín đồ (1,1%), đạo Cao Đài 3.136 tín đồ (1,2%), đạo Hòa Hảo 315 tín đồ 

(0,1%). Toàn tỉnh có 311 chức sắc, nhà tu hành của các tôn giáo, trong đó có 262 chức sắc, nhà 

tu hành chuyên hoạt động tôn giáo, còn lại là chức việc.  

Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên 

Địa chỉ: số 76 đường Lê Duẩn - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên  

Điện thoại: 057.841724  

 

thuvienhaiphu.com.vn



  

Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Phú Yên  

Nỗ lực vì ngày mai tươi đẹp 

Ngày 27-3-2002, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Phú Yên được thành lập trên cơ sở 
hợp nhất Uỷ ban Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và Uỷ ban Bảo vệ Chăm sóc trẻ em tỉnh Phú 
Yên. Với sự phối hợp tích cực và hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể cùng những nỗ lực 
không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác dân số - gia đình, trẻ 
em ở các cấp, công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình và chương trình hành động vì trẻ em 
của tỉnh Phú Yên đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Trong những năm qua, sự chuyển biến tích cực của kinh tế Phú Yên đã tác động rất lớn đến 
công tác dân số, gia đình và trẻ em của tỉnh. ông Bùi Thanh Tuấn - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, 
Gia đình và Trẻ em tỉnh Phú Yên - cho biết: "Mục tiêu của công tác dân số, gia đình và trẻ em 
ở Phú Yên là ổn định quy mô dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống, trong đó đặc biệt chú ý 
đến công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em".  

Kế hoạch hóa gia đình - thành công đầu tiên  

Trong chiến lược dân số giai đoạn 2001 - 2010 của tỉnh, Phú Yên xác định: thực hiện gia đình 
ít con, khỏe mạnh, tiến bộ, ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý để có cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc; nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, góp phần vào sự phát triển toàn diện của tỉnh''. Quán triệt tinh thần trên, Uỷ ban 
Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Phú Yên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực về dân số -
kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.  

Một trong những nội dung hoạt động 
chủ yếu hàng năm của uỷ ban là chỉ đạo 
triển khai chiến dịch truyền thông lồng 
ghép dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến 
hầu hết các xã, trực tiếp tới từng cặp vợ 
chồng. Từ đây, hàng trăm câu lạc bộ 
như: câu lạc bộ phụ nữ không sinh con 
thứ 3, câu lạc bộ gia đình trẻ, câu lạc bộ 
tiền hôn nhân,... đã được hình thành và 
hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, công tác 
truyền thông được tăng cường vào các 
ngày lễ lớn của ngành như "Tháng hành 
động vì trẻ em", "Ngày gia đình Việt 
Nam", "Ngày dân số thế giới", "Ngày 
dân số Việt Nam", đã góp phần nâng 
cao nhận thức cho nhân dân, tạo phong 
trào thi đua sôi nổi. Ngày càng có nhiều 
cặp vợ chồng (cả đồng bào dân tộc 
thiểu số) tự nguyện áp dụng các biện 

 

Ông Bùi Thanh Tuấn - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân 
số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Phú Yên - phát biểu 
trong đợt tập huấn đưa trẻ lang thang về với gia 
đình và cộng đồng (năm 2003)  
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pháp tránh thai hiện đại. Đặc biệt, năm 2003, uỷ ban đã tổ chức thành công chiến dịch tuyên 
truyền Pháp lệnh dân số. Đến năm 2004, 9 huyện, thành phố đã triển khai công tác này cùng 
với sự tham gia nhiệt tình của các ngành, báo, đài địa phương.  

Với quan điểm "nhận thức phải đi trước một bước, nhận thức có tốt thì mới đảm bảo tính tự 
nguyện thực hiện, đảm bảo tính bền vững của công tác dân số", Phú Yên đã xây dựng được đội 
ngũ những cán bộ chuyên trách từ tỉnh xuống cơ sở, cùng mạng lưới cộng tác viên dân số toả 
đi khắp các thôn, xóm. Bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú, đội ngũ cán bộ này đã đưa 
chương trình dân số - kế hoạch hoá gia đình đến với mọi đối tượng, thu hút sự quan tâm của 
các cấp lãnh đạo, sự tham gia của các ngành và hưởng ứng của nhân dân.  

Nghị quyết Trung ương 4 (khoá VII) về chính sách dân số ban hành năm 1993 đã tạo nên sự 
phối kết hợp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả giữa các ban, ngành, đoàn thể với Uỷ ban Dân số, 
Gia đình và Trẻ em tỉnh Phú Yên. Đơn cử: uỷ ban đã phối hợp với Trung tâm truyền hình Việt 
Nam tại Phú Yên phát sóng chuyên mục "Dân số và Phát triển" với tần suất 1 lần/tháng; kết 
hợp với báo Phú Yên hàng tuần ra chuyên trang "Dân số" và "Vì trẻ thơ"; phối hợp với Tỉnh 
đoàn và Sở Giáo dục - Đào tạo Phú Yên tổ chức hội thi "Tìm hiểu dân số sức khỏe sinh sản 
tuổi vị thành niên" cho các trường phổ thông trung học trong tỉnh,... Nhờ sự quan tâm giúp đỡ 
của nhiều cơ quan, ban, ngành, uỷ ban có thêm điều kiện đầu tư, phát triển về cơ sở vật chất, 
trang thiết bị và đào tạo cán bộ phục vụ công tác kế hoạch hóa gia đình, giúp kiểm soát thành 
công mức sinh, điều chỉnh hợp lý sự gia tăng dân số trên địa bàn tỉnh. Kết quả, mức sinh giảm 
nhanh, vững chắc (khoảng 5Ẽ/năm), tiến đến đạt mức sinh thay thế. Tỷ lệ sinh con lần thứ 3 
cũng liên tục giảm. Năm 2004, tỷ lệ sinh giảm 0,48Ẽ, tỷ lệ sinh trên 2 con giảm 0,38%. Đây là 
kết quả đáng phấn khởi thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và sự cố gắng của các 
huyện, thành phố trong tỉnh, trong đó nổi bật nhất là thành phố Tuy Hoà nơi có tỷ lệ sinh con 
thứ 3 chỉ chiếm 6,49%.  

Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Do đó, thành công của các 
chương trình mục tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình do Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em 
tỉnh Phú Yên chỉ đạo thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân 
trong tỉnh, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

Dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em  

Trong hơn 10 năm qua, việc thực hiện Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em (ban hành năm 
1991), nhất là thực hiện các quyền và bổn phận của trẻ em trong phạm vi toàn tỉnh có nhiều 
chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động. Phong trào "Toàn dân đưa trẻ đến trường" 
được phát triển rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân. Chương trình phòng chống suy dinh 
dưỡng trẻ em được triển khai ở khắp các cơ sở. Năm 2004, 97,3% trẻ trong độ tuổi được tiêm 
chủng đầy đủ 6 loại vắcxin. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm từ 34,9% (năm 
2001) xuống còn 29,2% (năm 2004).  

Bên cạnh đó, uỷ ban còn đặc biệt quan tâm, chăm sóc những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như 
nuôi dưỡng, giúp đỡ trẻ mồ côi; phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho trẻ dị tật, 
khuyết tật. Từ năm 2000 đến năm 2004, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Phú Yên đã 
phối hợp với ngành y tế phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho 254 em, cấp 882 xe 
lăn. Đặc biệt, năm 2004, được sự tài trợ của Hội người Việt Nam tại Pháp, uỷ ban đã triển khai 
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dự án "Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật bị ảnh hưởng chất độc da cam". Bà Phạm Thị 
Tương Lai - Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Phú Yên, 
cho biết: "Những nỗ lực của các cấp, các ngành không chỉ giúp các em có điều kiện tham gia 
sinh hoạt với cộng đồng, hòa nhập với cuộc sống mà còn tạo điều kiện cho các em làm chủ 
tương lai của mình''.  

Ngoài ra, uỷ ban còn phối hợp với các cấp, ngành trong tỉnh tiến hành trao học bổng cho trẻ 
em nghèo, học giỏi, con em gia đình thương binh liệt sỹ, với trị giá 300 - 500 nghìn 
đồng/suất/năm cho hàng trăm em; tổ chức các lớp học tình thương, học nghề cho hàng chục trẻ 
mỗi năm đạt chất lượng tốt. Các nhu cầu về vui chơi giải trí của thanh thiếu niên trong tỉnh dần 
được đáp ứng với nhiều hoạt động giải trí lành mạnh, bổ ích như: cắm trại, tham quan, thi đấu 
thể thao, các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu của các em ở các nhà thiếu nhi,... Đến năm 
2004, toàn tỉnh có 01 nhà văn hóa thiếu nhi cấp tỉnh, 03 nhà văn hoá thiếu nhi cấp huyện, 
18/106 điểm vui chơi cấp xã, 01 thư viện tỉnh. Hầu hết các trường đều có phòng đọc cho thiếu 
nhi. Các điểm bưu điện văn hóa xã có sách báo cho thiếu nhi,... 

Những tồn tại và phương hướng giải quyết  

Bên cạnh những thành quả đã đạt được vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc mà Uỷ ban dân số, 
gia đình và trẻ em tỉnh Phú Yên phải nỗ lực giải quyết trong thời gian tới. Tỷ lệ các cặp vợ 
chồng sinh con thứ 3 giảm chậm, mức giảm sinh chưa đồng đều giữa các vùng trong tỉnh. 
Những yếu tố tâm lý xã hội như "trọng nam, khinh nữ" vẫn còn tồn tại đang cản trở việc thực 
hiện quy mô gia đình nhỏ; thông tin về dân số và kế hoạch hóa gia đình chưa đến được với mọi 
tầng lớp nhân dân; một số nơi vẫn còn tình trạng lạm dụng sức lao động của trẻ em, tỷ lệ trẻ 
em lang thang vẫn cao, tình trạng phạm tội vị thành niên vẫn còn.  

Để vượt qua khó khăn, thực hiện tốt 
những mục tiêu đã đặt ra, Uỷ ban dân 
số, gia đình và trẻ em tỉnh Phú Yên đã 
đề ra những biện pháp cụ thể trong thời 
gian tới, đó là:  

1) Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ 
Đảng, chính quyền, tạo sự lãnh đạo 
thống nhất trong toàn xã hội đối với 
công tác dân số, gia đình và trẻ em. 
Thực tế cho thấy: ở địa phương nào, 
cấp uỷ Đảng, chính quyền kết hợp chặt 
chẽ, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, 
huy động được sức mạnh của quần 
chúng nhân dân, sự tham gia của các 
cấp, các ngành thì ở đó công tác dân số, 
gia đình và trẻ em đạt hiệu quả cao.  

2) Tập trung đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ làm công tác dân số, gia đình 
và trẻ em. Mỗi cán bộ dân số phải làm tốt vai trò tham mưu tích cực cho các cấp uỷ Đảng, 
chính quyền ở từng địa phương.  

 

Đoàn chuyên gia UNICEF làm việc với Uỷ ban 
Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Phú Yên  
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3) Tiến hành thường xuyên công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức 
phong phú; khai thác triệt để hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng và sự tham gia 
của mọi lực lượng trong cộng đồng; tranh thủ vận động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực 
từ Trung ương, địa phương và các tổ chức quốc tế.  

4) Thực hiện tốt công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình, kịp thời biểu dương, khen thưởng 
gương người tốt - việc tốt trong công tác dân số, gia đình và trẻ em.  

Ngoài ra, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Phú Yên cũng rất mong Đảng, Nhà nước 
sớm ban hành chiến lược về gia đình, đưa vào chương trình mục tiêu cho cả 3 lĩnh vực dân số, 
gia đình và trẻ em trong giai đoạn 2005 - 2010, đồng thời tăng cường nguồn lực đảm bảo điều 
kiện hoạt động cho chương trình.  

"Những đứa trẻ từ khi sinh ra đến khi lớn lên rất cần được chăm sóc đầy đủ về vật chất và tinh 
thần của gia đình và xã hội. Muốn vậy, chúng ta phải thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và 
trẻ em". Đây là lời khẳng định của ông Bùi Thanh Tuấn và cũng là tâm niệm của mỗi cán bộ, 
nhân viên, cộng tác viên làm công tác dân số, gia đình và trẻ em tỉnh Phú Yên. Những kết quả 
đạt được trong thời gian qua sẽ trở thành động lực giúp họ thực hiện thành công chiến lược dân 
số và chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2001 - 2010.  

Một số mục tiêu đến năm 2010  

- Duy trì mức giảm sinh đạt mức sinh thay thế vào năm 2005 (bình quân 2,1 con/phụ nữ), ổn 
định quy mô dân số ở mức hợp lý.  

- Chăm sóc sức khỏe sinh sản; giảm tỷ lệ viêm nhiễm đường sinh dục, tỷ lệ nạo hút thai.  

- Nâng tỷ lệ thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại lên trên 70%.  

- Giảm tỷ lệ bà mẹ chết liên quan đến thai sản; giảm tỷ lệ chết của trẻ dưới 01 tuổi tới mức 
thấp nhất.  

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em xuống còn 15 - 17%.  

- Đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2007; không còn trẻ em thất 
học trong độ tuổi; 10% trẻ em khó khăn được trợ giúp.  

- 50% huyện, thành phố có nhà thiếu nhi; 30% các xã, phường có điểm vui chơi giải trí dành 
cho trẻ em.  

Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh Phú Yên 

Địa chỉ: số 04 Trần Cao Vân - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoaị: 057.829608  
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Những chiến công thầm lặng 
Trong những năm đầu thế kỷ XXI, tình hình chính trị thế giới, khu vực, trong nước nói chung, 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch vẫn ngấm 

ngầm thực hiện âm mưu "Diến biến hòa bình", lợi dụng các chiêu bài "Tự do", "Dân chủ", 

"Nhân quyền", "Dân tộc", "Tôn giáo" để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bởi 

vậy, đi đôi với phát triển kinh tế, Phú Yên còn tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân 

gắn liền với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc, đủ sức chủ động đối phó 

với các hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, coi đây là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, quân và dân Phú Yên.  

Phát huy truyền thống hào hùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc 

Mỹ, các đơn vị trong khối an ninh - quốc phòng như Công an, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội 

biên phòng tỉnh Phú Yên đã nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, bất chấp mọi khó khăn, nguy 

hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Gắn bó với cơ sở xã, phường, bản làng, gắn bó với nhân dân, 

coi "đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là ruột thịt", các cán bộ chiến sĩ 

công an, bộ đội biên phòng luôn là lực lượng tiên phong đi đầu trong đấu tranh phòng chống 

tội phạm, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng 

biển, đảo. "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", sự chiến đấu, hy sinh thầm lặng của các anh đã 

trở thành những tấm gương sáng ngời về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và 

nhân dân, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ đổi mới. Không chỉ nắm chắc tay 

súng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, các đơn vị lực lượng vũ trang 

nhân dân còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hình ảnh "Người 

thầy giáo mang quân hàm xanh", "Người thầy thuốc quân hàm xanh", "Người chiến sĩ văn hoá 

quân hàm xanh" từ lâu đã trở thành những hình ảnh thân thương, chiếm trọn lòng tin yêu, quý 

mến của quần chúng nhân dân.  

Hết lòng vì hạnh phúc nhân dân, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 

văn minh", không thể không kể đến các cán bộ ngành tư pháp Phú Yên với vai trò tham mưu 

cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; 

xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa 

phương. Qua đó, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã 

được tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp nhân dân nâng cao hiểu biết, từ đó 

sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.  
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Những đóng góp thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân và các 

cán bộ ngành tư pháp Phú Yên sẽ được tái hiện chân thực và sinh động trong phần IV "An ninh 

- quốc phòng - nội chính". Qua đây, bạn đọc có thể hiểu rằng: để xây dựng được quê hương 

Phú Yên giàu về kinh tế, mạnh về an ninh - quốc phòng, ngoài sự nỗ lực của các ngành, các 

lĩnh vực, các thành phần kinh tế, còn cần đến rất nhiều những chiến công, những sự hy sinh 

thầm lặng như thế.  
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Công an tỉnh Phú Yên 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới  
Đại tá Nguyễn Tự Lực 

Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên 

Sinh ra và lớn lên trong phong trào cách mạng của quần chúng, lực lượng công an nhân dân 

được Đảng và Bác Hồ rèn luyện, giáo dục từ những tổ chức tiền thân như: "Liêm phóng", "Tự 

vệ Đỏ", "Quốc gia tự vệ cuộc". Trải qua gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành 

(1945 - 2005), lực lượng công an nhân dân nói chung và công an Phú Yên nói riêng luôn tuyệt 

đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, vượt qua bao gian khổ, hy sinh, lập 

nên những chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn 

xã hội. Phát huy truyền thống quý báu đó, trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội 

hôm nay, hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân càng được tô đậm hơn trong 

phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên.  

Trưởng thành từ các phong trào thi đua  

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến các phong trào thi đua yêu nước. 

Người dạy: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua"(1). Tư tưởng chỉ đạo đó đã được 

Đảng và nhân dân ta kế thừa, phát huy và trở thành nền tảng cho các phong trào thi đua yêu 

nước.  

Gần 60 năm qua, những chiến công của lực lượng công an Phú Yên luôn gắn liền với các 

phong trào thi đua yêu nước: từ phong trào thi đua "Rèn cán chỉnh quân", "Luyện cán lập 

công", "Diệt tề trừ gian", "Ba không" trong kháng chiến chống thực dân Pháp đến phong trào 

"Phòng gian bảo mật", "Vì an ninh Tổ quốc quyết thắng giặc Mỹ xâm lược" trong kháng chiến 

chống đế quốc Mỹ và ngày nay là phong trào "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào "Học tập, thực 

hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân". Các phong trào thi đua nối tiếp nhau đã trở thành 

động lực mạnh mẽ, thôi thúc các thế hệ công an Phú Yên vượt qua khó khăn, gian khổ, lập nên 

những chiến công to lớn trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội.  

Bước vào những năm đầu thế kỷ XXI, trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới, khu vực, 

trong nước và trong tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch vẫn ngấm ngầm thực 
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hiện những âm mưu "Diến biến hòa bình", lợi dụng chiêu bài "Tự do", "Dân chủ", "Nhân 

quyền", "Dân tộc", "Tôn giáo" để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Do vậy, những 

khó khăn, thách thức mới đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng 

lực lượng công an Phú Yên là hết sức nặng nề.  

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính 

trị, hàng năm, Đảng ủy, lãnh đạo Công 

an tỉnh Phú Yên đã ban hành nghị quyết 

phát động sâu rộng trong toàn lực lượng 

phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ 

quốc" với mục tiêu: giữ vững an ninh, 

trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra 

đột biến bất ngờ, kiềm chế làm giảm tội 

phạm, giảm tỷ lệ chiến sĩ sai phạm kỷ 

luật. Năm 2003, thực hiện mục tiêu 

"Công an nhân dân làm theo lời Bác, vì 

nước quên thân, vì dân phục vụ"; năm 

2004 đẩy mạnh phong trào thi đua "Học 

tập, rèn luyện theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh, xứng đáng là người công an nhân dân Việt Nam" được cụ thể hóa thành mục tiêu "Ba 

giảm, bốn tốt" trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và "Năm xây, ba chống" trong 

phong trào "Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân". Quan điểm chỉ đạo đó là 

định hướng để lực lượng công an Phú Yên tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, cơ sở 

để nghiên cứu, sáng tạo nội dung, biện pháp, hình thức thi đua mới như: cụ thể hóa những 

phong trào thi đua bằng những mô hình, công trình, phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên 

môn được giao; tổ chức các đầu mối thi đua thành các cụm theo từng lực lượng, theo từng cấp 

công an; tổ chức kiểm tra chéo, chấm điểm thi đua, hướng phong trào thi đua về cơ sở, đồng 

thời chú trọng nâng cao chất lượng các đợt thi đua ngắn ngày, tăng cường hình thức khen 

thưởng động viên tại chỗ, khen dưới cờ, biểu dương giao ban,...  

Hưởng ứng phong trào thi đua do Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh phát động, từ công an tỉnh 

đến công an huyện, thành phố, xã, phường, trị trấn đã gắn phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ 

 

Đại tá Nguyễn Tự Lực - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh 

uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Phú 

Yên - đọc diễn văn khai mạc Đại hội thi đua "Vì 

an ninh Tổ quốc lần thứ III" (1999 - 2004)  
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quốc", phong trào quần chúng bảo vệ an ninh với phong trào "Học tập, thực hiện 6 điều Bác 

Hồ dạy công an nhân dân" và các phong trào hành động cách mạng của các ngành, các cấp, các 

đoàn thể quần chúng; kết hợp với các hoạt động sinh hoạt chính trị, giao lưu văn hóa, thể thao, 

các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục truyền thống,... Các nội dung, biện pháp trên 

là những hoạt động bổ trợ nhằm thúc đẩy phong trào thi đua trong lực lượng công an nhân dân, 

thực sự là động lực hướng tới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn.  

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến trên các mặt công 

tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã phát huy sáng kiến, cải tiến lề 

lối làm việc khoa học, mang lại hiệu quả cao trong công tác. Trên mặt trận đấu tranh phòng 

chống tội phạm, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm đối đầu với bọn tội phạm, bất 

chấp khó khăn, nguy hiểm, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, gắn bó với cơ sở xã, 

phường, bản làng, gắn bó với nhân dân, dũng cảm đi đầu trong phòng chống thiên tai, lũ lụt, 

bảo vệ cuộc sống bình yên, tính mạng và tài sản của nhân dân. Đó là những tấm gương sáng 

ngời về lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, thành quả cách mạng 

của dân tộc, đồng thời thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ 

quốc trong thời kỳ đổi mới. Những chiến công đó là thành quả của quá trình rèn luyện nghiêm 

túc bản thân của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, 

đặc biệt có sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và sự yêu thương đùm 

bọc của nhân dân.  

Bằng sự kiên trì và nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi của các cán bộ, chiến sĩ công an Phú 

Yên, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 1999 - 2004 đã phát huy hiệu quả thiết 

thực trên nhiều lĩnh vực công tác. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống 

kinh tế - xã hội lành mạnh; tội phạm kinh tế, hình sự và các tệ nạn xã hội được kiềm chế và 

giảm dần qua từng năm. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự được nâng lên, đặc biệt số 

vụ trọng án làm rõ luôn đạt trên 90%. Công tác xây dựng lực lượng đã có nhiều chuyển biến 

tích cực, tỷ lệ cán bộ chiến sĩ sai phạm kỷ luật trong giai đoạn trước năm 1999 là 2% đã giảm 

còn 1% trong giai đoạn 1999 - 2004. Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị từng bước đi vào 

nền nếp, ý thức chấp hành giao thông của cán bộ và nhân dân được nâng lên, số vụ tai nạn giao 

thông giảm trung bình 10%/năm.  

Có thể nói, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, cán bộ, chiến sĩ công an Phú Yên cũng 
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vượt qua để lập nên những chiến công xuất sắc. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên ghi 

nhận và trân trọng những thành quả mà cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng đã đạt được trong những 

năm qua. Cùng với sự trưởng thành đó, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong những 

năm tới sẽ gặt hái được nhiều thành công mới, mãi là động lực thúc đẩy các mặt công tác chiến 

đấu, xây dựng lực lượng công an Phú Yên trong sạch, vững mạnh, từng bước tiến lên chính 

quy, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú 

Yên.  

Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ then chốt  

Trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên và các đơn vị địa phương đã 

tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, coi đó là nhiệm vụ then chốt để 

xây dựng Đảng bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, thường xuyên tổ chức cho cán 

bộ, đảng viên nghiên cứu quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 

trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Hội nghị Đảng bộ tỉnh 

Phú Yên lần thứ XIII, Nghị quyết Hội nghị Đảng bộ Công an Phú Yên lần thứ IV và các nghị 

quyết chuyên đề, đặc biệt là nghị quyết về "Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6

điều Bác Hồ dạy công an nhân dân trong tình hình mới", góp phần nâng cao nhận thức, hành 

động của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.  

Trong công tác giải quyết và báo cáo tình hình về tư tưởng cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, 

công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức tốt giao ban tư tưởng theo định kỳ. Qua giao ban tư 

tưởng, hàng trăm vấn đề liên quan và chế độ, chính sách đã được giải quyết. Mặt khác, thông 

qua các phương tiện thông tin đại chúng, chương trình phát thanh - truyền hình "Vì an ninh Tổ 

quốc", công an tỉnh đã tập trung tuyên truyền đậm nét hình ảnh người chiến sĩ công an trong sự 

nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền hướng dẫn pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác 

phòng chống tội phạm trong cán bộ, nhân dân, qua đó làm cho quần chúng nhân dân, các cấp, 

các ngành thêm hiểu, tin yêu và giúp đỡ lực lượng công an nhiều hơn trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ.  
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Bộ máy tổ chức của công an các cấp đã 

được kiện toàn theo hướng tập trung 

thống nhất, chuyên sâu, bố trí lực lượng 

hướng về cơ sở, 100% đơn vị, địa 

phương hoạt động hiệu quả, có sức 

chiến đấu cao. Ngành đã thực hiện tốt 

các công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, 

điều động công tác, đào tạo và thực 

hiện chính sách cán bộ. Đội ngũ cán bộ 

lãnh đạo, chỉ huy được đào tạo cơ bản, 

có năng lực chỉ đạo điều hành, năng lực 

hoạt động thực tiễn, có trình độ lý luận, 

nghiệp vụ, pháp luật và các kiến thức cơ bản khác. Cán bộ, chiến sĩ có trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ cao, tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ có trình độ cao đẳng, đại học, cao học ngày càng tăng, từ 

15% (năm 1999) lên 33% (năm 2004), đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an 

toàn xã hội trong thời kỳ mới. Đây là yếu tố quan trọng quyết định việc thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ chính trị được giao.  

Công an tỉnh Phú Yên và các đơn vị cũng tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, nghĩa tình đồng 

đội, thăm và tặng quà cho 2.596 lượt đối tượng chính sách với số tiền 135 triệu đồng, bốc và 

quy tập 30 mộ liệt sĩ công an vào nghĩa trang, góp hàng nghìn ngày công, hàng trăm triệu 

đồng, tham gia khắc phục bão lụt, trợ cấp cho gia đình cán bộ, chiến sĩ gặp khó khăn.  

Phong trào thi đua rèn luyện sức khỏe, xây dựng nếp sống mới, các hoạt động văn hóa - văn 

nghệ, thể dục - thể thao do tỉnh và Bộ Công an tổ chức đã được công an các đơn vị địa phương 

tích cực hưởng ứng. Lực lượng công an tỉnh Phú Yên đã đạt được nhiều thành tích cao trong 

thi đấu với 14 huy chương vàng, 17 huy chương bạc, 6 huy chương đồng, 3 bằng khen, giấy 

khen,...  

Công tác hậu cần phục vụ chiến đấu được tập trung chỉ đạo thực hiện ngày càng nền nếp. Đến 

năm 2004, 100% trụ sở làm việc của công an huyện, thành phố và các đơn vị đóng quân ngoài 

trụ sở Công an tỉnh Phú Yên đã được xây dựng và sửa chữa, đáp ứng tốt yêu cầu công tác. 

Công tác quản lý doanh trại, quản lý tài chính, mua sắm trang thiết bị, khám, chữa bệnh ngày 

 

Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ 

trang nhân dân cho Ban điệp báo an ninh đô thị  
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càng đi vào nền nếp, phục vụ tốt công tác chiến đấu của toàn lực lượng.  

Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trong 5 năm qua (1999 - 2004), đại 

đa số cán bộ đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng có lập trường kiên định, bản lĩnh chính trị 

vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm đối với công việc, ý thức phục vụ 

nhân dân tốt hơn. Hàng năm, số cán bộ, chiến sĩ được kết nạp Đảng đạt 100% chỉ tiêu. Qua 

phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm, toàn lực lượng có 73% chi bộ Đảng đạt 

danh hiệu trong sạch, vững mạnh, 20,8% chi bộ khá; 83% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ được giao, 11,2% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.  

Trải qua bao khó khăn, thử thách, Công an tỉnh Phú Yên luôn khẳng định vai trò là lực lượng 

vũ trang tin cậy của Đảng, công cụ sắc bén của Nhà nước, lực lượng nòng cốt, xung kích trên 

mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong thời kỳ đổi mới, mỗi 

chiến sĩ công an nhân dân tỉnh Phú Yên vẫn tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy 

những chiến công vẻ vang và những kinh nghiệm quý báu, gắng sức phấn đấu, rèn luyện xây 

dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, luôn trung thành với Đảng, gắn bó với nhân dân, đoàn 

kết hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp thiết thực vào công cuộc đổi mới, xứng đáng với niềm tin 

yêu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên.  

Đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên luôn giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, năm 

2003, Công an tỉnh Phú Yên đã vinh dự đón nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an trao 

tặng. Trong 5 năm qua (1999 - 2004), toàn ngành có 72 tập thể, cá nhân lập công đặc biệt xuất 

sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, được Nhà nước và Chính phủ khen thưởng 

dưới nhiều hình thức.  

Những phần thưởng cao quý  

- 01 Huân chương Hồ Chí Minh.  

- 13 đơn vị, cá nhân được Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.  

- 231 huân chương quân công, chiến công các hạng cho tập thể công an các đơn vị địa phương 

và cá nhân; 37 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều huy chương, bằng khen, danh 

hiệu thi đua khác.  

- Trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" (1999 - 2004):  

+ 64 huân chương chiến công các hạng.  

+ 207 huy chương "Vì an ninh Tổ quốc".  

thuvienhaiphu.com.vn



+ 08 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.  

+ 10 cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên.  

+ 172 bằng khen của Bộ Công an và Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên.  

+ 48 lượt tập thể được công nhận danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng".  

+ 290 lượt cán bộ chiến sĩ được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua.  

- Đặc biệt, Tỉnh ủy Phú Yên đã tặng Công an tỉnh Phú Yên 18 chữ vàng: "Công an Phú Yên 

trung với Đảng, gắn với dân, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".  

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr 185. 
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Bộ chỉ huy Quân Sự Tỉnh Phú Yên 

Xây dựng, củng cố tỉnh Phú Yên thành khu vực phòng thủ vững 

chắc 
Đại tá Đặng Phi Thưởng 

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên

Tỉnh Phú Yên nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, có đường bờ biển dài 189 km, đường 

cơ sở trên biển dài 90 km đi qua Hòn Ông Căn - Bình Định, Mũi Đại Lãnh (điểm A9), Hòn Đôi 

- Khánh Hoà, tạo nên diện tích vùng nội thuỷ khoảng 1.100 km2, đường biên giới quốc gia 

trên biển cách bờ biển nơi gần nhất 22 km, nơi xa nhất 39 km tạo nên diện tích lãnh hải của 

tỉnh rộng 20 nghìn km2. Trong khu vực phòng thủ "cơ bản liên hoàn vững chắc", tỉnh Phú Yên 

có vị trí quan trọng của Quân khu V.  

T hực hiện Chỉ thị số 56/CT-HĐBT ngày 11-3-1989 của Chủ tịch 

Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về xây dựng 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng 

thủ vững chắc, đồng thời phát huy truyền thống vẻ vang trong 

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong 

thời gian qua, tỉnh Phú Yên đã ra sức xây dựng thế trận quốc 

phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng 

dân, phát triển kinh tế - xã hội, nhằm xây dựng tỉnh Phú Yên 

không chỉ mạnh về kinh tế mà còn mạnh về khu vực phòng thủ 

"cơ bản, liên hoàn, vững chắc". Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị 

của Tỉnh ủy, các huyện, thành phố đã ban hành nghị quyết chuyên 

đề "Xây dựng huyện, thành phố thành khu vực phòng thủ cơ bản 

liên hoàn vững chắc góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa"; "Xây dựng cơ quan quân sự và lực lượng vũ trang địa 

phương vững mạnh toàn diện"; "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dự bị 

động viên và dân quân tự vệ trong tình hình mới". Hàng năm, các xã, phường, thị trấn đều ban 

hành nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.  

 

Đồng chí Đặng Phi 

Thưởng - Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh Phú Yên  
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Việc quán triệt, triển khai và ban hành các văn bản để thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực 

phòng thủ "cơ bản liên hoàn vững chắc" của tỉnh đã góp phần hình thành nhận thức và hành 

động đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; nhận rõ âm mưu thâm độc của 

các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm 

vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,... Đến tháng 9-2004, 100% xã, phường, thị trấn đã xây dựng 

hoàn chỉnh kế hoạch chiến đấu, trị an và các kế hoạch khác. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ đội 

biên phòng tỉnh đã xây dựng phương án phòng thủ A, A2, A3, A4. Các phương án này đã được 

cấp trên phê duyệt và bổ sung hoàn chỉnh theo tình hình thực tế của từng năm. Các cấp, các 

ngành hữu quan triển khai xây dựng các kế hoạch, bảo đảm có thể tham chiến khi có chiến 

tranh. Cán bộ các cấp được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng ở Bộ Quốc phòng, quân khu và 

trường quân sự địa phương. Hàng năm, 100% trường trung học phổ thông, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp và dạy nghề tổ chức chương trình giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên. 

Trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy yếu tố sức mạnh chính trị 

của nhân dân trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, các địa phương thực hiện tốt 

chính sách đại đoàn kết dân tộc, công tác tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở, phát triển kinh tế 

gắn với quốc phòng - an ninh.  

Hệ thống chính trị các cấp không ngừng được xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng toàn 

diện. Việc xây dựng khu vực phòng thủ về quân sự, an ninh thu được kết quả khả quan: 9/9 

huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra, từng 

bước quy hoạch và xây dựng các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, phát triển hệ thống 

giao thông ngang dọc đảm bảo cơ động, thông suốt theo phương án phòng thủ, xây dựng cơ 

quan quân sự, lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, luôn sẵn sàng thực hiện 

nhiệm vụ cơ động chiến đấu. Trong đó, bộ đội thường trực làm nòng cốt cho phong trào toàn 

dân xây dựng và bảo vệ khu vực phòng thủ. Các đơn vị dự bị động viên sẵn sàng chiến đấu đạt 

tỷ lệ cao. Lực lượng dân quân tự vệ thực hiện luân phiên thay thế từng năm, đảm bảo đủ số 

lượng, không ngừng nâng cao chất lượng và được xây dựng theo phương châm "vững mạnh, 

rộng khắp".  
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Qua đó, sức mạnh tổng hợp của các lực 

lượng vũ trang, các cơ quan, ban, 

ngành, mặt trận, các đoàn thể đã được 

phát huy trong công tác xây dựng và tổ 

chức thực hiện có hiệu quả các kế 

hoạch, quy chế phối hợp, kế hoạch liên 

tịch về công tác đảm bảo an ninh chính 

trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương 

trong xây dựng khu vực phòng thủ. Các 

lực lượng vũ trang của tỉnh Phú Yên đã 

nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, 

chủ động phát hiện và đấu tranh làm 

thất bại nhiều hoạt động chống phá trong âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các 

thế lực thù địch, đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh trên toàn địa bàn, góp phần đẩy mạnh 

phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân.  

Những thành tựu của gần 20 năm đổi mới đã làm cho thế và lực của tỉnh Phú Yên vững mạnh 

hơn. Song, Phú Yên hiện đang đối mặt với những thách thức không nhỏ. Đặc biệt, các thế lực 

thù địch vẫn ngấm ngầm thực hiện âm mưu chống phá cách mạng, đe dọa độc lập, toàn vẹn 

lãnh thổ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu xây dựng khu 

vực phòng thủ của Phú Yên trong thời gian tới, trước mắt trong giai đoạn 2004 - 2010 được 

xác định: xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn liền với thế trận an ninh nhân dân, thế trận 

biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc, đủ sức chủ động đối phó với các hoạt 

động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chủ động phòng tránh, 

đánh trả và giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao của địch. 

Theo đó, xây dựng cơ quan quân sự, lực lượng vũ trang Phú Yên vững mạnh toàn diện, xây 

dựng ba tiềm lực khu vực phòng thủ "cơ bản, liên hoàn, vững chắc", "vững mạnh toàn diện, 

mạnh trọng điểm". Thực hiện phương châm "độc lập tự bảo vệ địa phương trong mọi tình 

huống", "luôn luôn bảo toàn lực lượng", "càng đánh càng mạnh"; tiếp tục xây dựng xã, 

phường, thị trấn vững mạnh về an ninh - quốc phòng và vững mạnh toàn diện. Phát triển kinh 

tế gắn liền với củng cố quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh lương thực trong thời bình cũng 

 

Huấn luyện kỹ năng sẵn sàng chiến đấu cho các 

chiến sĩ  
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như khi có chiến tranh.  

Cùng với các nhiệm vụ trên, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên sẽ chú trọng đến công tác củng 

cố kiểm tra và khắc phục những hạn chế còn tồn tại để tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng 

khu vực phòng thủ ở tỉnh, huyện, thành phố đạt hiệu quả cao hơn nữa. Làm tốt hơn nữa công 

tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và giữ gìn kỷ cương xã hội trên lĩnh vực quốc phòng - an 

ninh, củng cố quốc phòng - an ninh đồng bộ chặt chẽ và thường xuyên. Cùng với các cấp, các 

ngành, các đoàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang Phú Yên đã và đang góp phần quan trọng 

trong công tác xây dựng và củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng 

lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình 

mới, xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.  
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Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên  

Phát huy truyền thống anh hùng trong 

sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển đảo 
Đại tá Nguyễn Trúc Thơm 

Tỉnh uỷ viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên 

Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên tiền thân là Ban an ninh vũ trang Phú Yên. Trong kháng chiến chống 

đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng vũ trang Phú Yên luôn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ 

cách mạng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau ngày miền 

Nam hoàn toàn giải phóng, cùng cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Bộ đội biên 

phòng tỉnh Phú Yên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nơi "đầu sóng, ngọn gió", cùng toàn quân, toàn dân 

bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh bờ biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ.  

Thường xuyên phải đối mặt với cuộc đấu tranh cam go, quyết liệt và gian khổ chống lại sự chống phá

của các thế lực thù địch, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên luôn tuyệt đối trung thành với 

Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tích cực chăm lo xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng vững mạnh cả về 

chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định vai 

trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, 

củng cố quốc phòng - an ninh ở các xã, phường, thị trấn ven biển, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, 

chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.  

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và củng cố cơ sở chính trị  

Sau ngày tái lập tỉnh (tháng 7-1989), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Tỉnh uỷ, 

Uỷ ban nhân dân tỉnh và Đảng uỷ Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, sự phối hợp, giúp đỡ 

của các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh và sự thương yêu, đùm bọc của nhân 

dân, với khẩu hiệu "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", 

trong những năm qua, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã từng bước khắc 

phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Các hoạt động thiết thực 

trong việc tham gia củng cố cơ sở chính trị, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, 

góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống dân sinh đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với 

Đảng, với bộ đội biên phòng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  
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Trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự, các 

đơn vị bộ đội biên phòng đã tích cực xây 

dựng, củng cố phong trào quần chúng tham 

gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh đấu 

tranh chống tình báo, gián điệp, chống 

phản động lưu vong xâm nhập, chống các 

loại tội phạm hình sự, đánh cá bằng chất 

nổ, buôn lậu, gian lận, thương mại,...  

Trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng 

biển đảo của tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh 

Phú Yên đã thường xuyên rèn luyện bản 

lĩnh chính trị, nâng cao khả năng sẵn sàng 

chiến đấu, điều chỉnh bổ sung các kế 

hoạch, phương án bảo vệ đồn, trạm và địa bàn, cùng với các lực lượng diễn tập phòng thủ khu vực đạt 

chất lượng tốt. Bên cạnh đó, Bộ đội biên phòng tỉnh còn phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, công 

an địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên bộ, trên biển ở các cửa sông, cửa lạch nhằm 

phát hiện các hoạt động vi phạm quy chế biên phòng, bảo vệ khép kín địa bàn. Qua đó, lực lượng đã 

phát hiện, bắt giữ hàng trăm vụ vi phạm quy chế biên phòng, thu giữ nhiều tang vật, phương tiện của 

các đối tượng. Không những thế, các đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và chính 

quyền địa phương thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, góp phần thực 

hiện chủ trương hợp tác quốc tế, quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.  

Trên lĩnh vực xây dựng khu vực biên phòng, các đồn, trạm biên phòng đã thực hiện tốt việc kết hợp 

công tác biên phòng với tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội 

trên địa bàn ven biển. Nhờ đó, kinh tế, văn hoá - xã hội của các xã, phường, thị trấn ven biển đã có 

nhiều khởi sắc. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, nâng cấp, quy hoạch ngày càng hoàn chỉnh. 

Quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố.  

Các đơn vị bộ đội biên phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp với các ngành chức năng 

làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn biên phòng nâng cao tinh 

thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; chấp 

hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của địa phương, 

quy chế khu vực biên giới biển, Pháp lệnh bộ đội biên phòng, Luật biên giới quốc gia. Đồng thời, thực 

hiện Chỉ thị số 33/CT-TU ngày 30-1-2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 76/KH-UB 

ngày 3-2-2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức phong trào "Quần chúng tham gia bảo vệ chủ 

 

Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm cán bộ, chiến sĩ 

Trạm kiểm soát biên phòng Tuy Phong - Đồn biên 

phòng 344 (năm 1999)  
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quyền vùng biển và an ninh trật tự thôn, khóm (khu phố), khu vực ven biển", Bộ chỉ huy Bộ đội biên 

phòng tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, 

chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các tầng lớp nhân dân trong sự 

nghiệp bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của tỉnh. Tích cực xây dựng phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh 

thổ, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội ở các thôn, xóm, xây dựng tổ tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ 

quyền vùng biển, các đội tự quản, gia đình, dòng họ tự quản,... Thông qua đó, lực lượng bộ đội biên 

phòng đã góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong 

việc tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo vệ an ninh trật tự, chủ quyền vùng biển của tỉnh; xây 

dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh nằm trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân 

dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong giai đoạn cách mạng mới.  

Bên cạnh đó, Bộ đội biên phòng tỉnh còn phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo Phú Yên tổ chức hơn 

100 lớp học tình thương, xoá mù chữ cho hàng nghìn học sinh; trích quỹ để hỗ trợ bút, vở, bàn ghế, 

quần áo cho học sinh trị giá hàng chục triệu đồng. Phối hợp với ngành y tế thực hiện chương trình quân 

dân y kết hợp, triển khai có hiệu quả các chiến dịch tiêm chủng mở rộng, uống vắcxin, ngày vi chất 

dinh dưỡng, chăm sóc bảo vệ trẻ em, người già, các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 

xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân trên địa bàn với tổng số tiền 

trị giá hàng trăm triệu đồng. Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hoá", các đơn vị bộ đội biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với địa phương tuyên truyền vận động xây 

dựng gia đình, thôn, khu phố văn hoá. Hình ảnh "Người thầy giáo mang quân hàm xanh", "Người thầy 

thuốc quân hàm xanh", "Người chiến sĩ văn hoá quân hàm xanh" đã chiếm được lòng tin yêu, quý mến 

của quần chúng nhân dân, xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.  

Xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách 

mạng mới  

Tuy hoạt động trong thời bình, nhưng lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh vẫn đang phải đối mặt với rất 

nhiều khó khăn, thách thức. Đó là diễn biến phức tạp của tình hình thế giới; sự phá hoại của các thế lực 

thù địch trong và ngoài nước; tình trạng xâm phạm chủ quyền vùng biển, buôn lậu, đánh cá bằng chất 

nổ, tranh chấp ngư trường,... Để khắc phục những khó khăn trên, tiếp tục giữ vững ổn định an ninh -

chính trị, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển nhanh, trong những năm tới, Bộ đội biên phòng 

tỉnh Phú Yên sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:  

1) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự quản lý điều hành của người chỉ huy, thực hiện có hiệu 

quả nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh trong thế trận 

quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bám sát chủ trương chỉ đạo của Đảng, 

Nhà nước, có chủ trương, đối sách kịp thời, vận dụng linh hoạt các biện pháp công tác biên phòng, giữ 
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vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên phòng, vùng biển 

đảo của tỉnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ và bảo vệ công cuộc đổi mới đất nước theo 

định hướng xã hội chủ nghĩa.  

2) Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng trong sạch, vững 

mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ 

chính trị, duy trì và thực hiện có hiệu quả chế độ sẵn sàng chiến đấu, coi trọng công tác huấn luyện xây 

dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và tổ chức phong trào thi đua quyết thắng gắn với thi đua yêu nước, 

lãnh đạo và quản lý tốt công tác hậu cần kỹ thuật, tài chính, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh 

thần cho bộ đội.  

3) Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực 

tiếp, toàn diện của Đảng trên tất cả các mặt 

công tác, xây dựng Đảng bộ trong sạch, 

vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ 

chức, quán triệt triển khai thực hiện tốt các 

chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, 

nâng cao năng lực và sức chiến đấu của 

các tổ chức cơ sở Đảng; gắn xây dựng tổ 

chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây 

dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; quan 

tâm lãnh đạo, chăm lo đến các hoạt động 

và phong trào của các tổ chức quần chúng, 

thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.  

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với bản lĩnh chính trị vững vàng cùng sự chỉ đạo sát sao của 

các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân, Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên 

đã từng bước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ 

quyền an ninh biên giới vùng biển đảo của tỉnh, góp phần xây dựng Phú Yên thành khu vực phòng thủ 

liên hoàn, vững chắc.  

Với 189 km bờ biển, đường cơ sở trên biển dài 90 km, đi qua Hòn Ông Căn - Bình Định, Mũi Đại 

Lãnh (điểm A9), Hòn Đôi - Khánh Hoà, tạo nên diện tích vùng nội thuỷ khoảng 1.100 km2. Đường 

biên giới quốc gia trên biển cách bờ biển, nơi gần nhất 22 km, nơi xa nhất 39 km, tạo nên diện tích 

lãnh hải trên 20.000 km2. Khu vực biên phòng có 25 xã, phường, thị trấn thuộc 4 huyện, thị ven biển, 

là địa bàn chiến lược quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an 

ninh của tỉnh.  

 

Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên tham gia chương 

trình phổ cập giáo dục tiểu học  

thuvienhaiphu.com.vn



Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực 

lượng Vũ trang nhân dân; được tặng thưởng ba Huân chương Chiến công hạng Nhất. Ngoài ra, Bộ đội 

biên phòng tỉnh Phú Yên còn được các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương, Bộ tư lệnh Bộ 

đội biên phòng tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý:  

+ Đơn vị quyết thắng: 34 lượt tập thể.  

+ Đơn vị tiên tiến: 18 lượt tập thể.  

+ Cờ thi đua xuất sắc: 36 lượt tập thể.  

+ Đơn vị giỏi: 68 lượt tập thể.  

+ Chiến sĩ quyết thắng: 101 lượt cá nhân.  

+ Chiến sĩ thi đua: 222 lượt cá nhân.  

+ Chiến sĩ xuất sắc: 484 lượt cá nhân.  

+ Chiến sĩ giỏi: 117 lượt cá nhân.  

+ Hơn 1.132 lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng bằng khen, giấy khen.  
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Ngành Tư pháp Phú Yên  

Hết lòng vì hạnh phúc nhân dân 
Sở Tư pháp Phú Yên được thành lập ngày 12-7-1989 theo Quyết định số 125/QĐ-UB của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Trải qua 16 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, công 

chức ngành tư pháp Phú Yên luôn nỗ lực phấn đấu, từng bước ổn định về tổ chức, hoàn thiện 

bộ máy các cơ quan tư pháp từ tỉnh đến cơ sở, góp phần thực hiện thành công mục tiêu "Dân 

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".  

Trong thời gian vừa qua, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành và thực tiễn của địa phương, 

được sự quan tâm của Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp đồng bộ với 

các sở ban ngành, Sở Tư pháp Phú Yên đã phát động và duy trì liên tục phong trào thi đua yêu 

nước để cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh 

chính trị và phẩm chất đạo đức, tạo nên thành tích đáng tự hào của toàn ngành trong sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Những thành tích đáng ghi nhận  

Ông Phạm Cuộc - Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên - cho biết: "Hàng năm, sở luôn bám sát các 

chỉ thị của Bộ Tư pháp về các nhiệm vụ tư pháp trọng tâm; chỉ thị của Tỉnh uỷ và kế hoạch 

công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh để xây dựng kế hoạch công tác của ngành. Nhờ đó, công tác 

tư pháp đã đạt hiệu quả cao, góp phần 

ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa 

bàn".  

 

Ông Phạm Cuộc - Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên 

- phát biểu trong lễ đón nhận Huân chương Lao 
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và hiệu lực quản lý nhà nước cũng được ban hành. Ngoài ra, toàn ngành luôn tham gia tích cực 

trong việc góp ý xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị định của Chính phủ.  

Thực hiện Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg và Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thành lập hội đồng phối hợp 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Phú Yên có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức 

thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương. Trên tinh thần 

này, Sở Tư pháp Phú Yên đã đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật hướng về cơ sở 

dưới nhiều hình thức khác nhau như: tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua các tài liệu hỏi 

đáp, tờ gấp, sinh hoạt câu lạc bộ tìm hiểu pháp luật,...  

Đặc biệt, năm 2004, Sở Tư pháp Phú Yên đã phát hành trên 3.000 tờ gấp với các chuyên đề về 

pháp luật hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân,... đến tất cả các xã, phường trong tỉnh. Các tủ sách 

pháp luật xã đang từng bước phát huy vai trò công cụ hữu ích hỗ trợ cán bộ và nhân dân ở cơ 

sở tìm hiểu pháp luật, áp dụng pháp luật trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền cơ 

sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.  

Bên cạnh đó, sở còn phối hợp chặt chẽ với Đài truyền hình Việt Nam khu vực Phú Yên tiếp tục 

duy trì, cải tiến nâng cao chất lượng chương trình "Pháp luật và đời sống". Ngoài ra, sở cũng 

phối hợp với Đài Tiếng nói nhân dân Phú Yên, báo Phú Yên, các cơ quan ban, ngành trong 

tỉnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật đến cán bộ - công chức, học sinh -

sinh viên và công nhân lao động,... Qua đó, chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản quy 

phạm pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp 

nhân dân hiểu và làm theo pháp luật. Hầu hết các luật được ban hành trong năm 2003 và năm 

2004 đều được phổ biến đến cơ sở như: Luật bầu cử hội đồng nhân dân, Luật tổ chức hội đồng 

nhân dân và uỷ ban nhân dân, Luật biên giới quốc gia, Luật thống kê,...  

Sở Tư pháp Phú Yên cũng kịp thời xây dựng đề cương và chỉ đạo tư pháp cấp huyện thực hiện 

hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong cộng đồng dân cư, 

đặc biệt là các xã miền núi, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động khác cũng 

thường xuyên được tổ chức như: các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, thành lập các câu lạc 

bộ pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin khác, lồng ghép nội 

dung tuyên truyền pháp luật qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, trợ giúp pháp lý miễn phí, 

tư vấn pháp luật và hoà giải ở cơ sở...  

Các hoạt động quản lý, đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, dần đi vào 
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nền nếp. Toàn tỉnh đã giải quyết tốt công tác đăng ký khai sinh và tình trạng nam nữ chung 

sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn theo Nghị định số 35/2000/QH10 ngày 9-6-2000 

của Quốc hội về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình. Hoạt động công chứng, chứng thực 

không ngừng cải tiến lề lối làm việc, phục vụ kịp thời các nhu cầu của công dân. Năm 2004, 

Phòng Công chứng số 1 đã tiếp 45 nghìn lượt người đến công chứng. Qua kiểm tra, xem xét hồ 

sơ, phòng đã giải quyết 38.938 trường hợp đủ điều kiện và thực hiện công chứng trên 179.930 

bản hợp đồng và giấy tờ, tài liệu.  

Năm 2004, Sở Tư pháp Phú Yên đã tổ chức 12 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các buôn làng, 

thôn, xã thuộc vùng núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người, thu hút 2.500 lượt người 

tham gia. Hình thức trợ giúp pháp lý lưu động đã và đang được đại bộ phận nhân dân đồng tình 

ủng hộ. Các văn phòng luật sư đều hoạt động đúng theo pháp lệnh và giấy phép đăng ký hành 

nghề, không có luật sư vi phạm đạo đức nghề nghiệp và điều kiện hành nghề. Năm 2004, toàn 

ngành đã thụ lý 302 vụ án các loại (thụ lý tại Trung tâm trợ giúp pháp lý 35 vụ, thụ lý lưu động 

276 vụ), với các hình thức như tư vấn trực tiếp (283 vụ), kiến nghị (07 vụ), mời luật sư (12 vụ). 

Xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh  

Để có thể đạt được những thành tích cao trong các lĩnh vực công tác, Sở Tư pháp Phú Yên 

luôn xác định phải thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn 

vị trong ngành, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ. Đến 

năm 2004, Sở Tư pháp Phú Yên có 82 cán bộ, trong đó 76 người có trình độ đại học và trên đại 

học, tất cả cán bộ, công chức trong ngành đều được đào tạo cơ bản về pháp luật.  

Cùng với chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, Sở Tư pháp Phú Yên cũng chú 

trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức bằng cách quán triệt nội 

dung các nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến chức năng, 

nhiệm vụ để thể chế hoá thành các mục tiêu cụ thể vận dụng vào thực tiễn. Đồng thời, sở cũng 

tiến hành cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc theo yêu cầu chung nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động chuyên môn.  

Đặc biệt, ngành tư pháp Phú Yên luôn quan tâm giáo dục ý thức pháp luật, phẩm chất đạo đức 

và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, công chức nhằm xây dựng ngành thành tập thể đoàn kết, kỷ 

cương và ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong những 

năm qua, toàn ngành không có cán bộ vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự. Ông 

Phạm Cuộc cho biết: "Tập thể cán bộ, công chức ngành tư pháp Phú Yên luôn cố gắng hết 
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mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, thực hiện thành công lời dạy của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh "Cán bộ tư pháp phải công bằng, liêm khiết, trong sạch, gần dân, hiểu 

dân, giúp dân và học dân".  

Kết quả mà ngành tư pháp Phú Yên đạt được trong những năm qua đã góp phần thực hiện 

thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng theo tinh thần của Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Phú Yên lần thứ IX đã đề ra: "Từng bước xây dựng Phú Yên ngày một văn minh, giàu 

đẹp".  

Những thành tích đáng ghi nhận 

- Huân chương Lao động hạng Ba do 

Nhà nước trao tặng năm 2002.  

- 03 cờ thi đua của Bộ Tư pháp.  

- Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân 

trong ngành đã được nhận bằng khen 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân tỉnh.  

Kết quả một số hoạt động công tác 

năm 2004 

- Công tác thi hành án dân sự: tổng số 

việc đưa ra thi hành: 5.188 việc.  

- Công tác trợ giúp pháp lý: tổng số 

việc thụ lý 302 vụ.  

- Công tác văn bản pháp quy: thẩm định 12 văn bản theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân tỉnh.  

- Công tác công chứng: thực hiện công chứng trên 179.930 bản hợp đồng và giấy tờ, tài liệu.  

- Công tác hoà giải cơ sở: hoà giải thành 616 vụ và chuyển lên cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết 253 vụ.  

* Nguồn: Sở Tư pháp Phú Yên.  

Sở Tư pháp Phú Yên 

Địa chỉ: số 68 Lê Duẩn - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoại: 057.841767 - 843793  

 

Ông Đào Tấn Lộc - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Phú Yên - phát biểu trong lễ đón nhận Huân 

chương Lao động hạng Ba của ngành tư pháp 

Phú Yên (năm 2002)  
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Hành trình “vượt vũ môn” 

Có thể nói như thế về hành trình vươn lên của tỉnh Phú Yên nói chung và từng huyện, từng 

thành phố nói riêng. Bởi hình ảnh ấy diễn tả một cách sinh động và đầy đủ nhất về những khó 

khăn, thử thách trên chặng đường đi tới tương lai cũng như về sức mạnh nội lực đang tiềm ẩn, 

về quyết tâm bứt phá của mỗi địa phương trong tỉnh. Chỉ sau 16 năm tái lập tỉnh (1989 - 2005), 

Phú Yên đã tạo dựng cho mình diện mạo hoàn toàn khác: từ một tỉnh thuần nông, không có nổi 

một nhà máy công nghiệp, kết cấu hạ tầng yếu kém trở thành một tỉnh "tầm cỡ" trong khu vực 

duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên với cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá, kết cấu hạ tầng được nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại, 

văn hóa - xã hội khởi sắc.  

Góp sức tạo nên sự đổi thay toàn diện ấy, trước tiên phải kể đến thành phố Tuy Hoà với vai trò 

là đô thị trung tâm tỉnh lỵ. Từ một thị xã nằm khiêm nhường trên "vùng eo" của khúc ruột 

miền Trung, nhờ nỗ lực chuẩn bị trên mọi phương diện, từ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng 

kết cấu hạ tầng đến quy hoạch đô thị, ngày 5-1-2005, Tuy Hoà đã chính thức được công nhận 

là thành phố trực thuộc tỉnh. Mai đây, với hàng loạt dự án lớn đang tích cực được triển khai, 

Tuy Hoà không chỉ là "đầu tàu" phát triển công nghiệp của tỉnh, một thành phố văn minh, hiện 

đại, mà còn là cửa ngõ về hàng hải, hàng không quốc tế cho Tây Nguyên và các tỉnh Bắc 

Campuchia và Nam Lào.  

Sát cánh cùng thành phố Tuy Hoà, các huyện khác trong tỉnh cũng đang ra sức phát huy truyền 

thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sự đồng thuận giữa các cấp uỷ Đảng, chính quyền và 

nhân dân để dồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đánh giá đúng đắn về những lợi 

thế, tiềm năng sẵn có, mỗi huyện lựa chọn cho mình những "mũi nhọn", những "điểm nhấn" 

khác nhau trong chiến lược phát triển kinh tế như: thuỷ sản, đặc biệt là con tôm sú, tôm hùm 

(huyện Sông Cầu); cây mía (huyện Sơn Hoà); con bò (huyện Sông Hinh) hay tập trung chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, hiệu quả và bền vững (Tuy An, 

Đồng Xuân, Phú Hoà). Đáng mừng hơn nữa là ngoài những câu chuyện cổ tích về những "đại 

gia chăn bò" hay những tỷ phú nuôi tôm sú, tôm hùm lồng; những cánh đồng cho thu nhập 

hàng chục, hàng trăm triệu đồng/ha/năm, các huyện nông nghiệp này còn đang viết tiếp câu 

chuyện cho riêng mình bằng rất nhiều những dự án công nghiệp, du lịch, thương mại - dịch vụ, 

đánh dấu sự "tăng tốc" để bắt nhịp với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.  

Không "thua chị, kém em", hai huyện mới được thành lập trên cơ sở chia tách huyện Tuy Hoà 
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là Đông Hoà và Tây Hoà cũng đang nỗ lực "vào cuộc". Những khó khăn bộn bề sau ngày chia 

tách không làm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây nản lòng chùn bước, mà trái lại 

càng hun đúc thêm ý chí quyết tâm vươn lên, tạo dựng những dấu ấn riêng trong hành trình 

hướng tới tương lai của tỉnh Phú Yên.  

Với lối viết thuyết phục bằng những thông tin, những số liệu, đánh giá phân tích kinh tế nhưng 

vẫn dung dị, nhẹ nhàng, phần V "Tổ chức hành chính" sẽ tái hiện một cách chân thực, khách 

quan hành trình vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng quê hương "Phú cường - Yên 

định" của các huyện, thành phố trong tỉnh.  

Xin trân trọng giới thiệu!  
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Thành phố Tuy Hoà  

Vươn lên bằng sức trẻ 
Từ một thị xã nằm khiêm nhường trên vùng eo của "khúc ruột miền Trung", quyết tâm bứt phá đi lên 

bằng ý chí, nghị lực và sự đồng thuận, ngày 5-1-2005, thị xã Tuy Hoà đã chính thức trở thành thành 

phố trực thuộc tỉnh. Đó là sự ghi nhận xứng đáng những nỗ lực của Tuy Hoà trên mọi phương diện, từ 

phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng đến quy hoạch đô thị, đồng thời khẳng định và

nâng cao vị thế của một đô thị trung tâm vùng trong lộ trình phát triển và hội nhập kinh tế của tỉnh Phú 

Yên nói riêng và khu vực duyên hải miền Trung - Tây Nguyên nói chung.  

Trong một lần trở lại Tuy Hoà, luật sư 

Nguyễn Hữu Thọ - nguyên Chủ tịch Đoàn 

chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 

Nam - đã nhận xét: "Tuy Hoà đẹp lắm, phải 

xây dựng nơi đây thành một thành phố du 

lịch". Trong tầm nhìn của ông, Tuy Hoà hội 

tụ đủ điều kiện để trở thành một thành phố 

tầm cỡ. Đó cũng là quyết tâm, khát vọng của các thế hệ cán bộ lãnh đạo và nhân dân Phú Yên thể hiện 

qua những hành động thiết thực: không quản ngại gian nan, đặt nền móng cho Tuy Hoà từ những viên 

gạch, những hạt xi măng nhỏ bé, biến ước mơ trở thành hiện thực. Để rồi đến Tuy Hoà hôm nay, đọng 

lại trong cảm nhận của mỗi người không chỉ là những cơn gió mang hương vị của biển, tiếng sóng vỗ rì 

rầm mà còn là sự ngỡ ngàng trước sự khởi sắc của thành phố với những con đường thênh thang, thẳng 

tắp, những công trình kiến trúc hiện đại đang dần được định hình: khu phố mới Hùng Vương, khu du 

lịch, nghỉ dưỡng cạnh bờ biển Tuy Hoà Gami Resort,...  

Đột phá trong phát triển kinh tế  

Hành trình của Tuy Hoà lên thành phố là một chặng đường gian nan. Tuy Hoà của những ngày đầu 

thống nhất đất nước còn ngổn ngang do chiến tranh tàn phá. Khi tỉnh Phú Yên sáp nhập với tỉnh Khánh 

Hoà thành tỉnh Phú Khánh, Tuy Hoà chưa được quan tâm đầu tư, những tiềm năng chưa được đánh 

thức, là thị xã nhưng tỷ trọng nông nghiệp lại chiếm phần lớn trong cơ cấu kinh tế.  

Làm thế nào để khơi dậy, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, xây dựng Tuy Hoà xứng với tầm vóc 

của một đô thị trung tâm là trăn trở lớn nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên sau ngày 

tái lập tỉnh (năm 1989). Rất nhiều quyết định quan trọng đã được ban hành nhằm tạo động lực cho Tuy 

Hoà, nổi bật là Quyết định số 553/QĐ-QHXD ngày 10-6-1992, Quyết định số 2280/QĐ-UB ngày 13-9-

2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch thị xã Tuy Hoà đến năm 

- Diện tích: 106 km2  

- Dân số: 149 nghìn người  

- Đơn vị hành chính: 14 phường, xã  

- Tốc độ tăng trưởng GDP: 17,5%/năm (2000 - 2005)  

- Thu nhập bình quân: 11,1 triệu đồng/người/năm (năm 

2005)  
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1995, năm 2010 và năm 2020; Thông báo số 81/TB-TU ngày 2-4-2002 của Thường trực Tỉnh uỷ Phú 

Yên về việc cho phép thị xã Tuy Hoà lập đề án xây dựng và phát triển đô thị đến năm 2010. Sau nhiều 

nỗ lực, với sự đồng lòng, nhất trí cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị xã, Tuy Hoà đã liên tiếp 

tạo nên những bước đột phá: tháng 8-2002 được công nhận là đô thị loại III trong chuỗi đô thị của khu 

vực duyên hải miền Trung - Tây Nguyên; ngày 5-1-2005 Chính phủ ban hành Nghị định số

03/2005/NĐ-CP, Tuy Hoà hính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Đó là kết quả tất yếu của quá 

trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo và toàn diện của Tuy Hoà trên mọi phương diện, mà trọng tâm là những 

chuyển dịch tích cực trong lĩnh vực kinh tế.  

Bước đột phá đầu tiên thuộc về ngành công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Cùng với

việc thực hiện tốt chính sách khuyến khích 

đầu tư của tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi để phát triển các cơ sở sản xuất tiểu thủ 

công nghiệp trên địa bàn, Tuy Hoà còn đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ 

chế "một cửa", củng cố lại hoạt động của 

các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp. Tốc độ 

tăng trưởng của ngành trong giai đoạn 2001 

- 2005 bình quân đạt 23,7%/năm. Đặc biệt, 

với việc xây dựng và đưa Khu công nghiệp 

An Phú (năm 2002) vào hoạt động, Tuy Hoà đã thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư. Đến 

năm 2005, khu công nghiệp này đã thu hút 25 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký 2,26 triệu USD và 

148,81 tỷ đồng.  

Hoạt động thương mại - dịch vụ cũng phát triển khá mạnh mẽ, năm 2005 đạt 846,2 tỷ đồng, tăng 39% 

so với năm 2000. Nét nổi bật là thành phố đã hình thành được hệ thống chợ rộng khắp, hoạt động sầm 

uất và khá nền nếp, mà hạt nhân là chợ trung tâm với hơn 1.500 sạp hàng cố định, có siêu thị và một số 

quầy hàng chuyên doanh theo hướng hiện đại. Ngoài dự án nâng cấp chợ trung tâm với tổng vốn 18,334 

tỷ đồng, Tuy Hoà còn có kế hoạch xây dựng thêm nhiều chợ mới như: chợ phường 7, chợ Minh Đức 

(xã Hoà Kiến), chợ Màng Màng (xã Bình Kiến),... tạo môi trường giao thương rộng khắp.  

Một điểm nhấn quan trọng trong bức tranh kinh tế của thành phố Tuy Hoà là sự phát triển của ngành du 

lịch. Những cảnh quan thiên nhiên thơ mộng như: bãi biển Tuy Hoà, bãi biển Long Thuỷ (thuộc xã An 

Phú), núi Nhạn, sông Đà,... đã tạo cho Tuy Hoà lợi thế để trở thành thành phố du lịch trong tương lai. 

Trong giai đoạn 2000 - 2005, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành du lịch luôn đạt trên 15%/năm. 
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Lợi thế phát triển ngành công nghiệp "không khói" càng được phát huy khi tỉnh Phú Yên chú trọng đẩy 

mạnh đầu tư hạ tầng du lịch, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, khuyến khích nhiều 

thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch, thực hiện chương trình liên kết phát triển du lịch với các 

tỉnh duyên hải miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh,...  

Sản xuất nông - lâm - thuỷ sản cũng có bước tiến vững chắc, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 

6,7%/năm (2001 - 2005). Thành phố đang đẩy mạnh thực hiện các dự án quan trọng như: dự án phát 

triển đàn bò lai sind, dự án phát triển hoa - cây cảnh, dự án sản xuất rau an toàn tại xã Bình Ngọc; 

chuyển giao kỹ thuật, công nghệ mới cho nông dân. Trong lĩnh vực thuỷ sản, thành phố khuyến khích 

và tạo điều kiện để ngư dân đóng mới, cải hoán tàu, thuyền công suất lớn, đẩy mạnh đánh bắt hải sản xa 

bờ. Không những thế, Tuy Hòa còn là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước phát triển 

nghề câu cá ngừ đại dương và dẫn đầu cả nước về sản lượng khai thác, đánh bắt loài thuỷ sản này. 

Trong giai đoạn 2000 - 2005, tổng sản lượng khai thác thuỷ sản bình quân đạt trên 4.000 tấn/năm, trong 

đó riêng cá ngừ đại dương đạt 2.000 - 2.500 tấn/năm. Phong trào nuôi tôm giống phát triển khá mạnh, 

hàng năm sản xuất trên 300 triệu con tôm giống post bán ra thị trường.  

Đánh giá về những thành công của Tuy Hoà trong phát triển kinh tế, ông Đào Tấn Hoàng - Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân thành phố Tuy Hoà - cho biết: "Cơ cấu kinh tế của thành phố đã chuyển dịch nhanh theo 

hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông -

lâm - thuỷ sản. Những thành công trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã thể hiện ý chí, quyết 

tâm vươn lên và tình yêu thành phố của người dân Tuy Hoà. Đó là nền tảng quan trọng để Tuy Hoà 

hướng tới tương lai với tâm thế tự tin".  

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng  

Dấu ấn tăng trưởng của Tuy Hoà còn thể hiện qua những bước chuyển biến về kết cấu hạ tầng đô thị. 

Những ai đã đến Tuy Hoà dù chỉ một lần đều có chung cảm nhận: vẻ đẹp của thành phố không phải là 

những toà nhà cao chọc trời, những nhà máy mọc lên san sát, mà là những con phố hiền hoà ẩn mình 

dưới những hàng cây và không khí trong lành đượm nồng hương cà phê vào mỗi buổi sáng tinh sương. 

Trong hành trình đi lên, Tuy Hoà luôn nỗ lực tạo vẻ đẹp riêng, bản sắc riêng. Điều này không đơn giản 

nếu không có tầm nhìn chiến lược và ý chí quyết tâm. Ông Đào Tấn Hoàng cho biết: "Bên cạnh đẩy 

nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chính quyền thành phố cũng đặc biệt chú trọng đến đầu tư 

xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng, quy hoạch, quản lý đô thị. Quy hoạch đô thị phải đi trước một bước 

với tầm nhìn chiến lược, không gian kiến trúc vừa hiện đại, vừa đậm bản sắc văn hóa, phù hợp với cảnh 

quan sinh thái, đồng thời xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện. Đó là tiêu chí không thể thiếu 

của một đô thị hiện đại, đồng thời là hướng phấn đấu của thành phố Tuy Hoà trong giai đoạn hiện nay 

và trong tương lai".  
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Không chỉ được tiếp thu những kinh 

nghiệm của các tỉnh, thành phố đi trước 

trong quá trình xây dựng không gian đô thị, 

lợi thế nổi bật của Tuy Hoà là nhận được sự 

quan tâm đặc biệt của Trung ương, Đảng bộ 

và chính quyền tỉnh Phú Yên. Ngay sau khi 

Tuy Hoà được Bộ Xây dựng công nhận là 

đô thị loại III (năm 2002), Thường vụ Tỉnh 

uỷ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-TU 

(ngày 1-4-2004), tạo thêm cơ sở vững chắc 

để Tuy Hoà sớm trở thành thành phố trực 

thuộc tỉnh. Năm 2004, trong lần về thăm và 

làm việc tại Phú Yên, Thủ tướng Phan Văn 

Khải cũng khẳng định: Phú Yên còn khó khăn hơn cả Quảng Nam, Quảng Ngãi, nên sẽ được ưu đãi 

bằng hoặc hơn các tỉnh này. Khi nói về Tuy Hoà, Thủ tướng Phan Văn Khải căn dặn: phải có quy hoạch 

thật tốt, tránh các nhà hộp, nhà ống dọc đường.  

Quán triệt tinh thần này, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", Tuy Hoà đã mở rộng và 

nâng cấp mạng lưới giao thông đô thị, đặc biệt là các tuyến trục quan trọng như: trục đường Hùng 

Vương, quốc lộ 1A (đoạn qua thành phố), đường kè Bạch Đằng,... đồng thời triển khai có hiệu quả 

chương trình nhựa hóa và bê tông hóa vỉa hè, hẻm phố. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 

thành phố hàng năm đều tăng: nếu năm 2000 là 168 tỷ đồng, thì đến năm 2005 đã tăng lên 482 tỷ đồng. 

Đến cuối năm 2005, thành phố đã bê tông hóa 357 hẻm phố với tổng kinh phí trên 9,236 tỷ đồng; nâng 

cấp lát bê tông 110 nghìn m2 vỉa hè với tổng kinh phí gần 7,5 tỷ đồng; nâng cấp trên 12,22 km giao 

thông nông thôn ở bốn xã: Bình Ngọc, Bình Kiến, Hoà Kiến và An Phú. Bên cạnh đó, các công trình 

kiến trúc như: công viên cây xanh, quảng trường, sân vận động, nhà văn hóa, mạng lưới cơ sở y tế, giáo 

dục - đào tạo,... cũng được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, càng tôn thêm vẻ đẹp hiện đại cho thành phố. 

Thành phố đang triển khai các dự án: Quảng trường 1-4, Nghĩa trang Thọ Vức, đường Lương Văn 

Chánh, đường Lê Lợi nối dài, đường và khu dân cư Nam Trần Phú, khu dân cư Rạch Bầu Hạ, khu đô 

thị mới Hưng Phú, nút giao thông ngã năm, khu tái định cư phường 9, quy hoạch trung tâm cụm xã và 

xây dựng điện chiếu sáng hẻm phố, chuẩn bị khởi công cầu Hùng Vương và khu đô thị Nam Tuy Hoà,... 

Bên cạnh những bước tiến trong lĩnh vực kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, Tuy Hoà cũng luôn đi đầu 

trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Năm 2005, toàn thành phố đã có 57% thôn, khu phố văn hoá; 82% số 

hộ đạt chuẩn gia đình văn hoá. Công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng có nhiều tiến bộ. Các chương 
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trình y tế quốc gia, công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, phòng chống các dịch bệnh xã hội, 

phòng ngừa đại dịch HIV/AIDS được triển khai hiệu quả. Chất lượng giáo dục - đào tạo ngày càng 

được nâng cao, 100% xã, phường hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Chương trình xoá đói, 

giảm nghèo và giải quyết việc làm đạt kết quả khả quan. Năm 2005, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,5%, giảm 

5,98% so với năm 2001.  

Hướng tới tương lai  

Những kết quả đạt được là nguồn khích lệ 

to lớn để Tuy Hoà phát huy tốt vai trò trung 

tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học -

kỹ thuật, an ninh - quốc phòng của tỉnh Phú 

Yên nói riêng và khu vực duyên hải miền 

Trung - Tây Nguyên nói chung. Với những 

dự án lớn đã được phê duyệt như: cảng 

Vũng Rô, sân bay Tuy Hoà, thành phố Tuy 

Hoà sẽ là cửa ngõ về hàng hải và hàng 

không quốc tế cho Tây Nguyên và các tỉnh Bắc Campuchia, Nam Lào. Cùng với các khu công nghiệp 

Hoà Hiệp, An Phú, dự án Nhà máy lọc dầu Hoà Tâm, trong tương lai không xa, thành phố Tuy Hoà sẽ 

là "đầu tàu" phát triển công nghiệp của tỉnh, đặc biệt là trong các lĩnh vực: chế tạo, lắp ráp ôtô, chế biến 

thuỷ đặc sản, chế biến sữa,... Bên cạnh đó, những lợi thế, tiềm năng du lịch cũng sẽ được phát huy tối 

đa. Phía bắc và phía nam thành phố sẽ là vùng du lịch biển, du lịch sinh thái, bờ biển Long Thuỷ, Khu 

du lịch sinh thái Núi Thơm thuộc xã An Phú sẽ là khu du lịch phức hợp với nhiều công trình hạ tầng du 

lịch bề thế như: nhà hàng, khách sạn cao cấp, sân golf,... Được mở rộng không gian ra phía bắc và phía 

nam, trung tâm là dòng sông Đà Rằng thơ mộng, Tuy Hoà sẽ mang dáng dấp của con chim đại bàng 

sung mãn đang sải dài đôi cánh.  

Đồng chí Phạm Đình Cự - Bí thư Thành uỷ Tuy Hoà - cho biết: "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 

thành phố Tuy Hoà sẽ khai thác tối đa lợi thế để xây dựng Tuy Hoà trở thành thành phố ven biển có hệ 

sinh thái bền vững, phát triển hài hòa giữa kiến trúc hiện đại với dân tộc và cảnh quan môi trường để 

thành phố có dáng vẻ, phong cách riêng. Xây dựng thành phố Tuy Hoà trở thành thành phố văn minh, 

hiện đại, xứng đáng với vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời". Để thực hiện mục tiêu này, Tuy 

Hoà đang nỗ lực thực hiện hàng loạt các giải pháp: tổ chức thực hiện tốt quy hoạch thành phố đến năm 

2020; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; triển khai chương trình trồng cây xanh tạo cảnh quan 

thành phố; tập trung chỉ đạo đầu tư và giải quyết có hiệu quả vấn đề môi trường, thu gom rác thải, thoát 

nước khu dân cư, quản lý chất thải các nhà máy, vệ sinh dọc bờ biển, dọc sông Đà Rằng, bảo vệ và cải 
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thiện môi trường thiên nhiên theo hướng bền vững; quan tâm phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với 

phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, tiếp tục giảm nghèo và nâng cao đời 

sống nhân dân; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; quan 

tâm, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tất cả không ngoài mục tiêu vì một Tuy 

Hoà xứng đáng là trái tim của tỉnh Phú Yên, niềm tự hào của mỗi người dân trên mảnh đất này.  

Căng tràn nhựa sống, khát vọng và niềm tin, thành phố trẻ Tuy Hoà không chỉ là thành phố văn minh, 

hiện đại mà còn là cửa ngõ nhìn ra thế giới của khu vực duyên hải miền Trung - Tây Nguyên. Được xây 

đắp bằng khối óc, trái tim của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Tuy Hoà hôm nay đã sẵn 

sàng cho những hoạch định tương lai.  

Thành phố Tuy Hòa là trung tâm tỉnh lỵ của 

tỉnh Phú Yên, phía bắc giáp huyện Tuy An, 

phía nam giáp huyện Đông Hoà, phía tây 

giáp huyện Sơn Hòa và Phú Hòa, phía đông 

giáp biển Đông. Tuy Hòa là đầu mối giao 

thông thủy, bộ, nằm trên trục quốc lộ 1A, 

quốc lộ 25 chiến lược, ĐT 645, nối liền với 

các tỉnh, thành phố trong khu vực duyên hải 

miền Trung và Tây Nguyên; có sông Ba nối 

với biển Đông tạo thành hệ thống giao 

thông đường thủy thuận tiện; có đường sắt 

Bắc - Nam chạy qua và đặc biệt là có sân 

bay Tuy Hòa, hội đủ những yếu tố để trở 

thành sân bay dân dụng lớn của Nam Trung 

Bộ.  

Đến năm 2005, toàn thành phố có 176 doanh nghiệp tư nhân, 108 công ty trách nhiệm hữu hạn, 09 công 

ty cổ phần và 4.187 hộ sản xuất - kinh doanh cá thể với tổng vốn kinh doanh 577,1 tỷ đồng, hoạt động 

chủ yếu trong lĩnh vực: chế biến (hạt điều, hải sản đông lạnh, thức ăn gia súc, rượu - bia - nước giải 

khát), may mặc, gia công cơ khí, vật liệu xây dựng,...  

Theo quy hoạch đến năm 2010 của Tổng cục Du lịch, khu vực vịnh Vân Phong - Đại Lãnh sẽ phát triển 

thành khu vực kinh tế tổng hợp hoặc khu kinh tế mở. Trong đó, việc khai thác sân bay Đông Tác sẽ tạo 

điều kiện thuận lợi cho kinh tế Tuy Hoà nói riêng và Phú Yên nói chung phát triển mạnh mẽ hơn nữa 

trong tương lai.  

Trong chuỗi đô thị Quy Nhơn - Sông Cầu - Khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa - Khu công 

 

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh tham dự 

Lễ hội múa lân Trung thu của thành phố Tuy Hòa  
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nghiệp Hòa Hiệp, cảng Vũng Rô - vịnh Vân Phong - Hòn Khói - Ninh Hòa - Nha Trang, thành phố Tuy 

Hoà được đánh giá là một trong những trọng điểm phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, tác động 

tích cực đến các đô thị, tạo thành hành lang phát triển du lịch ven biển quan trọng của khu vực miền 

Trung - Tây Nguyên.  

Thành uỷ tuy hoà 

Địa chỉ: số 02 Lê Thánh Tôn - phường 1 - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoại: 057.823061  

Cơ cấu kinh tế năm 2005 

 

Nguồn: Thành uỷ Tuy Hoà 
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Định hướng phát triển kinh tế đến năm 2010  

Đến năm 2010, Tuy Hoà sẽ tập trung khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của thành phố, của 

tỉnh và huy động mọi nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế thành phố theo hướng toàn 

diện, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giữ vững tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 18,5 -

19%/năm (giai đoạn 2005 - 2010); thu nhập bình quân đến năm 2010 khoảng 1.293 

USD/người; ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, tạo bước chuyển dịch mới về 

cơ cấu kinh tế. Phấn đấu đến năm 2010 hoàn thành một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại II.  

1. Công nghiệp - xây dựng  

Mục tiêu phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Tuy Hoà là tạo sự vượt trội của công 

nghiệp trong cơ cấu kinh tế, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng nhanh và bền vững của kinh tế 

thành phố Tuy Hoà. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2005 - 2010 

21%/năm, chiếm 49,6% GDP của thành phố.  

Để hoàn thành mục tiêu này, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác khuyến công theo hướng khuyến 

khích các thành phần kinh tế, các ngành nghề sử dụng nhiều lao động, sử dụng nguồn nguyên 

liệu nông - lâm - thuỷ sản; hỗ trợ kỹ thuật, thông tin và đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho người 

lao động; có chính sách thông thoáng, tạo điều kiện về mặt bằng và các điều kiện thuận lợi khác 

giúp các cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô, phát triển sản xuất, thu hút lao 

động, giải quyết việc làm; đồng thời vận động khôi phục một số ngành nghề truyền thống.  

2. Thương mại - dịch vụ - du lịch  

Phát triển mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên cơ sở khuyến khích các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước có điều kiện tham gia mở rộng các hoạt động thương mại và 

phát triển các loại hình dịch vụ phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của thành 

phố. Theo đó, thành phố tăng cường phát triển các loại dịch vụ phục vụ sinh hoạt đô thị; hình 

thành trung tâm phân phối hàng hóa và thị trường bán lẻ với quy mô lớn; xây dựng hệ thống 

kho tàng, bến bãi phù hợp với yêu cầu dự trữ chiến lược, dự trữ lưu thông và nhu cầu trung 

chuyển hàng hóa. Đồng thời, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng mới các siêu 

thị, cải tạo, nâng cấp các chợ ở những khu vực đông dân cư, nhất là ở các khu dân cư mới, sắp 

xếp các chợ ở nông thôn và vùng ven thành phố, bảo đảm vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn 

thực phẩm. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi đầu tư và triển khai nhanh các dự án về 
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du lịch trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh hoạt động các điểm du lịch hiện có và vận động các 

thành phần kinh tế đầu tư xây dựng một số điểm du lịch mới, tiến tới xã hội hoá các hoạt động 

phục vụ du lịch. Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh, nhân viên 

hướng dẫn du lịch. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2005 - 2010 là 

20,5%/năm, đến năm 2010 chiếm 40,1% GDP của thành phố.  

3. Nông - lâm - thuỷ sản  

Đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, công 

nghệ sinh học. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra sản phẩm 

hàng hóa chất lượng cao; hình thành các vùng chuyên canh công nghệ cao, sản xuất lúa gạo, mở 

rộng vùng chuyên màu, trồng hoa, trồng rau sạch, cây công nghiệp và vùng phát triển cây ăn 

quả; vùng nuôi trồng thủy sản; phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại; xây dựng 

nhiều cánh đồng trên 50 triệu đồng/ha; gắn phát triển nông nghiệp với du lịch sinh thái; tăng 

cường xúc tiến thương mại, kết hợp xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư, tích cực tìm thị 

trường xuất khẩu, nhất là hàng nông - thuỷ sản, thực phẩm. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 

bình quân giai đoạn 2005 - 2010 là 5,1%/năm;  

Tiếp tục hỗ trợ khuyến khích ngư dân đóng mới tàu, thuyền có công suất lớn nhằm đẩy mạnh 

đánh bắt xa bờ, tăng nhanh sản lượng đánh bắt và chế biến; đầu tư mua sắm trang thiết bị bảo 

quản sau chế biến để nâng cao chất lượng và giá cả; mở rộng quy mô khu vực tôm giống tại 

Bình Kiến (sản xuất 300 - 400 triệu tôm giống/năm); xây dựng mô hình nuôi trồng thí điểm 

thủy sản nước ngọt, xây dựng một số hệ thống canh tác trên nền lúa như: lúa - cá, lúa - tôm 

càng xanh, lúa - tôm nước lợ,... Phấn đấu đưa sản lượng khai thác, đánh bắt hải sản đạt 9.500 

tấn/năm, đưa giá trị ngành hải sản chiếm 46% giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản vào năm 

2010.  

Đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng, thực hiện tốt các nghị định của Chính phủ nhằm tăng 

cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; quy hoạch khoanh nuôi rừng tái sinh, rừng tự 

nhiên, tổ chức trồng mới; kết hợp lâm nghiệp với nông nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế 

trang trại vườn rừng, vườn đồi kết hợp với chăn nuôi; tổ chức trồng rừng và bảo vệ rừng tại các 

khu vực dải bờ biển, núi Nhạn, núi Chóp Chài, Khu du lịch Đá Bàn,... Phấn đấu đến năm 2010

trồng mới 75 ha rừng tập trung và hơn 1 triệu cây phân tán.  
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Cơ cấu kinh tế năm 2010  

Đơn vị: %  

 

Nguồn: Uỷ ban nhân dân thành phố Tuy Hoà 
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Huyện Sông Hinh  

Bước đột phá mới trên miền sơn cước 
Cái nghèo, cái khó đang lùi dần, sự phồn thịnh, ấm no đang lan toả đến với các buôn làng xa 

xôi của Sông Hinh, huyện miền núi phía tây nam tỉnh Phú Yên. Trong ngày lễ hội, các ma (ông), 

các mí (bà) rạng ngời nét mặt, điệu múa, tiếng cười của những cô gái Bana, những chàng trai 

Êđê hoà trong tiếng cồng chiêng rộn rã,... Những hình ảnh rất đỗi bình dị ấy là minh chứng 

sống động cho bước chuyển mình của mảnh đất vùng sơn cước này.  

Huyện miền núi Sông Hinh nằm cách thành phố Tuy Hòa 55 km về phía tây nam. Tỉnh lộ 645 

qua huyện Sông Hinh lên tỉnh Gia Lai được đầu tư cải tạo, nâng cấp đã tạo cơ hội thuận lợi cho 

Sông Hinh trong giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội với vùng đồng bằng trong tỉnh và các tỉnh 

Tây Nguyên. Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội nông 

thôn miền núi của Đảng và Nhà nước, được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

cùng quyết tâm vượt qua đói, nghèo của toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân, Sông Hinh đang 

chuyển mình mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Phú Yên.  

Tập trung chuyển dịch cơ cấu nông 

nghiệp  

Một trong những tiềm năng, lợi thế lớn 

nhất của huyện Sông Hinh là đất đai. 

Toàn huyện có 26.675 ha đất nông 

nghiệp, chiếm trên 30% diện tích đất tự 

nhiên toàn tỉnh. Do vậy, phát triển nông 

nghiệp là một trong những hướng đi 

mang tính chiến lược nhằm thúc đẩy 

kinh tế huyện đi lên. Sông Hinh là địa 

bàn tụ cư của 12 dân tộc, trong đó dân 

tộc thiểu số chiếm 47,26%. Trước đây, 

do nhận thức còn lạc hậu, bà con chủ yếu 

sống bằng phương thức du canh du cư, nên diện tích đất canh tác rất manh mún. Trong những 

năm gần đây, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và 

 

Trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Sông 

Hinh(đường Trần Phú, thị trấn Hai Riêng, huyện 

Sông Hinh, Phú Yên)  
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Nhà nước, nâng cao nhận thức của bà con, giúp bà con nhanh chóng tiếp cận các phương thức 

sản xuất tiên tiến. Bên cạnh đó, với quan điểm chỉ đạo là tập trung quy hoạch chi tiết, đầu tư tối 

đa cho phát triển thủy lợi, huyện đã huy động nhiều nguồn vốn (Chương trình 135, vốn ngân 

sách và đóng góp của nhân dân) để làm mới, nâng cấp và kiên cố hóa một số công trình thủy lợi 

như: đập dâng Ea Sam, hồ chứa Ea Lâm, kiên cố hoá kênh mương nội đồng ở 2 xã Đức Bình 

Đông, Đức Bình Tây,... Đến năm 2004, toàn huyện có 16 công trình thủy lợi hoạt động hiệu 

quả, chủ động tưới cho 559 ha. Năm 2004, diện tích lúa nước toàn huyện đạt 1.869 ha, đưa sản 

lượng lương thực (có hạt) đạt 13 nghìn tấn.  

Phát triển diện tích trồng lúa nước, nâng cao trình độ thâm canh đã góp phần thay đổi tập quán 

canh tác của bà con dân tộc thiểu số là cơ sở để Sông Hinh giảm diện tích lúa nương, tăng diện 

tích trồng các cây lương thực và cây công nghiệp có hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong cơ cấu cây 

trồng của huyện, các loại cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp ngắn và dài ngày được 

chú trọng phát triển, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của nhân dân.  

Để tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, trên cơ sở quán triệt tinh thần Nghị quyết 

Trung ương 5 (khóa IX), thực hiện chương trình hành động của tỉnh Phú Yên, Huyện ủy Sông 

Hinh đã đề ra Chương trình hành động số 12/CTr-HU ngày 21-7-2004 về phát triển chăn nuôi 

đại gia súc trên địa bàn huyện giai đoạn 2004 - 2010, trong đó tập trung chủ yếu vào lĩnh vực 

chăn nuôi bò. Ông Trần Hoa - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Sông Hinh - nhận định: "Trên 

cơ sở những tiềm năng sẵn có của huyện Sông Hinh, phát triển chăn nuôi bò là hướng đi mới, 

tạo đà cho kinh tế huyện có bước phát triển vừa mang tính đột phá, vừa mang tính hiệu quả, bền 

vững".  

Lợi thế để Sông Hinh phát triển đàn bò trước tiên là nhờ có diện tích đất tự nhiên lớn (88.460 

ha), trong đó có 24 nghìn ha diện tích đất trống đồi trọc chưa sử dụng. Đây là điều kiện thuận lợi 

để huyện quy hoạch phát triển đồng cỏ phục vụ cho chăn nuôi. Hơn nữa, con bò là vật nuôi 

truyền thống của nhân dân đồng bào các dân tộc ở huyện Sông Hinh. Kinh nghiệm trong chăn 

nuôi bò là yếu tố quan trọng để thực hiện thành công chủ trương đưa chăn nuôi trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn của huyện.  

Với chủ trương nâng cao chất lượng đàn bò, từ năm 2000, toàn huyện đã chú trọng đầu tư cải 

tạo đàn bò theo hướng sind hóa với những biện pháp cụ thể như: đầu tư giống bò lai sind để cải 

tạo đàn bò; xây dựng các mô hình thâm canh vỗ béo; mở các lớp tập huấn cho nhân dân về kỹ 

thuật chăn nuôi bò thịt và bò cái sinh sản, xây dựng các mô hình trồng cỏ bổ sung nguồn thức 
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ăn; công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại được thực hiện thường xuyên. Nhờ đó, 

chất lượng đàn bò của huyện ngày càng được nâng cao. Năm 2004, toàn huyện có 41.159 con 

bò, trong đó bò lai sind chiếm 22,17%.  

Bên cạnh việc tập trung phát triển đàn bò thịt, huyện chủ trương nuôi bò lấy sữa. Sông Hinh đã

xây dựng thành công 5 mô hình nuôi bò sữa với số lượng 25 con, trong đó có 12 con bò cái F1. 

Mặc dù chỉ là những mô hình mang tính thử nghiệm, nhưng đó là hướng đi mới nhằm nâng cao 

hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi bò trong tương lai.  

Hiệu quả từ việc phát triển chăn nuôi bò đã tạo đà phát triển mô hình trang trại. Nhờ đó, đến hết 

năm 2004, toàn huyện có 492 trang trại. Ông Trần Hoa cho biết: "Nhờ sự đồng tâm, nhất trí của 

cán bộ và nhân dân trong huyện, chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp được triển 

khai mạnh mẽ và có chiều sâu. Những kết quả ban đầu đã tạo đà để Sông Hinh có những bước 

phát triển mạnh hơn trong giai đoạn tới. Đây cũng là cơ sở để bà con dân tộc thiểu số bám đất, 

bám rừng, từ bỏ lối sống du canh, du cư, ổn định cuộc sống, tiến tới mục tiêu xóa nghèo".  

Khơi nguồn tiềm năng công nghiệp và 

du lịch - dịch vụ  

Cùng với những bước tiến trong lĩnh vực 

nông nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp 

- tiểu thủ công nghiệp cũng đạt tốc độ 

tăng trưởng khá. Năm 2004, giá trị sản 

xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 

xây dựng cơ bản, dịch vụ đạt 227,777 tỷ 

đồng (giá cố định 1994), tăng 8,1% so 

với năm 2003. Tuy nhiên, 100% các hoạt 

động công nghiệp thuộc khối doanh 

nghiệp quốc doanh do Trung ương và 

tỉnh quản lý nên chưa khai thác triệt để tiềm năng, thế mạnh của huyện. Trong khi đó, cơ hội 

cho phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến còn rất lớn, đặc biệt là từ khi toàn 

huyện tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị sản lượng nông - lâm 

nghiệp. Để khai thác triệt để tiềm năng còn rất lớn này, huyện Sông Hinh chủ trương xây dựng 

hai cụm, điểm công nghiệp tập trung tại xã Ea Bar và Đông Bắc thị trấn Hai Riêng, trong đó ưu 

tiên cho các ngành công nghiệp chế biến nông sản.  

 

Chăn nuôi bò đã mang lại hiệu quả kinh tế cao 

cho người dân Sông Hinh  
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Bên cạnh đó, Sông Hinh còn có tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch sinh 

thái - văn hóa. Từ năm 2003, cùng với Sở Thương mại và Du lịch Phú Yên, huyện Sông Hinh đã 

tiến hành quy hoạch một số điểm du lịch thuộc vùng hạ lưu sông Hinh, sông Ba, vùng lòng hồ 

thủy điện sông Hinh và hồ trung tâm thị trấn Hai Riêng. Tuy nhiên, do các điểm du lịch được 

quy hoạch vẫn chưa được đầu tư trọng điểm, nên số lượng khách đến tham quan còn ít. Trong 

những năm tới, khi hai công trình thủy điện sông Ba Hạ và thủy điện Krông Năng hoàn thành sẽ 

tạo nên vùng tam giác: thuỷ điện Sông Hinh - thuỷ điện sông Ba Hạ - thuỷ điện Krông Năng, 

góp phần hình thành vùng du lịch sinh thái đa dạng. 

Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng  

Để khai thác tối đa mọi tiềm năng cho phát triển kinh tế, Sông Hinh còn đặc biệt chú trọng đến 

công tác đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng. Trong năm 2004, mức đầu tư 

cho giao thông của huyện là 25,402 tỷ đồng. Nhờ vậy, hệ thống giao thông của Sông Hinh đã 

được xây dựng tương đối hoàn chỉnh. Toàn huyện đã có đường ôtô đến trung tâm các xã, giao 

thông đã thông suốt đến các thôn, buôn. Mạng lưới điện được tăng cường đầu tư xây dựng. Đến 

cuối năm 2004, 100% xã có điện lưới quốc gia, trong đó 92,3% thôn, buôn được sử dụng điện. 

Việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đã làm thay đổi diện mạo vùng đất này, tạo nên những 

bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội.  

Chất lượng và hiệu quả của sự nghiệp giáo dục - đào tạo huyện Sông Hinh ngày càng được nâng 

cao. Huyện đã có một trường dân tộc nội trú, hai trường dân tộc bán trú và 01 trường trung học 

phổ thông; 100% xã có trường tiểu học, 98% thôn, buôn có lớp mẫu giáo, 11 xã, thị trấn của 

huyện luôn giữ vững chuẩn về phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ; trong đó có 2 đơn vị đạt 

chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi là thị trấn Hai Riêng và xã Sơn Giang.

Phổ cập giáo dục trung học cơ sở được duy trì và mở rộng.  

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng đạt những thành tựu rất khả quan. Mạng lưới y 

tế cơ sở từng bước được đầu tư và củng cố. Huyện có 01 bệnh viện đa khoa với 30 giường bệnh. 

100% xã có trạm y tế. Công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo và các đối tượng chính sách 

được quan tâm thoả đáng.  

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cũng được các cấp chính quyền và nhân dân toàn huyện 

quan tâm. Đến năm 2004, toàn huyện đã xây dựng được 29 nhà rông văn hóa, 10 xã có điểm 

bưu điện văn hóa xã. Ngoài ra, các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu nâng cao đời sống nhân 

dân cũng được quan tâm đầu tư. Mạng lưới phát thanh - truyền hình đã phủ sóng đến 100% xã. 
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Đặc biệt, huyện đã xây dựng thành công chương trình phát thanh bằng tiếng Êđê, góp phần nâng 

cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhìn chung, các hoạt động này đã tạo tiền đề để 

Sông Hinh xây dựng thành công mô hình thôn, buôn và gia đình văn hóa. Nhờ đó, đến năm 

2004, toàn huyện có 5.664 gia đình văn hóa, đạt 69% tổng số hộ.  

Trăn trở tìm hướng đi cho tương lai  

Những thành tựu mà Sông Hinh đạt được 

luôn gắn liền với sự trưởng thành của đội 

ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng chí Niê Y ú 

- Bí thư Huyện ủy Sông Hinh - cho biết: 

"Mỗi cán bộ, đảng viên của Sông Hinh 

đều không ngừng học tập và rèn luyện, 

xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững 

mạnh, thương yêu, gần gũi, nắm bắt tâm 

tư, nguyện vọng của nhân dân. Chừng 

nào trên mảnh đất này còn thiếu cái ăn, cái chữ thì mỗi cán bộ, đảng viên còn phải nỗ lực phấn 

đấu hơn nữa cùng các cấp chính quyền đề ra những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần, đem niềm vui đến từng gia đình, thôn, bản".  

Trăn trở lớn nhất của mỗi cán bộ, đảng viên huyện Sông Hinh về bài toán phát triển kinh tế là 

huyện vẫn chưa phát huy được lợi thế về đất đai, diện tích mặt nước, ao hồ, sông suối để phát 

triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Kinh tế huyện phát triển còn chậm, đời sống nhân dân 

còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 20%.  

Trong những năm tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Hinh cần khơi dậy và 

phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, tranh thủ mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh 

tế, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc trong huyện. Trước hết, huyện cần mở rộng diện 

tích trồng lúa nước ở các vùng có điều kiện, phấn đấu đến năm 2010 bảo đảm nguồn lương thực 

tại chỗ, đồng thời tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và áp dụng có hiệu quả các thành tựu khoa 

học - kỹ thuật để đồng bào dân tộc thiểu số tham gia trồng cây công nghiệp dài và ngắn ngày, 

chăn nuôi gia súc, tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, làm chuyển biến tích cực đời 

sống vật chất, tinh thần của nhân dân.  

Trong nỗ lực để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, huyện Sông Hinh rất cần sự quan tâm 

hơn nữa của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó 

 

Một góc phố huyện miền núi Sông Hinh  
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khăn, thiếu thốn. Trước mắt, đầu tư kết cấu hạ tầng, hệ thống thông tin liên lạc tạo điều kiện 

thúc đẩy phát triển kinh tế là nhu cầu cấp thiết. Đối với các xã giáp ranh với các tỉnh Đắk Lắk, 

Gia Lai, các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số 

được hưởng các chính sách ưu tiên như các xã thuộc các tỉnh Tây Nguyên. Ngoài ra, các cấp 

lãnh đạo cần có chính sách đầu tư để đưa chăn nuôi thành ngành kinh tế chủ lực của huyện.  

Khắc phục khó khăn, nỗ lực không ngừng để chiến thắng đói nghèo, đó là ý chí và tâm nguyện 

của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Hinh. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà 

nước và Phú Yên, huyện Sông Hinh đang nỗ lực trở thành huyện miền núi đầu tiên của tỉnh vượt 

qua đói nghèo, đem niềm vui và cuộc sống ấm no đến từng thôn, buôn.  

Trong những năm gần đây, huyện Sông Hinh đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động hướng tới 

đối tượng chính sách xã hội và người dân tộc thiểu số. Hàng năm, công tác định canh, định cư, 

bảo trợ xã hội, chăm sóc các đối tượng chính sách, công tác xóa nhà ở tạm, giải quyết việc làm 

cho người lao động luôn được các cấp lãnh đạo huyện chỉ đạo thực hiện tốt. Phấn đấu đến năm 

2010, huyện Sông Hinh sẽ không còn hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 20%.  

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến 

năm 2010 

- Phấn đấu mỗi năm có 100 - 200 hộ có ruộng nước với quy mô 0,2 - 0,5 ha.  

- Số hộ được dùng nước sạch bình quân đạt 8 - 10 hộ/giếng. Số hộ dùng nước máy tăng 50 - 100

hộ/năm ở những nơi có điều kiện.  

- Phấn đấu mỗi năm có thêm 1 - 2 buôn có điện lưới quốc gia.  

- Phấn đấu ổn định số lượng đàn bò với 40 nghìn con và tăng tỷ lệ bò lai sind bình quân đạt 

3%/năm.  

- Giảm số hộ đói nghèo với mức bình quân 300 - 400 hộ/năm, chống tái nghèo, phấn đấu đến 

năm 2010 không còn hộ đói.  

- Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

Uỷ ban nhân dân huyện Sông Hinh 

Địa chỉ: đường Trần Phú - thị trấn Hai Riêng - huyện Sông Hinh - Phú Yên  
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Huyện Sông Cầu  

Biến tiềm năng thành thế mạnh  

Đến với Sông Cầu để được tận mắt chứng kiến những đổi thay đang diễn ra từng ngày, từng 

giờ trên mảnh đất này mới thấy hết ý chí và nghị lực của Đảng bộ, chính quyền và người dân 

nơi đây đang được phát huy cao độ để biến những tiềm năng, thế mạnh thành động lực phát 

triển kinh tế - xã hội. Sông Cầu đang chuyển mình, một Sông Cầu năng động, sầm uất không 

chỉ là niềm mơ ước mà đang dần hiện hữu 

trên mảnh đất này.  

Trên mảnh đất Phú Yên, hiếm có vùng đất 

nào hội tụ đầy đủ tiềm năng để phát triển kinh 

tế theo hướng đa dạng và toàn diện như Sông 

Cầu. Vùng đất này vừa có đồng bằng, vừa có 

núi, có sông, có rừng, có biển. Thực hiện chủ 

trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Sông Cầu đang 

tích cực khai thác tiềm năng kinh tế biển, đưa thuỷ sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bên 

cạnh đó, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và du lịch là những ngành kinh tế mang tính đột 

phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Sông Cầu.  

Thuỷ sản - ngành kinh tế mũi nhọn  

Trong cơ cấu kinh tế huyện Sông Cầu, giá trị sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp chiếm 63%, 

trong đó giá trị sản xuất ngư nghiệp chiếm khoảng 85,8% GDP ngành nông - lâm - ngư nghiệp. 

Kết quả này cho thấy, ngư nghiệp chiếm vị trí quan trọng đối với ngành nông nghiệp nói riêng, 

kinh tế huyện Sông Cầu nói chung. Bước chuyển biến của ngành ngư nghiệp Sông Cầu được 

khởi đầu bằng Chỉ thị số 10/CT-HU ngày 3-8-1987 của Huyện uỷ về việc phát động phong trào 

quần chúng phát triển nuôi trồng thuỷ sản. Chỉ thị nhấn mạnh: "Mở rộng diện tích mặt nước 

nuôi trồng thuỷ sản vừa khai thác sử dụng tiềm năng đất đai có hiệu quả, tạo việc làm tại chỗ, 

vừa giải quyết việc giãn dân ra những vùng đất mới ven biển kết hợp phát triển kinh tế với an 

ninh - quốc phòng".  

Với 80 km bờ biển, 15,7 nghìn ha diện tích mặt nước và 2.800 ha đất nuôi trồng thuỷ sản, Sông 

- Diện tích: 487,3 km2

- Dân số: 93 nghìn người  

- Đơn vị hành chính: 01 thị trấn và 10 xã  

- Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2000 - 

2005: 11,5%/năm  
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Cầu xác định ngư nghiệp là mũi nhọn phát triển kinh tế của huyện. Để hoàn thành mục tiêu đó, 

Sông Cầu đã tiến hành chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngư nghiệp mà trọng tâm là đẩy mạnh nuôi 

trồng thuỷ sản. Nhờ đó, trong những năm 1993 - 1995, con tôm sú đã mang lại sự đổi thay 

đáng kể cho đời sống của nhân dân huyện Sông Cầu. Tuy nhiên, do nuôi trồng không khoa học 

nên trong những năm 1996 - 2001, nghề nuôi tôm sú của Sông Cầu gặp rất nhiều khó khăn. 

Theo ông Phạm Chấn Hào - Trưởng phòng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện 

Sông Cầu - cho biết: "Do một số hộ dân thả nuôi sớm so với lịch thời vụ, thời tiết diễn biến 

thất thường, môi trường nuôi biến động và nguồn giống chất lượng không đảm bảo khiến dịch 

bệnh xảy ra và lây lan trên diện rộng". Tôm sú mắc bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự 

phát triển của kinh tế Sông Cầu và đời sống ngư dân. Năm 2003, 60% số hộ nuôi tôm sú bị lỗ 

vốn, chỉ có 10% hộ nuôi có lãi. Thực trạng này khiến diện tích nuôi tôm bị thu hẹp.  

Dù nghề nuôi tôm sú gặp khó khăn, nhưng người dân Sông Cầu vẫn lấy biển là nguồn sống, 

điểm tựa để vươn lên. Quyết tâm bám biển đã mở ra hướng đi mới cho huyện Sông Cầu trong 

nghề nuôi trồng thuỷ sản. Phát huy lợi thế tự nhiên của đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài và biển 

Sông Cầu, từ năm 1995, nhân dân Sông Cầu đã chuyển hướng sang nghề nuôi tôm hùm lồng. 

Cùng với xu thế phát triển của nền kinh tế cả nước và khu vực, tạo đầu ra ổn định cho con tôm 

hùm nên nghề này ngày càng phát triển mạnh mẽ. Cùng với nuôi tôm thịt, tôm hùm giống của 

Sông Cầu được các ngư dân Bình Định, Khánh Hòa ưa chuộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao 

cho ngư dân. Với những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2001 - 2005, Huyện uỷ, Uỷ ban 

nhân dân huyện xác định nghề đánh bắt tôm hùm giống và nuôi tôm hùm lồng là giải pháp thay 

thế con tôm sú. Qua đó, huyện đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ bà con ngư dân về nguồn 

vốn nuôi tôm hùm. Nhờ đó, số lượng lồng nuôi ngày càng tăng. Năm 2005, toàn huyện có 

14.500 lồng, tăng 3,6% so với năm 2003, chiếm 90% tổng số lồng trong toàn tỉnh. Sản lượng 

năm 2005 đạt 725 tấn, tăng 565 tấn so với năm 2002, đưa Sông Cầu lên vị thế "Vương quốc 

tôm hùm".  
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Những thành công trong nuôi tôm sú 

(1993 - 1995) và tôm hùm (2001 - 

2005) đã góp phần tăng nhanh giá trị 

sản xuất của ngành thuỷ sản Sông Cầu. 

Năm 2005, giá trị sản xuất thủy sản của 

huyện đạt 528 tỷ đồng (giá hiện hành), 

tăng 137 tỷ đồng so với năm 2002.  

Hiện nay, nỗi lo lớn nhất của lãnh đạo 

huyện Sông Cầu là phát triển bền vững 

ngành trồng thủy sản, đặc biệt là nghề 

nuôi tôm hùm. Để "Bài học tôm sú" 

không tái diễn, từ năm 2003 đến năm 

2005, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện (nay là Phòng kinh tế) đã tổ chức 33 

lớp tập huấn, thu hút 2.104 người tham gia học tập, tìm hiểu áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ 

thuật nuôi tôm hùm lồng và một số loài thủy sản khác vừa đem lại hiệu quả kinh tế, vừa có khả 

năng cải tạo môi trường như: ốc hương, rong câu sụn, cá mú, cá rô phi đơn tính,... Đồng thời, 

huyện cũng triển khai chỉ đạo nhằm khống chế và loại nghề giã cào trong đánh bắt, khai thác 

hải sản (đánh bắt gần bờ, dùng lưới vét cào khiến nguồn lợi thủy sản bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng). Cùng với đó, từ năm 2001 đến năm 2005, huyện đã khuyến khích ngư dân phát triển 

nghề đánh bắt xa bờ, tổ chức tập huấn sử dụng tàu công suất lớn, hỗ trợ về tín dụng, xây dựng 

cảng cá Dân Phước, mở rộng bến cá Xuân Cảnh, vận động ngư dân đóng mới và nâng công 

suất tàu, thuyền. Tuy nhiên, do nuôi trồng thủy sản đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên 

khai thác đánh bắt xa bờ chưa được người dân Sông Cầu coi trọng. Vì thế, trong thời gian tới, 

huyện Sông Cầu cần tiếp tục khuyến khích ngư dân phát triển đánh bắt xa bờ.  

Nông - lâm nghiệp là nền tảng  

Là huyện thuần nông, ngoài thuỷ sản, huyện Sông Cầu xác định: sản xuất nông - lâm nghiệp là 

lĩnh vực kinh tế đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo an ninh lương thực, ổn định đời sống 

nhân dân. Thực hiện chủ trương hướng sản xuất nông nghiệp phát triển theo chiều sâu, năm 

2005, diện tích gieo trồng của huyện giảm còn 3.833 ha (giảm 466 ha so với năm 2002). Song 

 

Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu đang được 

khởi công xây dựng  
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nhờ ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tập trung đầu tư thâm canh, đưa 

giống lúa có năng suất cao vào gieo trồng nên đã đưa năng suất lúa tăng từ 20,2 tạ/ha (năm 

2001) lên 25,3 tạ/ha (năm 2005). Nhờ đó, năm 2005, sản lượng lương thực (có hạt) của huyện 

đạt 5.848 tấn, tăng 934 tấn so với năm 2001. Bình quân lương thực tăng từ 54 kg/người (năm 

2000) lên 61 kg/người (năm 2005).  

Đối với ngành chăn nuôi, năm 2005, giá trị sản xuất của ngành đạt 34,3 tỷ đồng (giá hiện 

hành), chiếm 45% GDP nông nghiệp. Phát huy thế mạnh trong chăn nuôi bò, huyện Sông Cầu 

đã tập trung phát triển theo hướng nâng cao chất lượng đàn bò thông qua chương trình sind hoá 

đàn bò. Đến tháng 10-2005, toàn huyện có 14.413 con bò, trong đó bò lai sind chiếm 9,5%.  

Sau thời gian khai thác không khoa học, rừng của Sông Cầu đã cạn kiệt. Để khắc phục tình 

trạng này, chương trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc được triển khai khá hiệu quả. Trong 5 

năm 2001 - 2005, toàn huyện đã trồng mới 4.405 ha rừng, đưa diện tích đất lâm nghiệp đạt 

7.755 ha. Những bước tăng trưởng của ngành nông - lâm nghiệp sẽ mở ra cơ hội phát triển cho 

ngành công nghiệp chế biến nông - lâm sản như: chế biến gỗ băm, dăm, chế biến giấy, bột 

giấy, chế biến hoa quả,...  

Bước đột phá trong phát triển kinh tế  

Kể từ khi quốc lộ 1D (đường Quy Nhơn - Sông Cầu), đoạn qua tỉnh Phú Yên có chiều dài 11 

km kết nối khu đông bắc huyện với thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đã tạo "Hành lang phát 

triển" cho ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Sông Cầu. Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội của Phú Yên xác định: Sông Cầu là vùng trọng điểm công nghiệp của tỉnh, 

"đặc khu" kinh tế mới của Phú Yên gắn với Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu. Thêm nữa, 

việc nâng cấp cải tạo quốc lộ 1A, các tỉnh lộ 644, 642 và xây dựng các tuyến đường giao thông 

đến trung tâm các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đáp ứng nhu cầu giao thương, phục vụ sản 

xuất.  

Trong 5 năm 2001 - 2005, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng 

bình quân 17,1%/năm. Trong đó, xây dựng cơ bản tăng 15%/năm, tiểu thủ công nghiệp tăng 

18,2%/năm. Năm 2005, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 123,582 tỷ đồng (giá cố định 

năm 1994), chiếm 10,4% GDP của huyện. Đến năm 2005, toàn huyện có 700 cơ sở sản xuất 

tiểu thủ công nghiệp, thu hút 3.260 lao động.  
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Cùng với phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát triển du lịch cũng được các cấp 

lãnh đạo tỉnh và huyện hết sức quan tâm. Phát huy lợi thế của những bầu, đầm, vịnh, vũng với 

cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, ngành thương mại - du lịch Phú Yên đã kết hợp với huyện 

Sông Cầu tiến hành quy hoạch các điểm du lịch. Trên cơ sở áp dụng các cơ chế, chính sách ưu 

đãi đầu tư của tỉnh nhằm khuyến khích thu hút các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển du 

lịch, huyện còn thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, trình duyệt lập phương án đền 

bù, giải phóng, bàn giao mặt bằng, cải tạo và giữ nguyên trạng các khu du lịch đã được quy 

hoạch. Với những động thái tích cực đó, đến tháng 10-2005, toàn huyện có 12 dự án du lịch 

đăng ký đầu tư, trong đó nổi bật là dự án Khu du lịch sinh thái thôn Phú Dương - Đồng Bé (xã 

Xuân Thịnh), với chủ dự án là Công ty cổ phần T.ASIA - USA. Dự án Làng nghỉ mát Xuân 

Phương - Bãi Ôm - Thôn Dân Phú 2 (xã Xuân Phương), với chủ đầu tư là Công ty trách nhiệm 

hữu hạn Bão Hoàng (liên doanh với nước ngoài),... Cùng với đó, một số điểm du lịch như: Bãi 

Bàng, Bãi Rạng, Bãi Ôm, khu sân bay,... cũng đang được tiến hành đầu tư, khai thác. Đặc biệt, 

năm 2004, điểm du lịch sinh thái Bãi Bàu đã đi vào hoạt động. Với cảnh quan sạch đẹp, mặc 

dù đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng đã có hàng nghìn du khách đến vui chơi, nghỉ 

dưỡng. Đó là khởi đầu tốt đẹp cho ngành du lịch Sông Cầu, hứa hẹn hướng phát triển mới cho 

kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới.  

Nỗ lực dựng xây một thị xã tương lai  

Những kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế đã tạo động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền 

và nhân dân huyện Sông Cầu quyết tâm xây dựng, nâng cấp thị trấn Sông Cầu thành thị xã vào 

năm 2010. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện 

Sông Cầu đang nỗ lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao đời sống văn hoá, 

tinh thần của nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, huyện Sông Cầu xác định: tập trung đẩy 

mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiến tới hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu nâng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ trong cơ 

cấu kinh tế, để đến năm 2010 công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 33 - 35% GDP của 

huyện.  

Nhiệm vụ quan trọng trước mắt của huyện Sông Cầu là tiến hành triển khai quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch nâng cấp thị trấn Sông Cầu thành thị xã vào năm 

thuvienhaiphu.com.vn



2010 và định hướng phát triển đến năm 2020; tiến hành quy hoạch bổ sung khu dân cư An 

Bình Thạnh theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, lập quy hoạch các khu dân cư dọc các 

tuyến giao thông liên thôn, liên xã, bao gồm: đường nội thị dọc bờ biển thị xã Sông Cầu (trong 

tương lai), tuyến tránh quốc lộ 1A, dọc tuyến quốc lộ 1D, đường Hoà Phú - Hoà An (xã Xuân 

Hoà) và các điểm dân cư của một số thôn; xúc tiến triển khai theo quy hoạch chuyển đổi một 

số diện tích đất sản xuất tại các khu trung tâm đô thị, các tuyến đường giao thông lớn sang đất 

xây dựng. Trên cơ sở huy động các nguồn vốn của Trung ương và tỉnh, Sông Cầu đang xúc 

tiến thủ tục đầu tư nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường nội thị của thị trấn Sông Cầu, quy 

hoạch bãi đổ rác, khu sinh hoạt văn hoá - thể thao và đất dành cho phát triển sự nghiệp giáo 

dục - đào tạo tại các xã, thị trấn và mở rộng mạng lưới điện nông thôn, chỉ đạo tiến hành công 

tác quản lý xây dựng nhà ở dọc các tuyến đường nội thị và một số tuyến đường chính của các 

khu dân cư mới quy hoạch theo hướng đô thị hoá.  

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng đời 

sống nông thôn mới được đẩy mạnh. Đến cuối năm 2004, toàn huyện có 13.890 gia đình đạt 

tiêu chuẩn gia đình văn hoá, đạt 73,3%; 38/58 thôn văn hoá, đạt 65,5%. Phát thanh, truyền hình 

đã được phủ sóng đến 100% xã, thị trấn. Đến cuối năm 2005, toàn huyện có 4.635 máy điện 

thoại, mật độ sử dụng điện thoại đạt 4,9 máy/100 dân.  

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo được quan 

tâm đầu tư nhằm nâng cao chất lượng 

và hiệu quả giáo dục toàn diện, xây 

dựng trường chuẩn quốc gia, thực hiện 

hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục, 

phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, 

phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

Chương trình động viên toàn dân tham 

gia phát triển sự nghiệp giáo dục - đào 

tạo, được nhân dân hưởng ứng thực 

hiện. Đến cuối năm 2005, toàn huyện 

có 10/11 xã, thị trấn hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.  

 

Tôm hùm giống 
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Công tác dân số, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn huyện có 

01 bệnh viện đa khoa, 01 phòng khám khu vực, 10 xã, thị trấn có trung tâm y tế. Đến năm 

2005, 8/10 trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ. Năm 2005, bệnh viện huyện đã thực hiện 135 nghìn 

lượt khám bệnh, công suất sử dụng giường bệnh đạt 125%, tỷ lệ tử vong giảm còn 0,12%. Các 

chương trình y tế quốc gia được triển khai thực hiện đầy đủ và đạt kết quả tốt.  

Công cuộc đổi mới đang mở ra cho Sông Cầu những cơ hội lớn để biến tiềm năng thành thế 

mạnh. Bằng ý chí quyết tâm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Cầu đang hiện 

thực hoá ước mơ đưa Sông Cầu trở thành trung tâm kinh tế của tỉnh và ngày càng văn minh, 

hiện đại.  

Không có những ông chủ lớn về nuôi tôm hùm lồng, cũng không phải là địa phương đầu tiên 

của huyện Sông Cầu phát triển nghề nuôi tôm hùm lồng, nhưng những kết quả mà nhân dân 

thôn Dân Phú 1 (xã Xuân Phương) đạt được là minh chứng rõ nét về sự đổi thay về diện mạo 

kinh tế - xã hội nhờ khai thác thế mạnh của nghề nuôi tôm hùm. Ông Trần Thanh Long -

Trưởng thôn Dân Phú 1 - nhớ lại: "Trước đây, người thôn Dân Phú 1 rất cơ cực, chỉ cây dừa 

mới sống được trên mảnh đất nắng gió và khô cằn này. Nhiều người đã bỏ làng vào Cam Ranh 

(Khánh Hoà) tìm kế sinh nhai, cả thôn chỉ lơ thơ vài nóc nhà cũ nát, len lỏi giữa những thân 

dừa. Sự đổi thay kỳ diệu đến với con người và mảnh đất nơi đây chỉ bắt đầu từ khi có con tôm 

hùm". Nhờ nuôi tôm hùm mà đời sống của 153 hộ dân trong thôn ngày càng được cải thiện. 

Toàn thôn có 57 tivi màu, 36 xe máy, 36 ghe thuyền dùng để đánh bắt tôm hùm. Các hộ gia 

đình trong thôn đều có nhà cửa kiên cố. Những chuyển biến của Dân Phú 1 chính là sự đổi thay 

của huyện Sông Cầu hôm nay.  

Nhằm phát huy diện tích đồi núi hoang hóa ở các huyện ven biển của tỉnh Phú Yên. Dự án 

"Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ kinh tế - xã hội nông thôn" ở Xã 

Thọ Xuân 2 (huyện Sông Cầu) được triển khai thực hiện từ cuối năm 2001. Dự án đã đặt ra 

mục tiêu cho mô hình trang trại là xây dựng trên cơ sở lấy cây điều, xoài làm cây dài ngày xen 

canh cây lạc, dứa,... để tăng độ che phủ, độ phì của đất và cho thu hoạch ngay từ giai đoạn đầu. 

Cũng nằm trong khuôn khổ của dự án này, mô hình thâm canh cây mía cao sản trên đất đồi 

không chủ động nước tưới, sind hóa đàn bò và phát triển kinh tế trang trại trên đất gò đồi bằng

cây trồng mang tính sản xuất hàng hóa, phù hợp với đất đai, khí hậu tại địa phương cũng được 
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tích cực thực hiện. Sau 3 năm triển khai, dự án đã được nghiệm thu và đang có kế hoạch nhân 

rộng.  

Sơ lược về mảnh đất, con người Sông Cầu  

Huyện Sông Cầu nằm ở phía bắc tỉnh Phú Yên, phía tây giáp huyện Đồng Xuân, phía nam giáp 

huyện Tuy An, phía bắc giáp tỉnh Bình Định và phía đông giáp biển Đông.  

Qua khai quật các di chỉ khảo cổ ở Gò ốc (xã Xuân Bình) cho thấy: cách đây 4.000 năm, mảnh 

đất Sông Cầu đã xuất hiện con người. Song, dấu ấn đậm nét về sự phát triển của mảnh đất và 

con người nơi đây chỉ thực sự bắt đầu từ thế kỷ XV khi các vương triều Đại Việt thực hiện 

công cuộc khẩn hoang "mở đất, lập làng". Năm 1611, Sông Cầu (phủ Phú Yên) thuộc dinh 

Quảng Nam. Đến năm 1629, phủ Phú Yên trở thành dinh Phú Yên (còn gọi là dinh Trấn Biên) 

gồm hai huyện Đồng Xuân và Tuy Hoà, khi ấy Sông Cầu thuộc huyện Đồng Xuân. Từ năm 

1889 đến năm 1946, Sông Cầu là tỉnh lỵ của Phú Yên, đóng vai trò trung tâm chính trị, kinh tế 

- văn hoá của tỉnh.  

Là vùng đất giàu truyền thống văn hoá, người dân cần cù và đầy nghĩa khí, Sông Cầu là vùng 

đất giàu truyền thống cách mạng. Phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Sông Cầu 

càng trở nên mạnh mẽ khi Chi bộ Đảng Cộng sản ra đời ngày 5-10-1930. Đến năm 1962, trước 

yêu cầu của tình hình cách mạng, Đảng bộ huyện Sông Cầu đã được thành lập. Kể từ đây, 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sông Cầu không quản gian khổ, hy sinh cùng với nhân dân 

cả nước lập nên nhiều chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

và đế quốc Mỹ.  

Ngày 1-4-1975, huyện Sông Cầu được giải phóng. Cùng với niềm hân hoan của cả dân tộc, 

nhân dân Sông Cầu hăng hái bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế, khắc phục hậu quả chiến 

tranh và đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng. Ngày nay, dù còn rất nhiều khó khăn, 

nhưng cán bộ, đảng viên và nhân dân Sông Cầu quyết tâm tạo những bước đột phá trong công 

cuộc phát triển kinh tế, phấn đấu đưa Sông Cầu trở thành thị xã vào năm 2010.  

Với vị thế là tỉnh lỵ của tỉnh Phú Yên thời Pháp thuộc (1889 - 1946), Sông Cầu đã trở thành đô 

thị khá sầm uất. Đầu thế kỷ XX, trên địa bàn Sông Cầu, hàng loạt các chợ nổi tiếng như: chợ 

Sông Cầu, chợ Gò Duối, chợ Vũng Lắm đã xuất hiện. Đến trước năm 1945, một số ngành nghề 

của huyện tương đối phát triển như: đan lưới, kéo sợi, làm gạch ngói, nước mắm, đồ gỗ, đồ 

thuvienhaiphu.com.vn



gốm và làm muối. Vì thế, người dân Sông Cầu có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ.  

Định hướng phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Sông Cầu đến 

năm 2010  

Ngày 29-4-2004, Uỷ ban nhân dân huyện Sông Cầu đã ra Quyết định số 111/2004/QĐ-UB về 

việc ban hành đề án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Sông Cầu đến năm 

2005 và định hướng phát triển đến năm 2010. Đề án đã phân tích những nguyên nhân chủ 

quan, khách quan dẫn đến những yếu kém, tồn tại và đề ra giải pháp khắc phục nhằm thực 

hiện thắng lợi chương trình phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 

2005 - 2010.  

1. Định hướng phát triển  

Đề án đã đưa ra những định hướng phát triển và quy hoạch cụ thể đối với ngành công nghiệp 

Sông Cầu. Trong đó, trọng tâm là các chương trình xây dựng, phát triển các điểm sản xuất 

công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và chương trình phát triển mở rộng ngành nghề, làng nghề. 

Mục tiêu đến năm 2010, tốc độ tăng trưởng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 33 -

35%/năm.  

Phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 5 - 6 nghìn lao động, hỗ trợ Khu công 

nghiệp Đông Bắc Sông Cầu về nhu cầu lao động, đất xây dựng nhà ở cho công nhân, các điểm 

sản xuất, gia công vệ tinh, tạo điều kiện thuận lợi để khu công nghiệp này phát triển theo đúng 

quy hoạch. 

2. Các điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp  

Điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Long Bình (thị trấn Sông Cầu) có diện tích 2 - 3 ha, 

(giai đoạn II, từ năm 2006, sẽ mở rộng quy mô lên 5 ha). Các ngành nghề sản xuất chủ yếu 

gồm: nghề gia công cơ khí, sản xuất cửa kéo, cửa sắt hoa; sản xuất các sản phẩm từ dừa, hàng 

thủ công mỹ nghệ từ dừa, mây tre lá, sản xuất bánh mỳ, bánh kẹo, nước giải khát; sản xuất 

nước đá, đường kết tinh, hải sản xuất khẩu, thức ăn công nghiệp cho nuôi trồng thuỷ sản, chăn 

nuôi gia súc, gia cầm.  

Điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Diêm Trường - Xuân Lộc có diện tích 8 ha, đang tiến 

hành đo đạc, cắm mốc mặt bằng. Dự kiến đến năm 2007, dự án này sẽ hoàn thành công tác xây 
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dựng kết cấu hạ tầng, tập trung các hạng mục điện, nước, đường giao thông và các hạng mục 

khác. Các ngành nghề sản xuất chủ yếu gồm: gia công cơ khí, sản xuất cửa sắt kéo, cửa sắt 

hoa, sản xuất các sản phẩm từ dừa, hàng thủ công mỹ nghệ từ dừa, mây tre lá, sản xuất nước 

đá, các cơ sở gia công vệ tinh cho Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu (các nghề gò, hàn, 

phay, tiện, sửa chữa các linh kiện, sơ chế nguyên liệu,...).  

Điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Xuân Phương sẽ lựa chọn điểm xây dựng trong năm 

2008 và triển khai thực hiện đầu tư năm 2010.  

 

Cơ cấu kinh tế năm 2005  

 

Nguồn: Uỷ ban nhân dân huyện Sông Cầu 
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Huyện Sơn Hòa  

Vươn lên bằng ý chí và nghị lực 
Trong ánh nắng vàng như mật, những cánh đồng mía trải ra trước mắt toả hương thơm mát 

dịu, ngọt lành. Thị trấn Củng Sơn nhỏ nhắn với những con đường trải rộng còn thơm mùi nhựa 

như những cánh tay nối Sơn Hoà với các huyện miền xuôi. Vụ mía năm 2004, Sơn Hoà lại được 

mùa, mưa thuận gió hoà đã làm cho đất và người thêm tràn đầy sức sống. Người trồng mía ở 

Sơn Hoà đang nỗ lực biến vị ngọt cây mía thành hương vị ngọt ngào của cuộc sống để dựng 

xây quê hương ngày càng giàu đẹp, để những lời than thở của người xưa chỉ còn trong ký ức, 

nhường lời cho những khúc hát tươi vui ngợi ca cuộc sống hôm nay.  

Sơn Hoà là huyện miền núi phía tây tỉnh Phú 

Yên; phía đông giáp huyện Phú Hoà và Tuy 

An, phía tây giáp tỉnh Gia Lai, phía nam giáp 

huyện Tuy Hoà và huyện Sông Hinh, phía bắc 

giáp huyện Đồng Xuân. Vị trí của Sơn Hoà 

ngày càng trở thành lợi thế khi quốc lộ 25 

được nâng cấp trở thành tuyến giao thông 

huyết mạch nối liền các tỉnh duyên hải miền Trung với Tây Nguyên. Việc giao lưu kinh tế, văn 

hoá giữa miền núi và đồng bằng trở nên thuận lợi đã tạo thời cơ để Sơn Hoà bứt phá, tạo nên 

diện mạo mới trên miền sơn cước. 

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế  

Định hướng phát triển kinh tế của huyện Sơn Hoà là chú trọng phát triển nông nghiệp, coi nông 

nghiệp là mặt trận hàng đầu để thúc đẩy kinh tế của huyện đi lên. Không chỉ khai thác và phát 

huy tốt những tiềm năng, lợi thế tự nhiên để phát triển nông nghiệp, các cấp lãnh đạo huyện còn 

chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm phát triển nông nghiệp theo 

hướng hiệu quả và bền vững.  

Năm 2005, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 18.268 ha, trong đó diện tích lúa nước đạt 

1.262 ha, năng suất bình quân 50,5 tạ/ha, sản lượng lương thực (có hạt) đạt 12.370 tấn, đảm bảo 

tự cân đối lương thực trên địa bàn. Ngoài ra, toàn huyện đã gieo trồng được 1.570 ha mè 

(vừng), 1.238 ha đậu đỏ, 740 ha dưa hạt, 1.703 ha sắn, 1.432 ha bắp (ngô), 276 ha thuốc lá và 

một số hoa màu khác.  

- Diện tích: 950,33 km2  

- Dân số: 50.251 người  

- Đơn vị hành chính: 01 thị trấn và 13 xã  

- Thu nhập bình quân: 4,56 triệu 

đồng/người/năm  

* Số liệu năm 2005.   
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Thế mạnh lớn nhất của Sơn Hoà trong phát triển nông nghiệp là cây mía. Đồng chí Trương 

Phước Cường - Bí thư Huyện uỷ Sơn Hoà - cho biết: "Cây mía thực sự là cây chủ lực của đồng 

đất Sơn Hoà. Bởi loại cây này thích nghi một cách tối ưu với khí hậu và thổ nhưỡng. Theo đánh 

giá của các nhà khoa học, cây mía ở đây có chất lượng vào loại tốt nhất cả nước, đáp ứng những 

tiêu chuẩn khắt khe trong sản xuất, chế biến những sản phẩm cao cấp như côca - côla, huyết 

thanh".  

Nhưng phải đến khi có Nhà máy đường KCP, cây mía mới thực sự trở thành "chủ nhân" của 

mảnh đất này. Được khởi công xây dựng từ năm 1999, đến năm 2001, nhà máy chính thức đi 

vào hoạt động, chấm dứt tình trạng bấp bênh "được mùa mất giá, được giá mất mùa" của người 

trồng mía. Các cấp lãnh đạo huyện Sơn Hoà đã thực hiện tốt vai trò trung gian giữa người trồng 

mía và nhà máy. Hàng năm, huyện thường xuyên tổ chức những buổi hội thảo, tọa đàm giữa 

nông dân và nhà máy nhằm tìm ra những giải pháp kịp thời, đảm bảo sự phát triển ổn định cho 

vùng nguyên liệu mía.  

Cùng với sự hỗ trợ của Trung tâm 

khuyến nông tỉnh, nhà máy đã triển khai 

nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân về 

giống và phân bón. Phòng nông nghiệp 

và phát triển nông thôn huyện đã làm 

việc với Nhà máy đường KCP, thống 

nhất kế hoạch đầu tư vốn cho bà con 

nông dân vay không tính lãi, trả vốn lại 

cho nhà máy bằng nguyên liệu mía cây 

từng năm. Nhờ đó, diện tích mía ở Sơn 

Hoà không ngừng được mở rộng, năng 

suất mía cũng ngày một tăng lên. Đến năm 2005, toàn huyện đã có 6.504 ha mía (chiếm trên 1/3 

diện tích mía toàn tỉnh), năng suất bình quân 40 tấn/ha. Tổng sản lượng mía thu hoạch vụ 2004 

- 2005 là 232.629 tấn. Trong giai đoạn hiện nay, huyện Sơn Hoà chủ trương không mở rộng 

diện tích cây mía mà tập trung đưa những giống mới có năng suất cao để tăng sản lượng trên 

một đơn vị diện tích. Đặc biệt, huyện cũng chú trọng xây dựng những vùng chuyên canh mía có 

năng suất cao, phấn đấu đạt năng suất bình quân 120 - 150 tấn/ha. Là huyện miền núi, chăn 

 

Đồng chí Trương Phước Cường - Bí thư Huyện 

uỷ Sơn Hoà  
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nuôi bò cũng là thế mạnh của Sơn Hoà. Từ năm 2000, Sơn Hoà chú trọng cải tạo đàn bò theo 

hướng sind hoá nhằm nâng cao, hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Đến năm 2005, toàn huyện có 

khoảng 27.413 con bò, tỷ lệ lai sind chiếm 36%.  

Tập trung phát triển nông nghiệp để ổn định đời sống nhân dân, đồng thời xây dựng các vùng 

nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến, đã thể hiện hướng đi đúng đắn của Sơn Hoà. 

Trong xu thế mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, huyện Sơn Hoà đang áp dụng các cơ chế, 

chính sách khuyến khích đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn, 

trong đó đặc biệt ưu tiên các ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp. Khu công 

nghiệp Ba Bản hiện có 2 nhà máy đang hoạt động hiệu quả, đó là: Nhà máy đường KCP, Nhà 

máy đá granít; Nhà máy phân vi sinh chuẩn bị đi vào hoạt động; đang thi công nhà máy cồn, 

gas CO2, rượu, phân vi sinh tổng hợp tại thôn Mặt Hàn, xã Sơn Hà. Các doanh nghiệp khi đến 

Sơn Hoà, ngoài các chính sách ưu đãi của tỉnh còn được huyện cung cấp đầy đủ thông tin về 

vùng nguyên liệu, hỗ trợ quản lý vùng nguyên liệu và các vấn đề an ninh, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn. Đó là những tín hiệu khả quan để ngành công nghiệp Sơn Hoà có điều kiện bứt 

phá, tạo tiền đề cho kinh tế của huyện phát triển, thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo, ổn 

định và nâng cao đời sống của nhân dân.  

Định canh, định cư - xây dựng cuộc sống mới  

Sơn Hoà là huyện miền núi, có 11 dân tộc sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 

34%. Toàn huyện có 9 xã đặc biệt khó khăn, trong đó có 4 xã vùng cao. Thực hiện chủ trương, 

đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển ổn định, nâng cao đời sống cho bà con dân tộc 

thiểu số là thách thức rất lớn đối với các cấp lãnh đạo của huyện. Nhận thức được tầm quan 

trọng của vấn đề này, trong những năm qua, công tác định canh, định cư ở Sơn Hoà được triển 

khai mạnh mẽ. Ban dân tộc - định canh, định cư của huyện đã phối hợp với các ngành, các cấp 

sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư như: vốn ngân sách, vốn dự án trung tâm cụm xã, 

Chương trình 135, vốn dự án phát triển kết cấu hạ tầng dựa vào cộng đồng, dự án phát triển sức 

khoẻ cộng đồng,... để xây dựng kết cấu hạ tầng ở khu vực miền núi và vùng khó khăn.  

Năm 2005, huyện đã tổ chức triển khai xoá 497 nhà ở tạm cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc 

thiểu số nghèo trên địa bàn huyện; xây dựng 4 giếng nước tập trung và hỗ trợ 47 hộ dân đào 

giếng nước. Hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục công trình như: đập dâng Trại Thị, 

đường dây điện 0,4 kV cấp điện buôn Ma Y, Suối Đá, xã Phước Tân; buôn Tân Tiến, Tân 
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Thành, Tân Hoà, xã Sơn Hội và công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt tại xã Krông Pa với 

tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng.  

Bằng những việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo 

địa phương đối với đời sống của bà con dân tộc thiểu số, công tác định canh, định cư đã phát 

huy hiệu quả. Đây là nhân tố quan trọng giúp bà con từ bỏ lối sống du canh, du cư, đốt rừng 

làm rẫy, ổn định cuộc sống và tiến tới xoá đói, giảm nghèo.  

Đồng chí Trương Phước Cường cho biết: "Hệ thống giao thông thuận tiện, ôtô đến được gần 

nương rẫy thu mua mía cho bà con yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Điện 

lưới đã đến từng thôn, bản. Nhiều hộ gia đình khá giả đã sắm được phương tiện nghe nhìn và 

các vật dụng phục vụ đời sống, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân. 

Kết cấu hạ tầng được củng cố, nâng cấp, tạo điều kiện triển khai hiệu quả công tác dân tộc và 

miền núi".  

Toàn huyện đã có đường ôtô đến trung tâm xã, hệ thống giao thông đã thông suốt đến các thôn, 

bản. 100% xã, thị trấn trong huyện đã có điện lưới quốc gia. Hệ thống viễn thông ngày càng 

phát triển, toàn huyện có 1.733 máy điện thoại, mật độ sử dụng điện thoại đạt 3,4 máy/100 dân. 

Các dịch vụ bưu chính - viễn thông tiếp tục được đầu tư mở rộng ở các bưu cục và điểm bưu 

điện văn hoá xã để phục vụ nhu cầu của nhân dân.  

Huyện Sơn Hoà xác định: phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao trình độ nhận thức và học 

vấn của người dân, bởi tri thức, trí tuệ là hành trang vững chắc để xây dựng quê hương ngày 

càng giàu đẹp. Do đó, công tác giáo dục và phổ cập giáo dục luôn là mối quan tâm hàng đầu 

của các cấp lãnh đạo huyện. Từ năm 1998 đến năm 2004, Sơn Hoà luôn giữ vững chuẩn quốc 

gia về phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ. Số lượng học sinh đến trường ngày càng tăng. 

Công tác tuyên truyền được triển khai hiệu quả nhằm khuyến khích học sinh không bỏ học giữa 

chừng và nghỉ học vào ngày mùa vụ. Nhờ đó, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao. 

Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, các chương trình y tế quốc gia cũng được tổ chức 

thực hiện tốt.  

Hệ thống phát thanh và truyền hình được đầu tư nâng cấp, nội dung chương trình ngày càng 

phong phú, đảm bảo tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước đến mọi người dân. Tỷ lệ phủ sóng phát thanh của huyện đạt 98%, truyền hình đạt 

97% địa bàn dân cư. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ được triển khai thường xuyên nhằm 
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nâng cao đời sống và tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc. Đây là cơ sở để Sơn Hoà triển 

khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Do đó, đến cuối năm 2005, toàn 

huyện có khoảng 40% thôn, buôn văn hoá; 65% gia đình văn hoá.  

Ông Cao Minh Hoà - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Hoà - cho biết: "Để kinh tế - xã hội 

Sơn Hoà phát triển bền vững, vấn đề mà các cấp lãnh đạo huyện quan tâm là cái ăn, cái chữ của 

bà con. Tuy vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng những chuyển biến tích cực trong đời sống nhân 

dân huyện Sơn Hoà là nguồn động viên để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy năng lực và phẩm 

chất cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu xoá đói, giảm 

nghèo, nâng cao đời sống nhân dân".  

Hướng tới những niềm vui mới  

Niềm vui nối tiếp niềm vui. Các cấp uỷ 

Đảng, chính quyền và nhân dân Sơn 

Hoà đang nỗ lực đắp xây cho tương lai, 

phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ 

chủ yếu đến năm 2010, cụ thể:  

Về kinh tế: tiếp tục phát triển kinh tế 

nông nghiệp và nông thôn theo hướng 

sản xuất hàng hoá, chú trọng đầu tư phát 

triển các vùng nguyên liệu tập trung gắn 

với công nghiệp chế biến, tiếp tục 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 

tạo nên những vùng chuyên canh cây, con hợp lý; phấn đấu đến năm 2010 đạt tổng diện tích 

gieo trồng 21 nghìn ha, ổn định diện tích lúa nước 2 vụ 1.300 ha, mía 7.500 ha. Tiếp tục phát 

triển các cơ sở công nghiệp trên địa bàn, mở rộng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Ba Bản, phấn đấu 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia.  

Về văn hoá - xã hội: tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục - đào tạo, đa dạng hoá loại hình đào 

tạo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục trung 

học cơ sở vào năm 2007 và phấn đấu đến năm 2010, hai đơn vị là xã Sơn Nguyên và thị trấn 

Củng Sơn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học phổ thông. Huy động sức 

mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, toàn dân thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn 
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hoá ở khu dân cư, xây dựng thôn, buôn, cơ quan văn hoá, phấn đấu đến năm 2010 có 75% số hộ 

đạt gia đình văn hoá, 65% thôn, buôn đạt thôn, buôn văn hoá và 100% cơ quan đạt cơ quan văn 

hoá, hai xã và thị trấn Củng Sơn đạt xã văn hoá. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho người lao 

động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng phát triển công nghiệp khu vực nông 

thôn. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, các chương trình 

y tế quốc gia, phấn đấu đến năm 2010 có 10/14 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, 90%

xã có bác sĩ.  

Về quốc phòng - an ninh: củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn 

với thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ mục tiêu phát triển kinh tế với củng cố quốc 

phòng - an ninh. Tăng cường chỉ đạo, giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng, xây dựng sâu rộng 

phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù 

địch, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế.  

Tạm biệt mảnh đất Sơn Hoà, ấn tượng còn đọng mãi là gương mặt bừng sáng niềm vui và ánh 

mắt của người dân Sơn Hoà, có nét đượm nồng từ hương vị mật, có sự rắn rỏi được tôi luyện 

qua thử thách và hơn hết là ý chí tự cường quyết tâm vượt lên chiến thắng đói, nghèo.  

Huyện Sơn Hoà được thành lập năm Thành Thái thứ 11 (năm 1899) gồm 4 tổng Sơn Lạc, Sơn 

Xuân, Sơn Bình, Sơn Trường. Thời Pháp thuộc, một số xã đã được tách ra thành các tổng An 

Phú (thuộc phủ Tuy An), tổng Hoà Tường (thuộc phủ Tuy Hoà) và tổng Sơn Bình. Ngày 15-2-

1900, Toàn quyền Pháp ở Đông Dương ký nghị định thành lập địa giới hành chính Củng Sơn. 

Huyện lỵ Sơn Hoà đóng tại Củng Sơn.  

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, phủ Sơn Hoà được đổi thành huyện Sơn Hoà. Ngày 5-3-

1966, 8 xã của Sơn Hoà được tách ra để thành lập huyện Miền Tây thuộc tỉnh Phú Yên. Năm 

1970, Liên Khu uỷ Khu V cắt 3 xã Ea Bá, Ea Trol, Ea Bia thuộc tỉnh Đắk Lắk giao cho Phú 

Yên; đồng thời tách xã Sông Hinh và Đức Bình (Sơn Hoà) thành lập huyện Tây Nam thuộc tỉnh 

Phú Yên.  

thuvienhaiphu.com.vn



Tháng 6-1976, Thủ tướng Chính phủ 

ban hành quyết định hợp nhất 3 huyện 

Sơn Hoà, Miền Tây, Tây Nam thành 

huyện Tây Sơn, huyện lỵ đóng tại Củng 

Sơn. Đến tháng 2-1985, theo quyết định 

của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính 

phủ), huyện Tây Sơn được tách thành 2

huyện Sơn Hoà và Sông Hinh.  

Hiện nay, huyện Sơn Hoà có 13 xã và 1 

thị trấn (Củng Sơn), với 75 thôn, buôn. 

Dân số toàn huyện là 48.270 người, 

trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 34% (chủ yếu là người Bana, Êđê, Chăm - H'Roi).  

Khi được hỏi về hiệu quả của công tác định canh định cư, ông Y Nam - Phó Trưởng thôn thôn 

Nguyên Xuân (buôn Ma Liêu, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hoà) cho biết: "Buôn làng giờ đã 

khá hơn trước nhiều, bọn trẻ được học cái chữ, được chăm sóc từ lúc mới sinh, nên đứa nào 

cũng mạnh khoẻ, không sợ con ma rừng, ma núi. Bà con được Đảng và Nhà nước lo cho cái ăn, 

cái chữ, đã ấm cái bụng, sáng con mắt, không còn cảnh "Đói không lo, no không mừng" hồi du 

canh, du cư nữa. Bây giờ, bà con buôn làng cùng nhau lo làm ăn, cùng nhau xây dựng buôn 

làng ngày càng văn minh, sạch đẹp". Ông Y Nam nói tiếp: "Mình là phó trưởng thôn nên phải 

gương mẫu tích cực làm rẫy, phát triển kinh tế gia đình để bà con noi theo, không còn ý nghĩ du 

canh, du cư nữa".  

Qua một số vụ trồng mía được giá, kinh tế gia đình ông đã ổn định, mua được máy bơm nước 

tưới mía, sắm tivi, xe máy và các vật dụng sinh hoạt trong gia đình.  

Xây dựng tổ chức Đảng - nhân tố quyết định thắng lợi  

Trong những năm qua, thành công đáng ghi nhận ở Sơn Hoà là công tác xây dựng tổ chức Đảng 

trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Trương Phước Cường nhấn mạnh: "Nâng cao trình độ và 

phẩm chất của đảng viên là nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt, ở những nơi điều kiện kinh tế còn 

khó khăn như Sơn Hoà, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu để nhân dân tin yêu, tin tưởng vào 

chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước".  

Trong công tác xây dựng Đảng, huyện Sơn Hoà chú trọng tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội 
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nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh và huyện bằng các chương trình, hành động cụ thể của huyện và các tổ chức cơ sở Đảng; 

thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, trong đó nguyên tắc tập trung dân chủ 

phải xuyên suốt mọi hoạt động lãnh đạo của Đảng và mỗi đảng viên phải gương mẫu, nói phải 

đi đôi với làm.  

Uỷ ban nhân dân Huyện Sơn Hoà  

Địa chỉ: thị trấn Củng Sơn - huyện Sơn Hoà - Phú Yên  

Hướng đi mới của thị trấn Củng Sơn  

Thị trấn Củng Sơn là trung tâm huyện lỵ 

của huyện Sơn Hoà, có khoảng một vạn 

dân. Đảng bộ và chính quyền thị trấn 

Củng Sơn đã xác định: phát triển kinh tế 

nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi) là 

trọng tâm để nâng cao đời sống nhân 

dân.  

Năm 2005, toàn thị trấn đã gieo trồng 

1.264 ha, trong đó diện tích cây mía là 

426 ha, tập trung ở các xứ đồng Bắc Lý, 

Lỗ Lương và Nai Cạ và 510 ha lúa nước được trồng chủ yếu ở các cánh đồng Tây Hoà, Da Tây 

và Đông Hoà. Hỗ trợ cho cây lúa nước có trạm bơm Tây Hoà, Tịnh Sơn, nguồn nước tự chảy 

hồ Suối Bùn và hệ thống kênh mương nội đồng đã được kiên cố hoá. Lãnh đạo thị trấn Củng 

Sơn đã động viên bà con nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư 

thâm canh đưa năng suất bình quân lúa nước hai vụ đạt 70 tạ/ha, thậm chí có hộ đạt năng suất 

trên 100 tạ/ha, đảm bảo an ninh lương thực cho thị trấn. Nhiều hộ nông dân khai thác tiềm năng 

đất trồng mía, đầu tư hệ thống tưới tiêu, nên năng suất mía khá cao (đạt 70 - 80 tấn/ha). Năm 

2004, thị trấn Củng Sơn đã quy hoạch vùng chuyên canh mía tưới nước ở xứ đồng Nai Cạ (Tịnh 

Sơn). Uỷ ban nhân dân thị trấn Củng Sơn và Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện 

Sơn Hoà đã thống nhất kế hoạch với Nhà máy đường KCP về việc đầu tư vốn cho bà con nông 

dân (vay không tính lãi), trả vốn cho nhà máy bằng nguyên liệu mía cây từng năm. Niên vụ 

2004 - 2005, bà con nông dân đã thu hoạch và bán cho Nhà máy đường KCP 10 nghìn tấn mía
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nguyên liệu.  

Bên cạnh đó, lãnh đạo địa phương còn chú trọng phát triển đàn gia súc, trọng tâm là phát triển 

chăn nuôi bò. Do thị trấn Củng Sơn hầu như không có đồng cỏ chăn nuôi bò, nên bà con nông 

dân phải tận dụng rơm, đọt mía và đầu tư trồng cỏ voi để làm thức ăn cho bò. Bằng việc thải 

loại dần các giống bò kém chất lượng, hiệu quả kinh tế thấp, thay thế - phát triển và nâng cao 

chất lượng đàn bò theo hướng sản xuất hàng hoá, đến năm 2005, thị trấn Củng Sơn đã có 3.300

con bò, trong đó bò lai sind chiếm 70%, tạo nguồn thu đáng kể cho nhiều hộ dân.  

Hướng đi của thị trấn Củng Sơn phù hợp với Nghị quyết Đảng bộ huyện Sơn Hoà lần thứ VII, 

cụ thể là chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi mà trọng tâm là cây mía, bò lai sind, đồng thời 

khai thác tiềm năng đất đai, đa dạng hoá các loại cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ 

thuật vào đồng ruộng. Tiếp tục triển khai sâu rộng hướng đi này sẽ góp phần nâng cao đời sống 

của nhân dân thị trấn. Thành công của Củng Sơn là minh chứng cho ý chí và nghị lực của Đảng 

bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sơn Hoà.  
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Huyện Đông Hoà  

Trên đường đi tới  

Đối với một huyện còn trẻ về tuổi đời như Đông Hoà, sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế 

- xã hội không tránh khỏi khó khăn. Điều này đồng nghĩa với việc: Đảng bộ, chính quyền và

nhân dân nơi đây phải nỗ lực rất nhiều để phát huy những thành quả được kế thừa từ giai 

đoạn trước và những lợi thế vốn có của một vùng đất giàu tiềm năng. 

Tách ra từ huyện Tuy Hoà, Đông Hoà 

được thành lập vào tháng 6-2005 theo 

Nghị định số 62/2005/NĐ-CP ngày 16-5-

2005 của Chính phủ. Việc chia tách này 

phù hợp với yêu cầu phát triển, tạo thuận 

lợi cho công tác quản lý xã hội và đầu tư 

có trọng tâm, trọng điểm. Còn xét về điều 

kiện để phát triển, Đông Hoà chỉ đứng thứ 

hai ở Phú Yên, sau thành phố Tuy Hoà.  

Khơi dậy những tiềm năng  

Lợi thế đầu tiên mà Đông Hoà được kế thừa sau khi tách ra từ huyện Tuy Hoà là những kinh 

nghiệm có được trong công tác quản lý, điều hành. Trong đó, Đảng bộ huyện Đông Hoà xác 

định rõ nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt để từ đó 

vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào tình hình thực tế ở 

địa phương; làm tốt công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 

các tổ chức cơ sở Đảng, các cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác vận động quần chúng, phát huy 

quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân,... Đó là 

những kinh nghiệm quý báu mà Đảng bộ huyện Đông Hoà có thể áp dụng vào nhiệm vụ lãnh 

đạo phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2005 - 2010.  

- Diện tích: 269,69 km2  

- Dân số: 115.246 người (năm 2005)  

- Đơn vị hành chính: 10 xã  

- Vị trí địa lý: phía bắc giáp thành phố Tuy Hoà 

và huyện Phú Hoà, phía đông giáp biển Đông, 

phía tây giáp huyện Tây Hoà, phía nam giáp 

huyện Vạn Ninh (Khánh Hoà).  
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Bên cạnh đó, Đông Hoà còn được thừa hưởng những thành 

tựu trong phát triển kinh tế của huyện Tuy Hoà, trong đó 

đặc biệt đáng lưu ý là cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch 

theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá: tỷ trọng nông -

lâm - thuỷ sản năm 2005 đã giảm xuống còn 36,59% trong 

cơ cấu kinh tế của huyện (giảm 31,01% so với năm 2000).  

Và không thể không nhắc đến vị trí đặc biệt của Đông Hoà 

trong vùng kinh tế trọng điểm Nam Phú Yên - Bắc Khánh 

Hoà. Được xác định là vùng kinh tế động lực của tỉnh Phú 

Yên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và quy 

hoạch đến năm 2020, vùng kinh tế này sẽ phát huy lợi thế từ 

sự liên kết giữa trung tâm hành chính tỉnh lỵ Phú Yên với 

Khu công nghiệp Hoà Hiệp, sân bay Tuy Hoà và cảng biển 

Vũng Rô. Trong đó, hai trong số các công trình lớn hiện 

đang "đứng chân" trên địa bàn huyện Đông Hoà, đó là Khu 

công nghiệp Hoà Hiệp và cảng biển Vũng Rô.  

Bức tranh kinh tế của Đông Hoà trong tương lai còn có sự hiện diện của Khu công nghiệp Hoà 

Tâm; tuyến đường sắt Phú Yên - Tây Nguyên với điểm đầu là ga Phú Hiệp (xã Hoà Hiệp 

Trung, huyện Đông Hoà); đường Phước Tân - Bãi Ngà nối cảng Vũng Rô với Khu công nghiệp 

Hoà Hiệp và sân bay Tuy Hoà, Khu đô thị Nam Đà Rằng,... Có thể hình dung trong tương lai, 

Đông Hoà giống như một sân bay nhộn nhịp, điểm đến, đi và trung chuyển hành khách và hàng 

hoá.  

Ngoài ra, Đông Hoà còn là huyện lúa với cánh đồng Tuy Hoà có diện tích lớn nhất miền Trung 

và nhiều lợi thế phát triển chăn nuôi, trồng hoa màu. Thêm vào đó, với nhiều danh lam thắng 

cảnh khá nổi tiếng như: Vũng Rô, Đá Bia, Đèo Cả, Mũi Điện, Đập Hàn,... Đông Hoà có nhiều 

tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, nhất là khi kết cấu hạ tầng của huyện được đầu tư 

mạnh hơn nữa trong thời gian tới.  

Đồng chí Lê Hùng Tấn - Bí thư Huyện uỷ Đông Hoà - cho biết: "Thuận lợi lớn nhất của Đông 

Hoà là có khá nhiều công trình và dự án lớn của Trung ương và tỉnh đóng trên địa bàn. Trong 5 

- 10 năm nữa, Đông Hoà sẽ khoác lên mình diện mạo mới, đó không phải là điều ngạc nhiên. 

Điểm mấu chốt là Đông Hoà sẽ làm gì và làm như thế nào để tận dụng những cơ hội quý giá 

đó".  

 

Đồng chí Lê Hùng Tấn - Bí 

thư Huyện uỷ Đông Hoà 

Ảnh: Tư liệu 
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Bốn vùng chiến lược và những giải 

pháp  

Đông Hoà đứng trước nhiều cơ hội lớn 

trong tiến trình phát triển. Và bước đi 

đầu tiên trong nỗ lực nắm bắt những cơ 

hội đó là hoạch định 4 vùng kinh tế 

chiến lược dựa trên cơ sở quy hoạch 

của Trung ương và tỉnh. Trong đó:  

Vùng phát triển thương mại và du lịch 

sẽ hình thành ở phía đông nam huyện, 

gồm cụm kinh tế thương mại Hoà Hiệp 

Trung, Hoà Xuân Tây, Hoà Xuân 

Đông, Hoà Xuân Nam và Hoà Vinh, với định hướng trở thành vệ tinh cho các khu công 

nghiệp. Ngoài ra, vùng này sẽ khai thác lợi thế bờ biển từ Hoà Hiệp Bắc đến Vũng Rô để phát 

triển dịch vụ du lịch, thu hút khách tham quan, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế 

động lực của huyện.  

Vùng nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu ở khu vực hạ lưu sông Thạch Bàn. Huyện sẽ tiến hành cải 

tạo vùng nuôi tôm này, thực hiện nghiêm quy chế vùng nuôi, khôi phục lại phong trào nuôi 

tôm, đa dạng hoá vật nuôi để phát huy thế mạnh nuôi trồng thuỷ sản. Ngoài ra, Đông Hoà còn 

quy hoạch vùng nuôi tôm trên cát ở Hoà Hiệp Bắc, phát triển nuôi tôm hùm, cá mú, ốc hương, 

vẹm xanh và nuôi cá nước ngọt ở những nơi có điều kiện.  

Tại vùng trọng điểm lúa, huyện tiến hành quy hoạch có trọng điểm vùng chuyên canh lúa có 

năng suất và chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường gắn với công nghiệp chế biến và 

bảo quản, tiêu thụ sản phẩm. Vùng trọng điểm sản xuất lúa này sẽ kết hợp đa dạng vật nuôi, 

phát triển mô hình cánh đồng cho thu nhập 50 triệu đồng/ha/năm trở lên, thu lãi từ 20 triệu 

đồng/ha/năm trở lên.  

Vùng trồng màu và cây công nghiệp được quy hoạch ở phía tây nam huyện (thôn Nam Bình, 

xã Hoà Xuân Tây), xã Hoà Tân Đông kết hợp với vùng soi xã Hoà Thành trồng các loại cây 

màu, bông vải, cây thực phẩm, trồng hoa kết hợp trồng cỏ chăn nuôi bò.  

Như vậy, có thể thấy rằng: Đông Hoà đang triển khai chiến lược phát triển kinh tế đa dạng theo 

thế mạnh của từng vùng. Ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đông 

Hoà bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược này, bởi theo ông: những khó khăn trước mắt của một 

 

Cảng Vũng Rô - cảng biển quốc tế trong tương lai 

Ảnh: Tư liệu  
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huyện mới chia tách như Đông Hoà sẽ sớm được khắc phục bằng chính những giải pháp linh 

hoạt đã được hoạch định cho cả nhiệm kỳ 2006 - 2010. Trong đó, các giải pháp đều bám sát 

mục tiêu của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX (nhiệm kỳ 2005 - 2010): chú trọng phát triển 

kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và 

du lịch, giảm dần tỷ trọng nông -lâm -

thuỷ sản trong cơ cấu kinh tế của 

huyện.  

Theo đó, trong lĩnh vực công nghiệp -

tiểu thủ công nghiệp, huyện sẽ chủ 

động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi 

để các ngành của Trung ương và tỉnh 

tập trung hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng 

các khu công nghiệp và thực hiện các 

dự án; tiến hành lập dự án triển khai 

xây dựng cụm, điểm công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp thuộc huyện quản lý ở 

Hoà Xuân Tây, Hoà Vinh; các dự án 

của huyện phải gắn với các dự án đầu 

tư của Trung ương, của tỉnh trên địa bàn huyện để làm vệ tinh cho các khu công nghiệp Hoà 

Hiệp, Hoà Tâm, cảng Vũng Rô và hỗ trợ cho sản xuất nông - ngư nghiệp, dịch vụ phát triển.  

Đối với thương mại - dịch vụ, ngành kinh tế có thế mạnh thứ hai sau công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp, Đông Hoà sẽ tập trung đầu tư xây dựng các cụm, điểm thương mại - dịch vụ, 

nâng cấp các chợ ở nông thôn, chợ trung tâm cụm xã để đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống 

của nhân dân; khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng sản xuất - kinh doanh; đẩy mạnh 

mối liên kết "bốn nhà" (Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp) để thúc đẩy 

phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản. Cũng trong nhiệm kỳ 2005 - 2010, Đông Hoà sẽ tích 

cực phối hợp với tỉnh thực hiện quy hoạch, xây dựng đề án phát triển một số di tích lịch sử, 

thắng cảnh như: Đập Hàn, núi Đá Bia, Vũng Rô,... và có chính sách ưu đãi, kêu gọi các nhà 

đầu tư tham gia phát triển du lịch nhằm từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế động lực 

của huyện.  

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, huyện chú trọng chỉ đạo phát triển theo hướng toàn diện: hình 

thành các vùng chuyên canh cây lương thực, thực phẩm và nuôi trồng thuỷ sản; nhân rộng mô 

 

Đại hội Đảng bộ huyện Đông Hoà lần thứ IX, 

nhiệm kỳ 2005 - 2010 

Ảnh: Tư liệu 
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hình sản xuất cho thu nhập 50 triệu đồng/ha/năm, thu lãi từ 40 - 50% trở lên. Với mục tiêu đưa 

chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân, Đông Hoà 

khuyến khích chăn nuôi theo phương thức truyền thống và nuôi công nghiệp theo quy mô hộ 

gia đình hoặc trang trại. Huyện cũng tiếp tục phát triển mạnh ngành thuỷ sản ở cả 3 lĩnh vực: 

khai thác, nuôi trồng và chế biến, trong đó đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật 

trong chế biến thuỷ sản, phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh xúc tiến quy hoạch chi tiết 

vùng nuôi tôm hạ lưu sông Bàn Thạch.  

Việc hình thành 4 vùng kinh tế chiến lược và những giải pháp phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ 

2005 - 2010 sẽ là tiền đề quan trọng để con đường đi tới tương lai của Đông Hoà ngày càng cụ 

thể và sắc nét hơn.  

Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng  

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hoà, nơi quy tụ nhiều công 

trình, dự án lớn của Trung ương và địa phương, điểm đến hứa hẹn của nhiều nhà đầu tư, du 

khách trong và ngoài nước, Đông Hoà hiểu rằng: phải đầu tư nhiều hơn nữa để tạo nên diện 

mạo đầy ấn tượng. Vì thế, cùng với sự giúp đỡ của Trung ương và của tỉnh, Đông Hoà hôm 

nay đang tập trung đầu tư cho kết cấu hạ tầng.  

 

Thắng cảnh Mũi Điện - điểm du lịch hấp dẫn của huyện Đông Hoà 

thuvienhaiphu.com.vn



các khu công nghiệp của tỉnh và các dự án của Trung ương đầu tư trên địa bàn, góp phần giải 

quyết việc làm, đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu thụ của nhân dân. Thị trấn Hoà Vinh - trung 

tâm huyện lỵ của Đông Hoà và các trung tâm kinh tế - văn hoá xã, cụm xã trong tương lai -

cũng đang được quy hoạch chi tiết. Các công trình thuộc khu hành chính huyện đang được xây 

dựng hoàn chỉnh. Đông Hoà xác định: các công trình của huyện phải gắn với các dự án của 

Trung ương, của tỉnh được xây dựng trên địa bàn, đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, 

tránh tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

đầu tư, giám sát, đảm bảo chất lượng, hiệu quả của từng công trình, lãnh đạo thực hiện tốt công 

tác đền bù, giải phóng mặt bằng để bảo đảm đúng tiến độ thi công.  

Riêng về giao thông, Đông Hoà chủ động thúc đẩy và tạo điều kiện để các tuyến đường động 

lực như: đường Phước Tân - Phú Khê, đường Hoà Vinh - Khu công nghiệp Hoà Hiệp, đường 

Đông Mỹ - Gò Mầm,... sớm được thi công. Giao thông nông thôn không ngừng được nâng cấp 

theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Trong nhiệm kỳ 2005 - 2010, Đông Hoà 

đặt ra chỉ tiêu: bình quân mỗi xã phải xây dựng được 5 km đường thâm nhập nhựa hoặc bê 

tông xi măng; 100% tuyến đường do huyện quản lý được nhựa hoá hoặc bê tông hoá; chú trọng 

giao thông thuỷ lợi nội đồng; củng cố các trạm bơm, hồ đập để bảo đảm cho sản xuất và thoát 

lũ trong điều kiện ngập úng.  

Chỉ vài năm nữa, diện mạo của Đông Hoà sẽ có nhiều thay đổi lớn. Dáng dấp của một đô thị 

hiện đại sẽ dần định hình. Khu vực nông thôn có nhiều đổi khác nhờ sự hiện diện của các trung 

tâm văn hoá thể thao ở các xã, cụm xã, các cụm công viên, khu vui chơi giải trí,... Rồi đây, 

Đông Hoà sẽ như một đại công trường, ồn ào và tấp nập, để nay mai Đông Hoà sẽ khoác lên 

mình một tấm áo mới, đẹp hơn, hiện đại và văn minh hơn, xứng đáng với sự mong chờ không 

chỉ của riêng Đông Hoà mà cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên.  

Chặng đường đi tới của huyện Đông Hoà còn dài. Những gì chúng ta cảm nhận được hôm nay 

chỉ là mở đầu cho quá trình vận động và phát triển lâu dài của Đông Hoà. Bằng việc phát huy 

những lợi thế, tiềm năng vốn có, cùng với lòng quyết tâm, sự sáng tạo, năng động, Đông Hoà 

sẽ đạt được những bước tiến mới, đầy ấn tượng.  
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Vũng Rô là điểm nhấn quan trọng trong 

chiến lược liên kết vùng và dự báo sẽ là 

đòn bẩy để kinh tế - xã hội Phú Yên cất 

cánh. Cảng Vũng Rô hiện đang hướng 

đến mục tiêu phát triển thành cảng biển 

quốc tế có khả năng tiếp nhận tàu có 

trọng tải hàng nghìn tấn. Cùng với sự 

phát triển của các khu công nghiệp 

đóng trên địa bàn tỉnh, sự gia tăng của 

các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến 

với Phú Yên, Vũng Rô sẽ trở thành hải 

cảng sôi động bên cạnh những "đàn 

anh" như Cam Ranh (Khánh Hoà) hay 

Quy Nhơn (Bình Định).  

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2010  

- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 16,73%/năm (giai đoạn 2006 - 2010).  

- Thu nhập bình quân: 17,38 triệu đồng/người vào năm 2010.  

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,63% (tiêu chí mới).  

- 08/10 trường trung học cơ sở và 11/18 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.  

- 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.  

- Giải quyết việc làm cho 2,12 vạn lao động.  

 

 

Cơ cấu kinh tế năm 2010 

 

Đông Hoà đang phấn đấu đưa du lịch trở thành 

ngành kinh tế động lực của huyện  

Ảnh: Tư liệu  
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Nguồn: Huyện ủy Đông Hòa 
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Huyện Tây Hoà  

Những khởi sắc tạo vóc dáng mới 
Huyện Tây Hoà chính thức thành lập tháng 6-2005 theo Nghị định số 62/2005/NĐ-CP ngày 16-

5-2005 của Chính phủ trên cơ sở chia tách huyện Tuy Hoà. Là huyện non trẻ, Tây Hoà đang 

phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức: kinh tế thuần nông với tỷ trọng nông nghiệp 

chiếm 56,6% GDP; thu ngân sách mất cân đối khi tổng chi gấp 3 lần tổng thu. Song, tự hào là 

quê hương có truyền thống cách mạng anh hùng, Tây Hoà đang nỗ lực vượt qua những rào cản 

ấy để vươn lên sánh vai với các địa phương khác trong tỉnh bằng ý chí tự lực, tự cường cùng 

phẩm chất thông minh, cần cù của những 

người con vùng lúa.  

Bốn lăm năm trước, ngày 22-12-1960, nhân 

dân xã Hoà Thịnh (huyện Tây Hoà) đã vùng 

lên "đồng khởi", lật đổ chính quyền nguỵ, 

thành lập chính quyền cách mạng của nhân 

dân. Từ đây, phong trào cách mạng đã nhanh 

chóng lan toả, thổi bùng lên ngọn lửa đấu 

tranh cách mạng khắp Liên khu 5. Tự hào về 

những năm tháng hào hùng ấy, các thế hệ 

cán bộ kế cận của Tây Hoà luôn coi đó là bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của 

huyện, để định hình nên một Tây Hoà năng động, sáng tạo trong công cuộc phát triển kinh tế -

xã hội hôm nay.  

Tạo sức bật từ nông nghiệp  

Sau khi được chia tách từ huyện Tuy Hoà, Đảng bộ và chính quyền Tây Hoà đã xác định: nông 

nghiệp là "chìa khoá" để huyện tháo gỡ khó khăn, tạo bước phát triển bền vững. Chiến lược ấy 

được xác định dựa trên việc đánh giá đúng đắn những điều kiện thuận lợi cho phát triển nông 

nghiệp của Tây Hoà. Quả vậy, với trên 11,2 nghìn ha đất nông nghiệp và 40.075 ha đất lâm 

nghiệp (chiếm 84% diện tích toàn huyện), Tây Hoà có nhiều lợi thế để quy hoạch những vùng 

chuyên canh có năng suất cao và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng 

hoá, hiệu quả, bền vững. Nguồn lực lao động của Tây Hoà khá dồi dào, cần cù, chịu khó. Thêm 

vào đó, do được tách ra từ huyện Tuy Hoà - vốn là huyện trọng điểm về nông nghiệp, một vựa 

- Diện tích: 610,43 km2  

- Dân số: 120.617 người  

- Đơn vị hành chính: 11 xã  

- Tốc độ tăng trưởng GDP: 21,79%/năm (giai 

đoạn 2000 - 2005)  

- Thu nhập bình quân: 5,1 triệu 

đồng/người/năm (năm 2005)  

Nguồn: Uỷ ban nhân dân huyện Tây Hoà.  
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lúa của tỉnh, được tỉnh đặc biệt quan tâm đầu tư hệ thống thuỷ lợi - nên Tây Hoà có hệ thống 

thuỷ lợi khá đồng bộ, đảm bảo cung ứng nguồn nước cho phần lớn diện tích đất nông nghiệp. 

Xác định đầu tư cho hệ thống thuỷ lợi là yếu tố then chốt nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 

trong sản xuất nông nghiệp, huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo nâng cấp, kiên cố hoá những 

công trình thuỷ lợi trước đây đã xuống cấp và đầu tư những công trình mới.  

Hơn nữa, theo đồng chí Nguyễn Văn Nhựt - Bí thư Huyện uỷ Tây Hoà, trong quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện, điều tiên quyết là phải đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của 

nhân dân. Đó là nền tảng để Tây Hoà phát huy sức mạnh nội lực trong phát triển kinh tế, đặc 

biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Huyện đã vận động nhân dân đưa những giống lúa chất 

lượng cao vào sản xuất, đồng thời khuyến khích nhân dân chuyển đổi diện tích trồng lúa kém 

hiệu quả sang trồng những cây màu có giá trị kinh tế, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên 

một ha canh tác, tạo cơ sở để Tây Hoà xây dựng thành công những cánh đồng 50 triệu 

đồng/ha/năm. Đồng thời, Tây Hoà cũng đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, trong đó xác định thế 

mạnh là chăn nuôi bò. Huyện đã tận dụng những diện tích đất ven núi và đất ven sông Ba để mở 

rộng diện tích đồng cỏ, làm cơ sở phát triển chăn nuôi bò, đặc biệt là bò lai sind với quy mô lớn. 

Nhờ những bước chuyển dịch tích cực này, hiệu quả sản xuất nông nghiệp ngày càng được nâng 

cao, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân đạt 21,79%/năm trong giai 

đoạn 2000 - 2005.  

Những thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp đã tạo điều kiện để Tây Hoà đẩy mạnh phát triển 

các ngành kinh tế khác. Mặc dù chỉ chiếm 22,88% cơ cấu kinh tế của huyện, nhưng ngành công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Tây Hoà dần bắt nhịp với tốc độ tăng trưởng của toàn tỉnh. 

Trong giai đoạn 2000 - 2005, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 

tăng bình quân 39,92%/năm, gấp 4,3 lần năm 2000. Trên địa bàn huyện và vùng phụ cận, một số 

cơ sở công nghiệp lớn đã được hình thành như: Nhà máy đường Tuy Hoà, Nhà máy sắn Sông 

Hinh, các cơ sở chế biến hạt điều,... Cùng với đó, các làng nghề ở xã Hoà Bình 1, xã Hoà Tân 

Tây và xã Hoà Đồng đang từng ngày tạo nên bức tranh sinh động cho kinh tế Tây Hoà. Trong 

đó phải kể đến làng nghề Vinh Ba (xã Hoà Đồng) với nghề tre đan truyền thống đã tạo việc làm 

cho hơn 500 hộ gia đình, chiếm 80% dân số trong làng, cho thu nhập 500 - 800 nghìn 

đồng/người/tháng. Những kết quả bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi để huyện đề ra phương án 

đẩy mạnh tốc độ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đồng thời triển khai quy hoạch 

các cụm, điểm công nghiệp trong giai đoạn tới.  
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Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội 

Những kết quả đạt được trong phát 

triển kinh tế đã tạo điều kiện để Tây 

Hoà phát triển kết cấu hạ tầng kinh 

tế - xã hội, mà trước hết là hạ tầng 

giao thông nông thôn. Bên cạnh việc 

tranh thủ nguồn vốn ngân sách của 

Trung ương và của tỉnh, huyện còn 

huy động sự đóng góp của nhân dân 

nhằm xây dựng các công trình giao 

thông nông thôn, mở rộng lưới điện, 

nước sạch nông thôn với tổng vốn 

đầu tư hàng chục tỷ đồng mỗi năm.  

Do mới được chia tách, Tây Hoà vẫn 

chưa có thị trấn huyện lỵ, chỗ làm việc của các cơ quan hành chính tạm bợ. Trước mắt, để đáp 

ứng nhu cầu làm việc của các cơ quan hành chính, huyện đang triển khai xây dựng khu nhà làm 

việc với tổng kinh phí khoảng 6,5 tỷ đồng trên khu đất rộng 01 ha tại Phú Thứ (xã Hoà Bình 2). 

Trong tương lai, nơi đây sẽ trở thành trung tâm của huyện. Trong định hướng phát triển các thị 

trấn ở vùng nông thôn Phú Yên đến năm 2020, Phú Thứ được Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên 

phê duyệt đồ án quy hoạch với tổng diện tích trên 1.400 ha. Trong tầm nhìn đến năm 2020, Phú 

Thứ sẽ mang tầm vóc của một đô thị loại IV, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của 

huyện Tây Hoà.  

Sự nghiệp y tế, giáo dục - đào tạo cũng được huyện đặc biệt quan tâm với phương châm đẩy 

mạnh xã hội hoá, huy động sự đóng góp của nhân dân xây dựng mạng lưới tổ chức khuyến học, 

thành lập trung tâm học tập cộng đồng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, 

củng cố mạng lưới y tế ở tuyến xã. Với những nỗ lực đó, năm 2005, Tây Hoà đã có 8 trường học 

đạt chuẩn quốc gia. Công tác xoá đói, giảm nghèo thể hiện sinh động qua sự chỉ đạo của các cấp 

uỷ, chính quyền về công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. Thông qua các 

lớp dạy nghề và các dự án vay vốn xoá đói, giảm nghèo, hàng nghìn lao động của Tây Hoà đã có 

việc làm, ổn định cuộc sống. Những hoạt động văn hoá - xã hội luôn gắn kết với lợi ích của 

đông đảo quần chúng, nên nhận được sự đồng tình ủng hộ và triển khai một cách hiệu quả, mang 

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Đồng khởi Hoà Thịnh (22-

12-1960 - 22-12-2005) 

Ảnh: Tư liệu 
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lại những chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân.  

Tự tin hướng tới tương lai  

Vượt lên những bộn bề khó khăn của một huyện mới chia tách, với sự quyết tâm và đồng thuận 

của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, những tín hiệu bước đầu cho thấy: Tây Hoà 

đang tự tin hướng đến tương lai. Tỉnh lộ 645 được nâng cấp thành quốc lộ, cùng với việc đưa 

vào quy hoạch để chuẩn bị triển khai đường 645A ven núi Sơn Thành xuống Hoà Xuân, cầu 

vượt sông Ba qua thị trấn Phú Hoà,... sẽ mở ra những cơ hội phát triển mới cho Tây Hoà. Trong 

bài phát biểu tại Đại hội Đảng bộ huyện Tây Hoà lần thứ IX, ông Đào Tấn Lộc - Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên - đã nhấn mạnh: "Để không lỡ thời cơ, phát huy lợi thế, huyện phải 

chủ động phối hợp với các ngành, các cấp trong tỉnh rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, nhất là quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch nông nghiệp, các điểm công 

nghiệp và dịch vụ, quy hoạch thị trấn và các điểm thị tứ, hệ thống giao thông và thuỷ lợi, tạo cơ 

sở thu hút và huy động nội lực để phát triển nhanh trong những năm tới".  

Theo ông Nguyễn Hữu Thời - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tây Hoà, dựa trên những lợi thế, 

tiềm năng sẵn có, trong định hướng phát triển kinh tế, Tây Hoà vẫn xác định: phát triển nông -

lâm nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, điểm mấu chốt là 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các vùng lúa trọng điểm năng suất cao, trồng 

cây công nghiệp nguyên liệu và xuất khẩu. Cùng với đó, huyện sẽ đẩy mạnh phát triển công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, Tây Hoà sẽ tập trung thực hiện các giải pháp sau:  

Một là, sớm triển khai và hoàn thành các quy hoạch của huyện, bao gồm quy hoạch chung về 

kinh tế - xã hội của huyện, quy hoạch chi tiết thị trấn Phú Thứ, các thị tứ, điểm dân cư. Trên cơ 

sở đó, xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm và các kế hoạch 5 năm, 10 năm, phù hợp với đặc 

điểm địa phương.  
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Hai là, tranh thủ và phát huy các nguồn lực

trong và ngoài huyện. Trong đó, nguồn lực

trong huyện mang tính quyết định.  

Ba là, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng,

nhất là những công trình mang tính mở

đường, đi trước một bước để làm tiền đề cho

các bước phát triển tiếp theo, tạo điều kiện

thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát

triển mạnh mẽ trong xu thế hội nhập và phát

triển.  

Bốn là, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ

thuật, công nghệ mới trong các lĩnh vực, đặc

biệt là nông nghiệp. Nhân rộng các mô hình

hợp tác xã, mô hình cánh đồng 50 triệu

đồng/ha/năm, mô hình kinh tế trang trại,...  

Năm là, giữ vững và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là hệ 

thống chính trị cơ sở xã; đẩy mạnh hoạt động văn hoá - xã hội, chú trọng sự nghiệp giáo dục -

đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Củng cố an ninh - quốc phòng, xây dựng huyện 

thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc.  

Những ngày cuối năm 2005, di tích Đồng khởi Hoà Thịnh được Bộ Văn hoá - Thông tin công 

nhận là di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia. Ký ức về những năm tháng hào hùng lại được 

khơi dậy trong tâm thức của mỗi người dân nơi đây, càng tăng thêm nguồn nội lực để Tây Hoà 

vượt lên những khó khăn, từng bước tạo dựng vóc dáng mới cho quê hương.  

Chỉ tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2010 

- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 12,03%/năm (2005 - 2010). Trong đó:  

+ Nông - lâm nghiệp - thuỷ sản tăng bình quân 3,84%/năm.  

+ Công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 15,72%/năm.  

+ Thương mại - dịch vụ tăng bình quân 23,17%/năm.  

- Sản lượng lương thực (có hạt) đạt 80.250 tấn, trong đó sản lượng lúa 77.813 tấn.  

- Thu ngân sách tăng bình quân 10%/năm.  

- Hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 11% (theo tiêu chí mới).  

 

Nghề đan của làng nghề Vinh Ba (xã Hoà 

đồng, huyện Tây Hoà) đã tạo việc làm cho 

hơn 500 hộ gia đình 

Ảnh: Tư liệu 
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- Đến năm 2010, giải quyết việc làm cho 2,12 vạn lao động.  

- 80% trường tiểu học, 60% trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu xây dựng hai 

xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học phổ thông.  

- 8/11 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.  

- Xây dựng 80% thôn văn hoá, 90% gia đình văn hoá  

Cơ cấu kinh tế năm 2005 

Nguồn: Uỷ ban nhân dân huyện Tây Hoà 
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Huyện Tuy An  

Phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội 
Cách thành phố Tuy Hoà khoảng 30 km về phía bắc, huyện Tuy An là một vùng non nước kỳ thú 

với nhiều danh lam, thắng cảnh như: đầm Ô Loan, vịnh Xuân Đài, Hòn Chùa, Hòn Dứa,... Trên 

mảnh đất này, nắng gió của biển cả đã tạo nên những con người có khí phách hiên ngang như 

những hòn đảo giữa trùng khơi. Với tấm lòng hiền hoà, rộng mở và sức sống mãnh liệt chảy qua 

bao thế hệ như mặt nước đầm Ô Loan kiên trung và bình thản, người dân Tuy An đã và đang nỗ 

lực để thức tỉnh những vẻ đẹp hoang sơ của tạo hoá, tạo nên bước phát triển mạnh mẽ cho quê 

hương.  

Là nơi hội tụ đầy đủ cảnh sắc núi - rừng - biển - đồng bằng, 

cùng với lợi thế về giao thông do tuyến đường sắt Bắc - 

Nam và quốc lộ 1A đem lại, Tuy An có nhiều điều kiện để 

phát triển kinh tế theo hướng đa dạng và toàn diện. Thực tế 

trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 

nơi đây đã không ngừng phấn đấu và đạt được nhiều thành 

quả đáng ghi nhận.  

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp  

Huyện Tuy An có địa hình đa dạng, bao gồm: đồng bằng, miền núi và vùng biển. Diện tích đất tự 

nhiên 399,34 km2, trong đó đất nông nghiệp chiếm 45%, đất đồi núi chiếm 26,5%, đất lâm nghiệp 

chiếm 12,6%, còn lại là các loại đất khác. Phát huy những ưu thế về điều kiện tự nhiên và tiềm 

năng đất đai, Tuy An tập trung phát triển kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp, trong đó đặc biệt chú 

trọng đến chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nhằm ổn định đời 

sống nhân dân, tạo bước đệm quan trọng cho phát triển các ngành kinh tế khác.  

Xác định thuỷ lợi phải đi trước một bước, trong giai đoạn 2000 - 2005, huyện Tuy An đã đẩy 

mạnh xây dựng hệ thống thủy lợi với tổng vốn đầu tư 216,97 tỷ đồng, bao gồm nhiều công trình 

trọng điểm như hệ thống thuỷ nông Tam Giang, kênh mương Phú Vang, công trình hồ chứa nước 

Đồng Tròn. Hệ thống kênh mương nội đồng được kiên cố hoá đã phục vụ hiệu quả cho hàng nghìn 

ha đất nông nghiệp, góp phần nâng cao diện tích và sản lượng lúa - cây lương thực chủ đạo của 

huyện. Năm 2005, diện tích lúa nước 3 vụ đạt 6.640 ha, sản lượng lúa đạt 34.679 tấn, năng suất 

bình quân 52,2 tạ/ha. Riêng năng suất cây lúa nước vụ đông xuân đạt 60 tạ/ha, tăng 4,9 tạ/ha so 

với năm 2000. Bên cạnh đó, cây mía cũng đóng vai trò khá quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông 

- Diện tích: 399,340 km2  

- Dân số: 127.916 người  

- Đơn vị hành chính: 15 xã, 01 thị 

trấn  

* Số liệu năm 2005  
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nghiệp của Tuy An. Năm 2005, toàn huyện có 2.535 ha mía, năng suất đạt 450 tạ/ha, sản lượng đạt 

114.075 tấn.  

Xuất phát từ đặc điểm địa hình và điều kiện nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, huyện 

Tuy An đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Theo đó, những diện tích trồng lúa và mía có 

năng suất thấp sẽ chuyển sang canh tác các loại cây trồng khác, hoặc tiến hành trồng xen canh gối 

vụ bằng các loại cây hoa màu như ngô, rau, đậu nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện 

tích. Đơn cử: nếu năm 2000 toàn huyện có 672 ha trồng ngô, thì đến năm 2005 đã tăng lên 780 ha 

với sản lượng tăng hơn 338 tấn. Ngoài trồng ngô, huyện còn có 860 ha rau và 505 ha đậu các loại, 

góp phần đưa sản lượng lương thực (có 

hạt) của huyện đạt 35.443 tấn.  

Phát triển hệ thống thuỷ lợi đã tạo điều 

kiện thuận lợi cho huyện Tuy An thực hiện 

thành công công tác quy hoạch, xây dựng 

mô hình cánh đồng cho thu nhập 30 - 50 

triệu đồng/ha/năm. Trong năm 2005, huyện 

có 6 thôn, xóm, khu vực áp dụng mô hình 

này. Trên cơ sở đó, Tuy An sẽ áp dụng ở 

các xã, thị trấn trong toàn huyện.  

Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đặc biệt 

là mô hình cánh đồng có thu nhập cao ở 

Tuy An không chỉ tạo bước phát triển 

mang tính đột phá mà còn tạo bước chuyển biến mới về nhận thức của người dân trong sản xuất 

nông nghiệp. Đó là giải pháp nhằm hạn chế tình trạng sản xuất manh mún, hướng nông dân tiếp 

cận phương thức sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trường với quy mô lớn, đem lại hiệu quả kinh 

tế cao. Trong giai đoạn tới, huyện sẽ tập trung nguồn vốn ngân sách, vốn địa phương và huy động 

sức dân để hoàn thiện hệ thống kênh mương, đồng thời phát huy tác dụng của hồ chứa nước Đồng 

Tròn nhằm phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế nông nghiệp.  

Trong lĩnh vực chăn nuôi, huyện chủ trương phát triển đàn bò theo hướng sind hoá, khuyến khích 

nông dân đầu tư thâm canh nuôi vỗ béo bò và trồng cỏ. Nhờ đó, năm 2005, đàn bò của huyện tăng 

27,5% so với năm 2000, tỷ lệ bò lai sind tăng 28,8%, góp phần nâng tỷ lệ bò lai sind của Tuy An 

đạt 37,9% tổng đàn. Với định hướng phát triển đúng đắn, đàn gia súc, gia cầm huyện Tuy An phát 

 

Ông Phan Văn Hào - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

huyện Tuy An  
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triển tương đối nhanh. Đến tháng 9-2005, toàn huyện có 31.958 con bò, 28 nghìn con heo (lợn), 

1.500 con dê và 184 nghìn con gia cầm.  

Bên cạnh đó, Tuy An còn có đường bờ biển dài 41,4 km với nhiều vũng, vịnh, đầm; nguồn tài 

nguyên biển phong phú, đa dạng với nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao và trữ lượng tương đối 

lớn như: tôm, cua, cá, sò huyết, rau câu,... Toàn huyện có trên 40 nghìn lao động (trong tổng số 70 

nghìn dân) thuộc 6 xã ven biển. Những lợi thế trên đã góp phần đưa thuỷ sản trở thành ngành kinh 

tế mũi nhọn theo chương trình hành động mà tỉnh Phú Yên đã đề ra. Tuy nhiên, để đẩy mạnh tốc 

độ phát triển ngành thuỷ sản, huyện Tuy An chủ trương khuyến khích ngư dân đầu tư tàu thuyền 

có công suất lớn để tăng khả năng đánh bắt xa bờ. Nhờ đó, đến tháng 9-2005, toàn huyện có 1.090 

chiếc ghe gắn máy, tổng công suất 30.394 CV, trong đó có 156 tàu trên 45 CV. Một trong những 

loại hình khai thác mang lại hiệu quả kinh tế cao là nghề đánh bắt cá ngừ đại dương. Năm 2004, 

sản lượng đánh bắt của huyện đạt 8 nghìn tấn (tăng 350 tấn so với năm 2004), riêng cá ngừ đạt 

1.200 tấn (chiếm 15%), góp phần đưa giá trị sản xuất của ngành thuỷ sản đạt 94.135 triệu đồng 

(giá cố định năm 1994).  

Cùng với đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản cũng được triển khai rất tích cực theo hướng phát triển 

bền vững gắn với bảo vệ nguồn lợi tự nhiên và môi trường sinh thái. Năm 2005, toàn huyện có 550 

ha nuôi tôm, 800 lồng nuôi tôm hùm, 80 lồng nuôi cá mú và các loại thuỷ sản khác. Trong thời 

gian tới, Tuy An sẽ tiến hành đưa các giống mới có giá trị kinh tế cao và khả năng cải tạo môi 

trường vào cơ cấu đối tượng nuôi như cá rô phi đơn tính, cá mú, tôm thẻ chân trắng, vẹm, sò 

huyết. Đặc biệt dự án nuôi cá lồng trên biển ở An Hải dự kiến sẽ cho sản lượng 1.300 - 1.500 tấn 

vào năm 2008. Bên cạnh đó, việc đưa vào sử dụng cảng cá Tiên Châu sẽ mở ra cơ hội giao thương 

hàng hoá lớn, đảm bảo cho nghề cá phát triển ổn định, tạo đà cho những bước phát triển mới của 

ngành thuỷ sản huyện Tuy An trong tương lai.  

Thắng lợi trên mặt trận sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp đã cải thiện đáng kể đời sống của nhân 

dân trong huyện. Ông Phan Văn Hào - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tuy An - khẳng định: 

"Huyện Tuy An sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện thành công việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi, đảm bảo sự phát triển bền vững". Đây sẽ là điểm tựa vững chắc để phát triển ngành công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo nên những thành công mới trong sự nghiệp phát triển kinh tế -

xã hội địa phương.  
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Công nghiệp, du lịch và dịch vụ - những 

chuyển biến tích cực  

Trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp, huyện Tuy An có khả năng phát 

triển các ngành khai thác khoáng sản và 

chế biến nông - lâm - hải sản nhờ nguồn tài 

nguyên khoáng sản phong phú gồm quặng 

sắt, bôxít, diatomit, ôxíttitan và tài nguyên 

biển giàu có, đa dạng. Bên cạnh đó, huyện 

còn có nhiều làng nghề nổi tiếng như: làm 

gốm ở thôn Quảng Đức (xã An Thạch), dệt 

chiếu cói ở xã An Cư, làm nước mắm ở các xã An Ninh Tây, An Hoà, An Chấn,... Năm 2005, giá 

trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp toàn huyện đạt 249 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 

2000. Điển hình cho khu vực kinh tế tư nhân có Công ty cổ phần Thiên Tân, đơn vị chuyên sản 

xuất chế biến hạt điều xuất khẩu, công suất 10 nghìn tấn/năm, giải quyết việc làm cho 700 - 1.000

lao động địa phương.  

Cùng với đó, điểm công nghiệp Tam Giang ở phía nam thị trấn Chí Thạnh (diện tích 10 ha) đã 

được hình thành. Đây sẽ là điểm tập trung một số nhà máy công nghiệp và các cơ sở sản xuất tiểu 

thủ công nghiệp trong huyện để dần hình thành khu vực phát triển công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp sôi động tại trung tâm huyện. Trong giai đoạn 2005 - 2010, huyện sẽ nghiên cứu lập dự án 

xây dựng một số cụm, điểm công nghiệp khác, dần tạo nên các thị tứ, góp phần tạo nên sự cân 

bằng trong phát triển kinh tế của huyện.  

Trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch, năm 2005, huyện tiến hành xây dựng Trung tâm văn hoá hội nghị 

với diện tích 10 nghìn m2 tại thị trấn Chí Thạnh với số vốn đầu tư hơn 7 tỷ đồng, dự kiến hoàn 

thành vào cuối năm 2006. Sự ra đời của trung tâm này kết hợp với một số lợi thế khác về giao 

thông sẽ đưa Tuy An trở thành trung tâm giao lưu kinh tế, văn hoá giữa các huyện đồng bằng và 

miền núi của tỉnh Phú Yên, thúc đẩy các hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn ngày càng 

phát triển.  

Không những thế, Tuy An còn là huyện giàu tiềm năng du lịch. Bãi biển Long Thuỷ là một trong 

những bãi biển đẹp nhất tỉnh Phú Yên; đầm Ô Loan, gành Đá Đĩa nổi tiếng cả nước; Khu du lịch 

sinh thái Núi Thơm, Bãi Xép, Hòn Chùa,... cùng nhiều di tích lịch sử như mộ và đền thờ Lê Thành 

 

Gành Đá Đĩa (huyện Tuy An) 
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Phương, di tích chùa Đá Trắng, đài tưởng niệm vụ thảm sát Ngân Sơn - Chí Thạnh, di tích địa đạo 

Gò Thì Thùng, thành An Thổ,... đang được huyện đề xuất với tỉnh có kế hoạch đầu tư, khai thác.  

Cùng với việc xúc tiến đầu tư xây dựng mới cầu An Hải, cầu Lò Gốm, kết hợp với đường Độc Lập 

nối dài từ thành phố Tuy Hoà xuyên qua 6 xã ven biển của huyện tạo thành tuyến giao thông huyết 

mạch giúp huyện có thể khai thác tiềm năng, thế mạnh của vùng du lịch biển lớn nhất tỉnh Phú 

Yên. Đặc biệt, tháng 8-2004, Chính phủ đã đồng ý cho Phú Yên triển khai dự án khu du lịch phức 

hợp tại xã An Trấn (huyện Tuy An) do Tập đoàn khách sạn AMARA của Hàn Quốc làm chủ dự án 

với số vốn đầu tư giai đoạn I là 200 triệu USD. Đây sẽ là "cú hích" quan trọng cho ngành du lịch 

Tuy An. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Huyện uỷ Tuy An - khẳng định: "Phát triển du lịch là 

hướng đi chiến lược của huyện trong tương lai. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nhất hiện nay của Tuy 

An là nguồn vốn. Vì thế, ngoài phát huy nội lực, huyện rất cần sự hợp sức của các cấp, các ngành 

trong tỉnh nhằm huy động nguồn vốn đủ mạnh cho chiến lược này". 

Những thay đổi đáng tự hào trong đời sống xã hội  

Những chuyển biến về kinh tế đã kéo theo nhiều thay đổi trong đời sống xã hội. Kết cấu hạ tầng 

không ngừng được mở rộng về quy mô và ngày càng hiện đại. Trong 5 năm 2001 - 2005, huyện đã 

xây dựng trên 50 km đường bê tông, nhựa, đạt 98,6% chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra. 

Công tác chỉnh trang đô thị thu được những kết quả khả quan.  

Cơ sở trường lớp từng bước được xây dựng hoàn chỉnh. Từ năm 2000 đến năm 2005, toàn huyện 

đã xây dựng 119 phòng học với tổng kinh phí trên 8,2 tỷ đồng, nhờ đó đã chấm dứt tình trạng học 

ca ba. Năm 2005, 100% xã, thị trấn hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và giáo dục 

trung học cơ sở.  

Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng được chú trọng. Mạng lưới y tế được củng cố từ 

cấp huyện đến cấp xã với 100% xã, thị trấn có trạm y tế, phòng khám khu vực và y sĩ sản nhi. 

Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu của nhân dân được thực hiện tốt. Các chương trình y tế quốc 

gia được triển khai chặt chẽ. Nhờ đó, trong nhiều năm liền, huyện Tuy An đã không để xảy ra các 

dịch bệnh lớn, góp phần nâng cao sức khoẻ cho nhân dân.  

Hệ thống thông tin viễn thông đảm bảo thông suốt. Năm 2005, toàn huyện có 16 điểm bưu điện 

văn hóa xã, 6 đại lý bưu điện, 3.761 thuê bao (đạt 2,8 máy/100 dân), tăng 2.684 máy so với năm 

2000. Mạng Vinaphone, Mobilphone đã phủ sóng toàn bộ thị trấn Chí Thạnh và khoảng 35% diện 

tích toàn huyện.  

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của 
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người dân. Năm 2005, toàn huyện có 72 thôn văn hoá (chiếm 80%), 87 cơ quan văn hoá và 28.622 

hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá. Huyện đã cơ bản hoàn thành chương trình xoá nhà ở 

tạm cho hộ nghèo chính sách, hộ nghèo dân tộc thiểu số và hộ nghèo đặc biệt khó khăn.  

Dưới đường lối chỉ đạo đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền địa phương, bằng bàn tay và khối óc, 

người dân Tuy An sẽ tạo nên những đổi thay kỳ diệu trên quê hương Tuy An giàu truyền thống 

cách mạng.  

Triển khai mô hình cánh đồng cho thu nhập 

30 - 50 triệu đồng/ha/năm, huyện Tuy An 

đã có 6 địa phương áp dụng mô hình này, 

bao gồm:  

- Mỹ Long (xã An Dân): diện tích 30 ha, 

chuyên canh mía cao sản.  

- Soi Giữa (xã An Định): diện tích 15 ha, 

mô hình xen canh lúa, ngô, lạc, đậu, bông.  

- Đồng Lớn (xã An Hòa): diện tích 19 ha, 

sản xuất luân canh hành - rau - hành.  

- Đồng Đụn (xã An Chấn): diện tích 14 ha, 

sản xuất luân canh lúa đông xuân - dưa các 

loại - lúa hè thu.  

- Xứ đồng bà Chưa (xã An Nghiệp): diện tích 40 ha, sản xuất theo phương thức lúa xen canh đậu -

lúa.  

- Xứ đồng Hội Phú (xã An Ninh Tây): diện tích 5 ha, sản xuất luân canh ngô - bông - lúa.  

Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã phê duyệt quy hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp ôtô công suất 15

nghìn chiếc/năm tại xã An Mỹ, huyện Tuy An. Ngày 18-9-2005 lễ động thổ xây dựng nhà máy đã 

được tiến hành. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ thu hút hàng nghìn lao động của huyện Tuy An. 

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 

1) Hoàn chỉnh chi tiết xây dựng thị trấn Chí Thạnh trở thành trung tâm chính trị, kinh tế - văn hoá, 

đồng thời mở rộng khu dân cư ở xung quanh thị trấn.  

2) Quy hoạch xây dựng các trung tâm thị tứ ở phía nam, phía đông - bắc và phía tây của huyện, 

các khu du lịch thương mại, các khu dân cư,... nhằm tạo ra cơ chế thuận lợi để phát triển các ngành 

công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.  

 

Đài tưởng niệm vụ thảm sát Ngân Sơn - Chí 

Thạnh (huyện Tuy An) 
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3) Tập trung khai thác mọi nguồn lực của địa phương; đồng thời tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, 

tạo hành lang thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các ngành kinh tế mũi 

nhọn và các khu vực trọng điểm của huyện.  

4) Tăng cường đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng.  

5) Đa dạng hoá các hình thức tạo vốn, huy động vốn, coi trọng việc nuôi dưỡng phát triển, mở 

rộng các nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện; sẵn sàng liên doanh, liên kết với các doanh 

nghiệp có uy tín trong và ngoài nước để phát triển các ngành kinh tế có lợi thế của huyện.  

Tuy An - đất địa linh, đất anh hùng  

Năm 1992, tại địa phận Núi Một, thôn Trung Lương (xã An Nghiệp, huyện Tuy An), các nhà khảo 

cổ học đã phát hiện bộ đàn đá có niên đại của văn hoá Sa Huỳnh. Đó là bằng chứng sinh động về 

sự xuất hiện rất sớm của con người trên mảnh đất Tuy An. Lịch sử lâu đời cùng với sự hùng vĩ của 

"dáng sông, thế núi" đã tạo nên diện mạo vùng đất địa linh, nơi sinh dưỡng nhiều tên tuổi kiệt xuất 

như: Lê Thành Phương, Trần Phú,...  

Theo sử sách xưa, năm 1602, Tham tướng dinh Trấn Biên là Lương Văn Chánh cho dời đại bản 

doanh từ thành Hồ ra làng Hội Phú (tức xã An Ninh, huyện Tuy An ngày nay). Ông đã cho xây 

dựng dinh Trấn Biên lấy Hội Phú là trung tâm tỉnh lỵ Phú Yên lúc bấy giờ. Tuy nhiên, phải đến 

năm Minh Mạng thứ 12 (năm 1831), tên gọi Tuy An mới xuất hiện khi vua Minh Mạng chính thức 

đổi tên phủ Phú Yên thành phủ Tuy An. Từ tên gọi dinh Trấn Biên đến tên mới phủ Tuy An, mảnh 

đất này luôn giữ vai trò là thủ phủ của tỉnh Phú Yên.  

Người Tuy An cần cù chịu khó và cũng rất kiên cường trước kẻ thù xâm lược. Năm 1966, địa đạo 

Gò Thì Thùng (xã An Xuân) là nơi quân và dân ta bẻ gãy một trong 5 mũi tấn công của đế quốc 

Mỹ vào căn cứ cách mạng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong hai cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, người dân Tuy An đã đóng góp sức người, sức 

của, không lùi bước trước "mưa bom, bão đạn" của quân thù. Nhiều người con Tuy An đã anh 

dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 266 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 3.158 liệt sĩ, 585 

thương bệnh binh và 172 gia đình có công với cách mạng là minh chứng cho tinh thần kiên cường 

và anh dũng của nhân dân Tuy An. Đặc biệt, trong vụ thảm sát dã man của quân thù ngày 7-9-

1954, 79 người dân Ngân Sơn - Chí Thạnh đã hy sinh anh dũng thể hiện tinh thần quật cường, bất 

khuất của nhân dân Tuy An. Tinh thần đó mãi là biểu tượng, niềm tự hào của nhân dân Tuy An nói 

riêng, người dân Phú Yên và cả nước nói chung.  

Với nhiều thành tích lớn lao trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, năm 
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1995, huyện Tuy An đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ 

trang nhân dân.  

Giá trị sản xuất thuỷ sản 

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu  2001 2005 

Khai thác  52.632  64.350  

Nuôi trồng  35.214  29.785  

Tổng cộng  87.846  94.135  

Nguồn: Uỷ ban nhân dân huyện Tuy An 
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Huyện Đồng Xuân  

Sức sống mới trên quê hương cách mạng 
Đồng Xuân nắng lắm, mưa nhiều, mặt trước và sau đều dựa vào núi. Nhưng dường như, thiên 

nhiên khắc nghiệt càng hun đúc thêm ý chí quật cường của người dân Đồng Xuân, biến ý chí ấy 

trở thành niềm khát khao chiến thắng đói nghèo trong thời kỳ đổi mới, mà tiêu biểu là thị trấn 

La Hai đang vươn lên mạnh mẽ với dáng vẻ của đô thị hiện đại. Thêm vào đó, sự hoành tráng từ 

dáng sông, thế núi tạo nét đặc trưng của miền sơn cước như mời gọi chúng ta hãy đến với mảnh 

đất này để chứng kiến sự đổi thay đang diễn ra mạnh mẽ trên quê hương cách mạng Đồng 

Xuân.  

Nhắc đến Đồng Xuân, người ta thường nghĩ tới huyện miền núi với muôn vàn khó khăn, gian 

khổ. Quả thực, những người con trên mảnh đất này đã phải đổ biết bao mồ hôi và xương máu để 

Đồng Xuân có được diện mạo như ngày hôm 

nay - một Đồng Xuân đang khởi sắc, với hào 

khí cách mạng đang kết tụ trong mỗi con 

người, tạo nên khối đoàn kết bền chặt, động 

lực để Đồng Xuân vượt lên thoát khỏi đói 

nghèo, xây dựng quê hương ngày càng đàng 

hoàng, to đẹp. 

Hướng tới nền nông nghiệp phát triển toàn 

diện  

Địa hình của huyện Đồng Xuân khá phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều dãy núi, tạo ra các thung 

lũng nhỏ trải dài theo lưu vực sông Kỳ Lộ, sông Trà Bương và sông Cô. Thêm nữa, do khí hậu 

rất khắc nghiệt, diện tích đất nông nghiệp không lớn, chỉ chiếm khoảng 8,27% diện tích đất tự 

nhiên, nên các cánh đồng của huyện chủ yếu có diện tích nhỏ hẹp. Song, nhờ biết tận dụng 

nguồn đất, phát huy hiệu quả diện tích đất sẵn có, đồng thời đầu tư có hiệu quả cho công tác 

thuỷ lợi, nên ngành nông nghiệp Đồng Xuân phát triển tương đối toàn diện.  

Xác định công tác thuỷ lợi là một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công trong công 

cuộc phát triển kinh tế nông nghiệp, trong những năm gần đây, huyện Đồng Xuân đã tập trung 

đầu tư, phát triển và nâng cao hiệu quả các công trình thuỷ lợi. Trong hai năm 2002 - 2003, 

huyện đã đầu tư 5 tỷ đồng để xây dựng cầu máng ống thép kênh chính Vực Lò, trạm bơm điện 

- Diện tích: 1.063,41 km2  

- Dân số: 60 nghìn người  

- Đơn vị hành chính: 1 thị trấn và 11 xã  

- Tốc độ tăng trưởng GDP: 9,5%/năm  

- Thu nhập bình quân: 4 triệu 

đồng/người/năm  

- Bình quân lương thực: 300 kg/người/năm  
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Bầu Đất Sét (xã Xuân Quang 2); nâng cấp trạm bơm điện Long Bình (thị trấn La Hai),.... Đồng 

thời, huyện cũng hoàn thành và đưa vào sử dụng đập dâng Mo Ha (xã Xuân Lãnh), đập dâng 

Suối Cối 2 (xã Xuân Quang 1),... Đến năm 2004, tỷ lệ cứng hoá kênh mương của toàn huyện đạt 

trên 80%. Kết quả này đã tạo tiền đề quan trọng để Đồng Xuân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, 

hướng tới nền nông nghiệp phát triển hiệu quả và bền vững.  

Trong cơ cấu nông nghiệp, cây lúa đóng vai trò quan trọng, đảm bảo an ninh lương thực và ổn 

định đời sống nhân dân. Năm 2004, diện tích đất trồng lúa vụ hè thu của toàn huyện đạt 736,3 

ha, vụ đông xuân đạt 1.386 ha, tăng trên 400 ha so với năm 2000. Do chủ động nguồn nước 

tưới, nên năng suất lúa gieo sạ bình quân đạt 46,8 tạ/ha/năm; tổng sản lượng lúa đạt 18.758 tấn, 

tăng 5.390 tấn so với năm 2001.  

ổn định diện tích cây lúa trên cơ sở nâng cao năng suất trên một đơn vị diện tích là một trong 

những mục tiêu quan trọng của Đồng Xuân trong giai đoạn 2004 - 2010. Theo đó, huyện đã 

hướng dẫn bà con nông dân các mô hình kỹ thuật sạ hàng, sạ thưa, mở rộng diện tích lúa nước ở 

những vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đưa giống lúa nước có năng suất cao như: 

HT1, TX93, ML68 vào canh tác. Đến năm 2004, 80% hộ nông dân trong toàn huyện đã áp dụng 

phương pháp sạ hàng, sạ thưa. Nhờ đó, năng suất lúa bình quân vụ đông xuân toàn huyện đạt 

61,1 tạ/ha.  

Đóng vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu 

cây trồng của Đồng Xuân là cây mía. Từ năm 

2002, được sự đầu tư của Trung tâm khuyến 

nông tỉnh Phú Yên, huyện Đồng Xuân đã đưa 

các giống mía cao sản như: Roc 26, QĐ16, 

K84- 200, R570,... vào sản xuất. Nhờ đó, 

Đồng Xuân đã xây dựng thành công những 

cánh đồng mía có tưới cho năng suất cao. 

Trong đó, tiêu biểu là cánh đồng mía ở xã 

Xuân Quang I, do phát huy hiệu quả hai trạm 

bơm Mỏ Cày và Đồng Hội, nên 200 ha mía 

đã được tưới nước đầy đủ, góp phần đưa 

năng suất mía đạt 80 - 100 tấn/ha. Theo chủ 

Ông Trần Xuân Thập - Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân huyện Đồng Xuân 
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trương của Thường vụ Đảng ủy Đồng Xuân, trong giai đoạn 2004 - 2010, huyện sẽ chú trọng 

phát triển cây mía, trong đó nâng cao năng suất, chất lượng được xác định là hướng phát triển 

giúp người nông dân xoá đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Năm 2004, diện tích mía thu 

hoạch của huyện đạt 4.900 ha, chiếm 24,31% diện tích trồng mía của tỉnh Phú Yên. Năng suất 

mía bình quân đạt 45,5 tấn/ha, cao hơn 5 tấn so với năm 2000 và cao hơn mức bình quân của 

tỉnh là 2 tấn/ha. Tổng sản lượng mía đạt 222.950 nghìn tấn, chiếm 24,72% sản lượng mía của 

tỉnh. Để đảm bảo sản lượng và diện tích mía, Đồng Xuân tập trung đầu tư cho công tác thuỷ lợi, 

đưa các giống mía mới có năng suất cao vào sản xuất.  

Ngoài hai loại cây trồng chính nêu trên, Đồng Xuân còn chỉ đạo bà con nông dân trồng xen canh 

đậu các loại; chuyển đổi những diện tích mía và lúa có hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây 

bông vải và cây ngô lai, góp phần đưa tổng sản lượng lương thực (có hạt) của toàn huyện năm 

2004 đạt 20.008 tấn, tăng trên 3 nghìn tấn so với năm 2000.  

Ngành chăn nuôi được chú trọng phát triển. Đến năm 2004, toàn huyện có 24.500 con bò, 

23.500 con lợn, 105 nghìn gia cầm các loại. Trong giai đoạn 2002 - 2010, tập trung phát triển 

đàn bò là một trong những mục tiêu quan trọng của huyện Đồng Xuân. Hướng đi chính là nâng 

cao chất lượng đàn bò theo hướng sind hóa. Năm 2004, tỷ lệ bò lai sind chiếm 56,6% tổng đàn. 

Với đặc điểm địa hình là sườn núi dốc, huyện đã tập trung phát huy thế mạnh về tiềm năng đất 

rừng, tìm và đưa những cây trồng có khả năng thích nghi với thổ nhưỡng và khí hậu nơi đây vào 

trồng trên diện rộng, đem lại giá trị kinh tế cao. Trong đó, thành công lớn nhất của huyện Đồng 

Xuân trong những năm qua là việc đưa vào trồng thử nghiệm cây điều, góp phần tăng cường 

nguồn cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, với mục 

tiêu phát triển lâm nghiệp nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc đi đôi với phát triển kinh tế, 

huyện đã tiến hành xây dựng các mô hình trang trại tập trung theo hướng nông - lâm kết hợp. 

Nhờ đó, trong 3 năm 2001 - 2003, toàn huyện đã phủ xanh 2.483,8 ha đất lâm nghiệp.  

Đánh giá về những kết quả mà ngành nông - lâm nghiệp đã đạt được, ông Trần Xuân Thập -

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đồng Xuân - cho biết: "Sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi đã đem lại những tín hiệu rất khả quan. Năm 2004, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp của 

huyện chiếm 53,3% GDP của huyện, tăng 19,9% so với năm 2000. Những kết quả này đã tạo 

động lực để toàn huyện xây dựng thành công những mô hình sản xuất mang tính hiệu quả và 

bền vững, trong đó chú trọng xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, tạo cơ sở phát triển
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ngành công nghiệp chế biến".  

Tạo đà tăng tốc trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội  

Cùng với phát huy hiệu quả thế mạnh nông - lâm nghiệp, trong những năm qua, huyện Đồng 

Xuân còn chú trọng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo đà tăng tốc cho sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đồng Xuân. Mặc dù, năm 2003, giá trị sản xuất ngành công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện mới đạt 83,136 tỷ đồng, nhưng tiềm năng phát triển 

công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Đồng Xuân là rất lớn. Trong đó, ngành công nghiệp chế 

biến mía đường chiếm vị trí khá quan trọng. Đến năm 2003, toàn huyện có 350 che ép mía thủ 

công và 17 lò kết tinh đường đang hoạt động, chiếm 35% giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp của huyện.  

Bên cạnh đó, huyện còn có hai mỏ đá granít ở vùng Xuân Lãnh, Đa Lộc và Xuân Quang 2 có 

chất lượng tốt, được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Trong năm 2004, Hợp tác xã 

khai thác đá xuất khẩu Đồng Xuân (huyện Đồng Xuân) đã lập dự án đầu tư nâng cấp máy móc 

thiết bị, nhà xuởng với số vốn khoảng 2,5 tỷ đồng. Dự án này đang được Uỷ ban nhân dân tỉnh 

xem xét giải quyết.  

Ruộng lúa 

nước của 

các dân 

tộc thiểu 

số huyện 

Đồng 
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Tận dụng các sản phẩm lâm nghiệp sẵn có ở địa phương, nghề thủ công mây tre 

lá tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Ngoài ra, các nghề rèn, gia công sắt và 

sản xuất công cụ lao động cũng ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong 

huyện.  

Đó là tiền đề quan trọng để huyện Đồng Xuân phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

trong thời gian tới. Khởi đầu cho quá trình này là việc triển khai xây dựng điểm công nghiệp 

Bến Đá (thị trấn La Hai) trên diện tích 7 ha. Dự kiến, tổng chi phí đầu tư cho xây dựng kết cấu 

hạ tầng khoảng 8 tỷ đồng. Điểm công nghiệp được hình thành sẽ tập trung mở rộng diện tích 

của Chi nhánh Nhà máy đường KCP. Đồng thời, huyện sẽ bố trí mặt bằng cho Doanh nghiệp 

mây tre lá An Thọ nâng cao năng lực sản xuất, thu hút thêm khoảng 300 lao động. Bên cạnh đó, 

huyện sẽ tập trung các hộ gia đình sản xuất tiểu thủ công nghiệp nhằm xây dựng mô hình sản 

xuất tập trung. Sau khi hoàn thành dự án điểm công nghiệp Bến Đá, huyện Đồng Xuân sẽ tiến 

hành triển khai dự án phát triển tiểu thủ công nghiệp ở Xuân Phước và hình thành ở đây vùng 

thị tứ trong tương lai.  

Vấn đề đang được các cấp lãnh đạo huyện quan tâm là làm thế nào để khai thác, phát triển du 

lịch từ hai nguồn nước nóng Triêm Đức (xã Xuân Quang 2) và Trà Ô (xã Xuân Lâm). Trước 

mắt, huyện Đồng Xuân sẽ giữ lại nguyên trạng cảnh quan sinh thái ở hai điểm trên, đồng thời 

trình Uỷ ban nhân dân tỉnh kế hoạch lập dự án xây dựng mô hình du lịch sinh thái, tạo hướng 

phát triển mới cho ngành thương mại - du lịch Đồng Xuân.  

Văn hoá - xã hội khởi sắc  

Trên cơ sở kinh tế phát triển ổn định, huyện đã giải quyết nhiều vấn đề xã hội cấp thiết, trên 

quan điểm tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Do đó, dù còn rất 

nhiều khó khăn, nhưng các cấp lãnh đạo huyện vẫn quan tâm đến công tác xã hội, đặc biệt là sự 

nghiệp giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.  

Đến năm 2004, toàn huyện có 9/11 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học 

và 8/11 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Để không ngừng 

nâng cao chất lượng giáo dục, đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng cao trình độ. Đến năm 

2004, toàn huyện có 99,8% giáo viên tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 38% trên chuẩn. 

Nhờ đó, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Năm 2004, tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học đạt 

100%, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 98,77%, trung học phổ thông đạt 89,3%. Số học sinh đỗ 

Xuân  
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đại học ngày càng tăng.  

Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. 

Toàn huyện có một bệnh viện đa khoa trung tâm, 3 phòng khám đa khoa khu vực, 9 trạm y tế xã 

và 9 xã có bác sĩ và y sĩ sản nhi. Do củng cố được mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở, trong 5 

năm 1999 - 2003, chất luợng khám và điều trị bệnh cho nhân dân ngày càng được nâng cao. 

Toàn huyện đã tiến hành khám bệnh cho 653.119 lượt người, điều trị nội trú cho trên 11 nghìn 

lượt người. Công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo được thực hiện hiệu quả với 4.400 lượt 

người được khám và chữa bệnh miễn phí, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở 

những vùng đặc biệt khó khăn; cấp 18.999 thẻ bảo hiểm y tế cho 2.115 hộ nghèo và hộ chính 

sách xã hội. Ngoài ra, huyện còn tiến hành triển khai các chương trình quốc gia về tiêm chủng 

mở rộng và công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm,... đảm bảo không để 

xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.  

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cũng được đẩy mạnh. Năm 2004, toàn 

huyện có 11.769/13.588 hộ được công nhận gia đình văn hoá, 35/53 thôn, 48 cơ quan, trường 

học đạt tiêu chuẩn văn hoá. Đặc biệt, phong trào xây dựng nhà rông văn hoá cũng được triển 

khai hiệu quả, đưa Đồng Xuân trở thành huyện đầu tiên của Phú Yên triển khai mô hình này. 

Đến năm 2004, toàn huyện xây dựng được 18 nhà rông văn hoá cho 14 thôn đồng bào dân tộc 

thiểu số.  

Bình minh trên quê hương Đồng Xuân thật đẹp. Trong cái nắng dịu của miền sơn cước, không 

khí của cuộc sống ấm no, hạnh phúc đang lan toả trên mỗi nẻo đường nơi đây. Tình yêu quê 

hương, đất nước đã kết tụ qua những thành quả của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xoá 

đói, giảm nghèo. Phát huy sức trẻ, Đồng Xuân đang vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá.  

Nếu ai có dịp đặt chân đến thôn Phú Giang, xã Phú Mỡ sẽ không khỏi ngạc nhiên khi đứng 

trước cánh đồng lúa nước của bà con dân tộc thiểu số nơi đây. Toàn thôn có khoảng 2.300 người 

với 50 ha đất nông nghiệp. Kể từ khi trạm bơm Phú Giang được xây dựng với tổng kinh phí trên 

800 triệu đồng (năm 2001), năng suất lúa bình quân của Phú Giang đạt 40 - 45 tạ/ha. Kết quả 

này không chỉ đảm bảo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số mà còn tạo ra vùng quê trù phú 

giữa miền sơn cuớc.  

Đồng Xuân là huyện miền núi đầu tiên của tỉnh Phú Yên hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học 
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từ năm 1995. Mạng lưới trường lớp từ mẫu giáo đến trung học phổ thông được xây dựng đồng 

bộ. Đồng thời, Đồng Xuân cũng là huyện dẫn đầu trong phong trào xây dựng nhà trường xanh -

sạch - đẹp. Trước đây, toàn huyện có 15 học sinh dân tộc thiểu số theo học trường dân tộc nội 

trú. Từ năm học 2004 - 2005, huyện chủ trương đưa 50 - 60 học sinh dân tộc thiểu số theo học 

trung học phổ thông với hình thức bán trú dân nuôi. Theo đó, gia đình sẽ chu cấp cho các em 

lương thực, các em sẽ được học tại Trường trung học phổ thông Lê Lợi (thị trấn La Hai). Huyện 

sẽ hỗ trợ kinh phí mua dụng cụ học tập, sắp xếp chỗ ở, nhà ăn tại trường. Việc làm này thể hiện 

sự quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đào tạo nguồn cán bộ cho huyện trong 

những năm tới.  

Đồng Xuân là quê hương cách mạng, nơi ra 

đời chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh 

Phú Yên. Truyền thống yêu quê hương, đất 

nước, căm thù ách áp bức bóc lột đã hun đúc 

nên những người con ưu tú của mảnh đất này. 

Năm 1929, Phan Lưu Thanh (người thôn 

Đồng Bé, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân) 

quyết chí vào Sài Gòn (nay là thành phố Hồ 

Chí Minh) với mong muốn tìm đường giải 

cứu nhân dân thoát khỏi ách áp bức, bóc lột, 

đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Năm 

1930, Phan Lưu Thanh vinh dự được kết nạp 

Đảng tại chi bộ Đảng Thị Nghè và được cử về 

gây dựng phong trào trên quê hương Đồng 

Xuân. Từ đây, phong trào đấu tranh ở Đồng Xuân ngày càng sôi nổi. Ngày 5-10-1930, tại La 

Hai (Đồng Xuân), chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Phú Yên được thành lập do đồng chí 

Phan Lưu Thanh làm Bí thư.  

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, người Đồng Xuân luôn 

"chung sức, đồng lòng" cùng quân và dân cả nước kiên cường sản xuất và chiến đấu. "Hạt muối

chia đôi, bát cơm sẻ nửa", nhân dân Đồng Xuân đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vất vả, mất 

mát, hy sinh để chiến đấu và chiến thắng.  
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Đến tháng 6-2004, Đảng bộ huyện Đồng Xuân có 29 tổ chức cơ sở Đảng với 1.197 đảng viên. 

Mỗi đảng viên là một tấm gương sáng, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân trong công cuộc 

phát triển kinh tế, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.  

Tìm hướng đi cho tương lai  

Ông Trần Xuân Thập - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đồng Xuân - cho biết: "Phát huy 

truyền thống cách mạng của quê hương, cán bộ và nhân dân Đồng Xuân đang nỗ lực xây dựng 

cuộc sống ấm no. Tuy nhiên, những thành quả đạt được trong thời gian qua vẫn còn khiêm tốn. 

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2003 vẫn mức 14,7%. Đó là nỗi trăn trở lớn nhất của chúng tôi hiện nay. Vì 

thế, Đảng bộ, chính quyền huyện Đồng Xuân đang nỗ lực không ngừng trong công cuộc phát 

triển kinh tế. Mỗi đảng viên không ngừng học tập và rèn luyện để biến ý chí, nguyện vọng của 

nhân dân thành hiện thực".  

Những trăn trở của ông Trần Xuân Thập cho thấy: tìm lời giải cho bài toán phát triển kinh tế -

xã hội của Đồng Xuân đang là mối quan tâm hàng đầu của các cấp lãnh đạo huyện. Cán bộ và 

nhân dân huyện Đồng Xuân đang nỗ lực để hoàn thành mục tiêu xoá đói, giảm nghèo, nâng cao 

đời sống cho nhân dân trên địa bàn.  

Trong sản xuất nông nghiệp: xác định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, huyện Đồng Xuân đã 

đề ra mục tiêu: đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hướng tới nền nông 

nghiệp sản xuất hàng hoá hiệu quả và bền vững. Trên cơ sở khai thác tiềm năng đất đai và 

nguồn nhân lực, huyện sẽ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng chú trọng các vùng 

nguyên liệu tập trung. Trong đó, huyện Đồng Xuân sẽ tăng cường công tác khuyến nông, 

khuyến lâm, đưa các giống mới có năng suất cao vào sản xuất, khuyến khích phát triển chăn 

nuôi, tranh thủ các nguồn vốn để phát triển đàn gia súc, đặc biệt là phát triển đàn bò theo hướng 

sind hoá.  

Trong sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: huyện Đồng Xuân sẽ áp dụng các cơ chế, 

chính sách ưu đãi tối đa nhằm thu hút đầu tư, tạo cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp. Trong 

giai đoạn 2004 - 2010, huyện sẽ nỗ lực tìm giải pháp để khuyến khích phát triển mô hình kinh tế 

tư nhân; khuyến khích phát triển ngành nghề tư nhân và làng nghề truyền thống trên địa bàn; 

đồng thời tháo gỡ những vướng mắc trong khâu mặt bằng để các cơ sở kinh doanh ổn định và 

phát triển sản xuất.  
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Định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2005 - 2010 

- Tốc độ tăng trưởng GDP: 9,5%/năm. Trong đó:  

+ Nông - lâm nghiệp: 6 - 7%/năm.  

+ Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 22%/năm.  

+ Dịch vụ - thương mại: 9,5%/năm.  

- Tổng sản lượng lương thực: 20 - 23,5 nghìn tấn.  

- Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ 

cập giáo dục trung học cơ sở.  

- 80% người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh.  

- 100% xã có bác sĩ.  

- 100% thôn xóm có nhân viên y tế.  

- Hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,25%.  

- Phấn đấu không có hộ đói, hộ nghèo giảm còn 10%, đến năm 2010 giảm còn 5%.  

Công tác định canh, định cư của Huyện Đồng Xuân 

Đôi điều ghi nhận ở buôn Hà Rai  

"Bây giờ, bà con ở đây đã biết làm vườn, trồng cây ăn trái lâu năm và xây nhà kiên cố, hết cảnh 

du canh, du cư. Từ đầu làng đến cuối làng, từng nhà đã có cây xanh, thậm chí còn biết chơi cây 

cảnh, đường làng luôn sạch đẹp" - Bí thư chi bộ - già làng Minh Văn Thái giới thiệu như vậy về 

"làng văn hoá Hà Rai", xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân.  

Chuyện lập làng năm xưa  

Già làng Minh Văn Thái còn nhớ như in cơn lũ năm 1993 đã cuốn sạch buôn Hà Rai (cũ). 

Những năm chưa định cư, làng gặp nhiều khó khăn, tập quán du canh, du cư đã làm cho những 

cánh rừng dần mất đi và đất cằn cỗi, bạc màu. Không đất sản xuất, cuộc sống của bà con cứ 

ngày càng khó khăn, già làng Minh Văn Thái khi ấy là Hiệu trưởng Trường phổ thông cơ sở 

Xuân Lãnh cùng với một số cán bộ, đảng viên tiên phong chọn đất lập làng mới. Làng mới nằm 

cách trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Xuân Lãnh khoảng 6 km về phía tây và cách thị trấn La Hai 

(trung tâm huyện) khoảng 20 km về phía bắc. Già làng đưa vợ con vào lập nghiệp ở làng mới, 

nhận một lô đất và tiến hành xây nhà, mở đất làm vườn. Ông nhớ lại: "Khi vào làng mới, phân 

lô cho bà con, nhưng họ không nhận và nhiều người cho rằng tổ tiên trước đây sống du canh, du 

cư, phát rẫy làm nương thì con cháu tiếp tục duy trì tập quán này. Việc phá bỏ nếp cũ đó rất khó 
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khăn. Với suy nghĩ chỉ có cây ăn trái mới gắn bó được bà con với làng, vì thế tôi phát động 

trồng cây trên đất đã chia lô. Khi cây ra hoa thì bà con bắt đầu rào vườn, xây dựng và dần định 

cư làng".  

Làng mới đã hình thành, trăn trở tiếp theo của già làng Minh Văn Thái là làm thế nào để bảo vệ 

môi trường luôn sạch, đẹp. Thế là tổ tự quản vệ sinh môi trường của làng được thành lập do anh 

Mai Dũng làm tổ trưởng với nhiệm vụ nhắc nhở, tổ chức bà con thường xuyên quét dọn vệ sinh, 

xây cất chuồng trại gia súc, gia cầm ở xa nhà ở,... Anh Mai Dũng tâm sự: "Do được nhân dân tín 

nhiệm, nên công việc khá thuận lợi. Hầu hết thanh niên của làng tham gia tích cực vào phong 

trào này nên chưa đầy một năm sau, ý thức của bà con đã nâng lên, hoạt động này dần đi vào 

nền nếp và trở thành thói quen hàng ngày".  

Khi tiến hành xây dựng nhà kiên cố, nếp nghĩ lạc hậu của đồng bào nơi đây lại cản trở phong 

trào này. Một lần nữa, già làng Minh Văn Thái cùng một số đảng viên lại đi đầu trong phong 

trào xây dựng nhà kiên cố. Già làng bộc bạch: "Cán bộ đảng viên làm trước, không có điều gì 

xảy ra họ mới làm theo. Vì vậy, chúng tôi chỉ được phép thành công chứ không được thất bại. 

Sau khi xây dựng xong, bà con đến tham quan và đã có hơn 40% hộ xây dựng nhà kiên cố". 

Sức sống mới  

Buôn Hà Rai được Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận là làng văn hoá mới từ năm 2001. Đến năm 

2004, 99/168 hộ được công nhận là gia đình văn hoá. Không những thế, Hà Rai còn được Nhà 

nước đầu tư đưa hệ thống điện lưới quốc gia đến từng hộ gia đình, phục vụ nhu cầu sinh hoạt 

của bà con. Điều đáng mừng, hơn 90% hộ có phương tiện nghe nhìn. Vì vậy, bà con nắm được 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để phát triển kinh tế. Ông Sô Quân Hoàng - Phó 

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Lãnh - cho biết: "Ngoài hai cây trồng chính là mía và sắn, 

bà con còn tận dụng những vùng đất ven suối để trồng lúa nước. Bên cạnh đó, việc phát triển 

chăn nuôi bò cũng được chú trọng, nên đàn bò của thôn đã lên đến 245 con. Do khó khăn về bãi 

chăn thả, nên người dân chú trọng nuôi bò lai, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn".  

Chuyện vượt khó làm giàu đã trở thành phong trào ở làng văn hoá Hà Rai. Số hộ giàu, khá ngày 

càng tăng lên và dần xoá hộ đói, giảm hộ nghèo. Nhiều gương sản xuất giỏi điển hình như: 

Mang út, Mang Thứ,...được các cấp chính quyền và hội nông dân khen tặng. Mang út tâm sự: 

"Bây giờ làm giàu cũng dễ thôi, nếu bà con chịu khó trồng cây mía, cây điều, nuôi con bò và 

biết chi tiêu tiết kiệm, hợp lý". ở làng văn hoá Hà Rai, từ người già đến trẻ con, ai cũng biết 
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Mang út là người khá nhất, nhì trong làng. Mang Bi, năm nay 73 tuổi, cho biết: "Mang út giỏi 

lắm! Cái chân, cái tay của nó không bỏ không bao giờ. Hết rẫy mía rồi đến làm lúa nước, việc gì 

cũng giỏi. Bà con ở đây phục Mang út lắm". Già làng Minh Văn Thái giới thiệu ngôi nhà khang 

trang rất đẹp giữa làng là của anh Mang Thứ. Trước đây, hộ anh Mang Thứ thuộc hộ nghèo, 

thường xuyên phải cứu trợ. Nhưng sau gần ba năm, nhờ các nguồn vốn và biết cách làm ăn, 

Mang Thứ đã dần tích luỹ được số tiền kha khá để xây dựng ngôi nhà mới. Từ hộ phải cứu trợ, 

Mang Thứ trở thành một trong 6 hộ giàu trong làng.  

Làng văn hoá Hà Rai đang ngày càng đổi mới, bởi tinh thần hợp lực, đoàn kết xây dựng cuộc 

sống vật chất, tinh thần ngày càng no ấm của đồng bào dân tộc Chăm ở xã Xuân Lãnh, huyện 

Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.  

Uỷ ban nhân dân Huyện Đồng xuân 

Địa chỉ: thị trấn La Hai - huyện Đồng Xuân - Phú Yên  
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Huyện Phú Hòa  

Bước chuyển mình trên quê hương trù phú 
Nguồn nước từ đập thủy lợi Đồng Cam ngày đêm đắp bồi cho quê hương Phú Hòa những bờ xôi 

ruộng mật. Nhất là sau ngày quê hương giải phóng, mỗi mùa vàng đi qua, khắp đường làng, 

ngõ xóm lại ấm lên không khí no đủ, sung túc. Lấy kinh tế nông nghiệp làm căn bản để thúc đẩy 

phát triển các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và du lịch - dịch vụ, huyện Phú Hoà đã 

tạo ra sức bật mới, góp phần hình thành diện mạo năng động và phồn vinh cho quê hương.  

Thực hiện Nghị định số 15/2002/ NĐ-CP ngày 31-1-2002 của Chính phủ ngày 4-3-2002, huyện 

Phú Hòa chính thức trở thành đơn vị hành 

chính độc lập. Mặc dù còn gặp nhiều khó 

khăn về cơ sở vật chất và nhân sự, nhưng 

dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ 

ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ của các ban, 

ngành, đoàn thể trong tỉnh; cùng với phát 

huy truyền thống cách mạng, anh hùng, cần 

cù, sáng tạo trong lao động sản xuất và 

quyết tâm xây dựng quê hương của toàn thể 

cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện, Phú 

Hòa đã kịp thời khắc phục khó khăn, phát 

huy nội lực, phát triển kinh tế - xã hội, củng 

cố an ninh - quốc phòng, ổn định đời sống nhân dân. Trong những năm qua, các chỉ tiêu kinh tế 

- xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Những kết quả ban đầu là tiền đề vững chắc đưa 

kinh tế - xã hội huyện Phú Hoà phát triển toàn diện trong giai đoạn tiếp theo.  

Từ những vụ mùa bội thu  

Phú Hoà là huyện giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp. Với 7.389 ha đất nông nghiệp, chiếm 

28% diện tích đất tự nhiên toàn huyện. Công trình thuỷ lợi đập Đồng Cam lấy nguồn nước của 

sông Ba đảm bảo công tác tưới tiêu trên địa bàn, hình thành nên những vùng đất màu mỡ, thuận 

lợi cho sản xuất nông nghiệp. Thêm vào đó, nguồn lao động dồi dào, cần cù, sáng tạo cũng là lợi 

thế để Phú Hoà đẩy mạnh phát triển nông nghiệp thành ngành kinh tế mũi nhọn.  

Ông Nguyễn Công Báu - Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân huyện Phú Hòa 
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Để phát huy hiệu quả những lợi thế này, Phú Hoà đang triển khai mạnh mẽ chủ trương chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá, hiệu quả và bền 

vững. Trong đó, cây lúa vẫn là cây trồng chủ lực, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. 

Trong 4 năm 2002 - 2005, huyện đã tổ chức 333 lớp tập huấn về các mô hình nông - lâm - ngư 

nghiệp, thu hút khoảng 15 nghìn người tham gia. Các lớp tập huấn chủ yếu nhằm cung cấp kiến 

thức về chuyển giao công nghệ và áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất cho 

nông dân. Qua đó, huyện đã tiến hành triển khai thí điểm mô hình kỹ thuật canh tác sạ hàng, sạ 

thưa trong trồng lúa, ứng dụng những giống lúa mới có năng suất cao vào gieo trồng như: 

OMCS 96 - 97, ML4, D98/17, IR17494 tuyển,... Do vậy, mặc dù diện tích trồng lúa không tăng, 

nhưng sản lượng vẫn tăng. Năm 2005, diện tích trồng lúa (2 vụ) đạt 11.072 ha, năng suất lúa 

bình quân đạt 69,83 tạ/ha. Đồng thời, huyện còn mở rộng diện tích trồng lúa vụ 3 lên 2.600 ha, 

tăng 600 ha so với năm 2002. Nhờ đó, sản lượng lúa năm 2005 đạt 85.635 tấn, trong đó sản 

lượng lúa chất lượng cao đạt 25.690,5 tấn, góp phần đưa sản lượng cây lương thực (có hạt) của 

toàn huyện lên 87.735 tấn, tăng 16,1% so với năm 2002.  

Cùng với đó, Phú Hòa đã chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa có năng suất thấp sang thâm 

canh những loại cây trồng phù hợp với khí hậu thời tiết, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn như: 

cây bông vải, ngô lai, trồng hoa cây cảnh, trồng cỏ nuôi bò,... Năm 2005, toàn huyện đã gieo 

trồng 300 ha ngô lai, 360 ha cỏ, 510 ha rau màu, 880 ha các cây lương thực và 810 ha mía.  

Điểm nổi bật trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Phú Hòa trong những năm qua là 

xây dựng được những cánh đồng chuyên canh có năng suất cao. Tiêu biểu là cánh đồng ở xã 

Hòa Hội (diện tích 22 ha, áp dụng mô hình trồng dưa hấu xen ngô, vừng); cánh đồng xã Hòa 

Định Đông (diện tích 15 ha, trồng chuyên canh dưa cao sản); cánh đồng xã Hòa Thắng (diện 

tích 5 ha, trồng ngô lai, rau màu); cánh đồng xã Hòa Quang (diện tích 5 ha, chuyên canh ngô 

lai). Ngoài ra, huyện còn tận dụng những diện tích đất gò đồi, đất chưa sử dụng và đất ven núi 

(khoảng 1.000 ha) để xây dựng các mô hình trang trại. Toàn huyện đã xây dựng được 5 mô hình 

trang trại, tập trung ở các xã Hòa Quang Nam, Hòa Quang Bắc, Hòa Định Đông, Hòa Định Tây 

và Hòa Hội, bước đầu cho thu nhập bình quân khoảng 30 triệu đồng/trang trại/năm.  

Từ thành công bước đầu của mô hình kinh tế trang trại, huyện Phú Hòa đã khuyến khích nhân 

dân tận dụng đất đồi rừng phát triển kinh tế trang trại, lập vườn rừng, vườn đồi. Để thực hiện 

mục tiêu này, huyện đã hỗ trợ một phần kinh phí đối với hộ trồng các loại cây ăn quả. Nhờ đó, 
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từ năm 2002 đến năm 2005, huyện đã trồng được 488 ha rừng tập trung và 975 nghìn cây phân 

tán các loại.  

Cùng với trồng trọt, ngành chăn nuôi cũng phát triển toàn diện cả về quy mô và chất lượng. 

Khai thác lợi thế về vùng đất gò đồi và đất ven núi đưa vào trồng cỏ đã tạo điều kiện cho Phú 

Hòa đẩy nhanh tốc độ phát triển chăn nuôi đại gia súc, trong đó trọng tâm là chăn nuôi bò. Với 

chủ trương tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng quy mô, dần xoá bỏ phương thức chăn 

nuôi tận dụng, Phú Hòa đã đẩy mạnh công tác khuyến nông thông qua việc mở các lớp tập huấn 

kỹ thuật chăn nuôi, tiến hành triển khai các mô hình nuôi bò lai sind, nuôi lợn hướng nạc. Nhằm 

tạo điều kiện cho các hộ nông dân nghèo phát triển kinh tế chăn nuôi được vay vốn để mua bò 

giống mà không phải tính lãi suất tiền vay trong vòng 2 - 3 năm, huyện Phú Hòa đã dùng nguồn 

vốn thu vượt ngân sách để triển khai dự án "Mở rộng chương trình trồng cỏ chăn nuôi bò". Năm 

2003 - 2004, dự án đã giúp 492 hộ nghèo mua bò, góp phần đưa đàn bò của huyện đạt trên 21 

nghìn con, tăng trên 10 nghìn con so với năm 2002. Các mô hình bò vỗ béo, bò lai sind được 

nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng đàn bò. Đến tháng 11-2005, tỷ lệ bò lai sind chiếm 

73,1% tổng đàn. Ngoài ra, huyện Phú Hòa còn có đàn trâu khoảng 1.956 con, đàn lợn khoảng 

39,6 nghìn con và trên 415,3 nghìn gia cầm các loại. Với kết quả này, chăn nuôi ngày càng 

khẳng định vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện, góp phần nâng cao 

đời sống nhân dân.  

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của ngành nông nghiệp, ông Nguyễn Công Báu - Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân huyện Phú Hòa - cho biết: "Phát huy những lợi thế từ tiềm năng đất đai và hệ 

thống thủy lợi hoàn chỉnh, cùng với sự cần cù, sáng tạo của bà con nông dân, hoạt động sản xuất 

nông nghiệp của Phú Hòa ngày càng ổn định và phát triển theo hướng bền vững. Quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đem lại giá trị sản xuất ngày càng cao. Đây là cơ sở để 

huyện đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả và bền vững, 

gắn với nhu cầu của thị trường. Hướng đi này sẽ tạo sự ổn định trong sản xuất, tạo bước tiến 

quan trọng để Phú Hòa thực hiện thành công chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp, nông thôn".  

Động lực mới trong phát triển kinh tế  
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Nói về định hướng phát triển kinh tế huyện Phú Hoà, đồng chí Nguyễn Ngọc Tính - Bí thư 

Huyện ủy Phú Hòa - cho biết: "Chúng tôi xác định phát triển kinh tế là cấp bách, nhưng phải 

đảm bảo tính bền vững. Trong đó, ổn 

định đời sống nhân dân bằng sản xuất 

nông nghiệp có năng suất, hiệu quả cao, 

tập trung phát triển công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ 

và du lịch, tạo động lực thúc đẩy kinh tế 

- xã hội Phú Hòa phát triển mạnh mẽ và 

vững chắc trong giai đoạn 2005 - 2010".  

Năm 2005, giá trị sản xuất công nghiệp 

- tiểu thủ công nghiệp toàn huyện đạt 

56,7 tỷ đồng, tăng 28,2 tỷ đồng so với 

năm 2002 (giá cố định năm 1994). 

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của 

Phú Hòa chủ yếu tập trung ở các ngành nghề: sản xuất nông cụ cầm tay, xay xát lương thực, sản 

xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm và hàng thủ công mỹ nghệ,...  

Để đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, huyện Phú Hòa đã khôi phục 

các làng nghề truyền thống như: nghề làm bánh tráng ở thôn Đông Bình (xã Hòa An); nghề làm 

bún ở Định Thành (xã Hòa Định Tây); nghề làm chổi đót ở Hòa Thắng; gốm ở Hòa Quang Bắc; 

nghề thêu ren, làm giầy dép ở xã Hòa Thắng. Đồng thời, Phú Hòa đã khuyến khích và đưa các 

nghề mới phù hợp với đặc điểm của địa phương như: nghề mộc, nề, mây tre lá,... phấn đấu mỗi 

năm tạo việc làm cho 1.000 - 1.500 lao động.  

Bên cạnh đó, Phú Hoà còn xây dựng các cụm điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành 

những cụm điểm kinh tế - kỹ thuật trên địa bàn để giải quyết nguyên liệu, lao động tại chỗ và 

làm vệ tinh cho các khu công nghiệp trong tỉnh. Đầu năm 2003, Phú Hòa đã tiến hành lập dự án 

quy hoạch 4 cụm điểm công nghiệp, trong đó điểm công nghiệp ở km 4 tại xã Hòa An đã xúc 

tiến triển khai san lấp mặt bằng, với diện tích khoảng 8 ha, tổng vốn đầu tư trên 6 tỷ đồng. Đến 

tháng 11-2005, 14 doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư vào điểm công nghiệp này. Ba điểm công 

nghiệp khác đã được quy hoạch là Hòa Thắng, Hòa Quang Nam và Hòa Trị. Theo đó, huyện sẽ 

 

Sơ đồ định hướng phát triển không gian thị trấn 

huyện lỵ Phú Hòa đến năm 2020  
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đầu tư xây dựng và gọi vốn đầu tư trong thời gian tới. Ông Nguyễn Công Báu cho biết: ỎHuyện 

sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, trên cơ sở áp dụng hiệu quả các cơ chế, 

chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh Phú Yên. Trong đó, đặc biệt khuyến khích đầu tư vào 

các ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông - lâm nghiệp và các doanh nghiệp sử 

dụng nhiều lao động nhằm phát huy những tiềm năng, thế mạnh của địa phươngÕ.  

Không những thế, Phú Hoà còn có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch với phong cảnh 

thiên nhiên sơn thủy hữu tình, các danh thắng kỳ thú, độc đáo và hấp dẫn như: đập Đồng Cam, 

suối nước khoáng Phú Sen, Giếng Tiên ở Hòa Định Tây, Gành Đá ở xã Hòa Thắng, Lỗ Chài ở 

Hòa Quang Bắc,... Bên cạnh đó, các di tích lịch sử có giá trị như: mộ và đền thờ Lương Văn 

Chánh, di tích thành Hồ,... cũng đang chờ đón các dự án đầu tư để đẩy mạnh phát triển kinh tế 

du lịch trên địa bàn huyện. Phát huy những lợi thế này, trong những năm qua, huyện Phú Hòa đã 

xúc tiến triển khai lập dự án quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch, gắn du lịch với phát triển 

kinh tế - xã hội địa phương nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có cơ 

hội tìm hiểu, đầu tư khai thác du lịch.  

Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng  

Sau khi huyện Phú Hòa được thành lập, công tác xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch thị trấn 

được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đây là điểm mấu chốt để Phú Hòa quy 

hoạch xây dựng trung tâm thị trấn huyện lỵ thành thị trấn hiện đại, mang tầm vóc của trung tâm 

kinh tế, văn hóa - xã hội phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh, đồng thời vẫn giữ được nét 

truyền thống nhân văn và văn hóa địa phương.  

Trên quan điểm đó, địa điểm xây dựng trung tâm thị trấn đã được khảo sát kỹ lưỡng. Trên cơ sở 

ý kiến đóng góp của cán bộ, nhân dân trong huyện, xã Hòa Định Đông đã được chọn để xây 

dựng thị trấn trung tâm huyện Phú Hòa.  

Bằng phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động hiệu quả các nguồn vốn từ Trung 

ương, tỉnh và nguồn vốn tự lực của địa phương, công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được 

triển khai mạnh mẽ. Trong 4 năm 2002 - 2005, huyện đã thi công và hoàn chỉnh phần nền 2 km 

đường trục đường chính trung tâm huyện. Một số công trình quan trọng khác đang được thi 

công và hoàn thiện như: khu tái định cư N09 (diện tích 5,5 ha, gồm 250 lô); khu N03 (diện tích 

4 ha, gồm 220 lô); khu N07 (diện tích 3,5 ha, gồm 200 lô), trụ sở Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 

nhân dân huyện đang tiến hành xây dựng; đường G7 - G48 (đường 19 m) và G48- G62 (đường 
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21,5 m) thuộc Trung tâm thị trấn huyện đang thi công. Đồng thời, huyện đã triển khai xây dựng 

và đưa vào sử dụng các công trình gồm: trụ sở làm việc của Công an huyện, Chi cục thuế, Kho 

bạc nhà nước, Viện kiểm soát, Toà án, Trung tâm đa chức năng Hội chữ thập đỏ huyện.  

Cùng với quy hoạch xây dựng thị trấn, từ năm 2002 đến tháng 11-2005, kết cấu hạ tầng nông 

thôn trong huyện cũng đã được đầu tư xây dựng, bao gồm: 14 cầu giao thông nông thôn, 8 trạm 

biến áp phục vụ sinh hoạt và sản xuất ở các xã Hòa An, Hòa Quang Nam, Hoà Quang Bắc, Hoà 

Định Đông và Hòa Định Tây; bê tông hóa 28 km kênh mương nội đồng và 43 km đường giao 

thông nông thôn đã được bê tông hóa, nhựa hóa.  

Cơ sở vật chất của các trường học được quan tâm đầu tư xây dựng. Đến tháng 11-2005, toàn 

huyện đã xây dựng 01/8 trường mầm non, 4/18 trường tiểu học, 7/8 trường trung học cơ sở cao 

tầng. Riêng xã Hòa Trị đã xây dựng được 1 trường trung học cơ sở (2 tầng) và 3 trường tiểu học 

(2 tầng).  

Sự chuyển biến tích cực của Phú Hòa còn thể hiện qua những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa -

xã hội. Với ngành giáo dục - đào tạo, nhờ đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt, chất lượng giáo 

dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn ngày càng được nâng cao. Năm học 2004 - 2005, tỷ lệ tốt 

nghiệp tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở đạt 95%. Huyện đã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập 

giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Toàn huyện có 2/8 trường 

trung học cơ sở và 10 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, Trường phổ thông trung 

học Lương Văn Chánh được công nhận là trường trung học phổ thông chuẩn quốc gia đầu tiên 

của tỉnh Phú Yên.  

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã được Huyện ủy và Uỷ ban nhân dân huyện đặc 

biệt quan tâm chỉ đạo. Các chương trình y tế quốc gia như: tiêm chủng mở rộng, uống vitamin A 

liều cao, phụ nữ uống thuốc ngừa uốn ván, khám - mổ mắt được thực hiện đạt tỷ lệ cao, trong đó 

tiêm chủng mở rộng đạt 99,6%. Công tác vệ sinh - dịch tễ được thực hiện tốt, không để xảy ra 

dịch bệnh trên địa bàn huyện.  

Tuy nhiên, để phát huy tiềm năng thế mạnh của Phú Hòa, cùng với phát huy nội lực, huyện Phú 

Hòa rất cần đến sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh cùng các 

sở, ban, ngành trong tỉnh để xây dựng các công trình trọng điểm như: xây dựng trạm bơm Dốc 

Gõ, xã Hòa Hội; khai thác tiểu khu 1 thành tiểu vùng sản xuất trọng điểm về cây công nghiệp; 

xây dựng hồ chứa nước và trạm bơm Lỗ Chài, xã Hòa Quang Bắc nhằm khai thác tiềm năng 
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kinh tế ở vùng tiểu khu 2; đầu tư mở đường xã lộ 22 thành tỉnh lộ nối với huyện Sơn Hòa; cầu 

vượt sông Ba; xây dựng các tuyến đường giao thông vành đai của huyện. Đó là điều kiện để Phú 

Hòa mở rộng giao lưu kinh tế, thương mại với các địa phương trong tỉnh, khai thác tiềm năng 

kinh tế trước mắt cũng như lâu dài, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh Phú Yên.  

Thời cơ và vận hội đòi hỏi tự thân con người phải chủ động nắm bắt và vận dụng. Dưới ánh 

sáng nghị quyết của Đảng cùng sự quan tâm của các cấp, các ngành Trung ương và của tỉnh, với 

tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Hòa đang nỗ lực 

vươn lên để trở thành điểm sáng về kinh tế, văn hoá, du lịch của tỉnh Phú Yên.  

Địa hình huyện Phú Hòa được chia làm 3 tiểu vùng:  

Tiểu vùng 1: vùng đồng bằng trồng lúa thâm canh gồm các xã Hòa An, Hòa Thắng, Hòa Trị,

Hòa Định Đông, Hòa Quang Nam và Hòa Quang Bắc.  

Tiểu vùng 2: gồm Hòa Quang Nam, Hòa Quang Bắc với địa hình bán sơn địa và đồi núi, có lợi 

thế đất rộng, phù hợp phát triển cây công 

nghiệp, trồng cỏ chất lượng cao để chăn nuôi 

bò. Vùng này cần được đầu tư thủy lợi để khai 

thác diện tích đất đưa vào sản xuất nông 

nghiệp và phát triển trang trại.  

Tiểu vùng 3: gồm Hòa Hội, Hòa Định Tây với 

địa hình bán sơn địa, ruộng bậc thang và đất 

đồi núi. Vùng này có lợi thế phát triển cây 

công nghiệp và chăn nuôi đại gia súc. Bên 

cạnh đó, vùng đất này còn có đập Đồng Cam 

và nước khoáng Phú Sen - thích hợp cho phát 

triển ngành du lịch, nhất là du lịch sinh thái 

kết hợp với chữa bệnh.  

Nhằm tận dụng mặt nước sông Ba và nguồn nước từ kênh dẫn nước chính Bắc đập Đồng Cam 

qua huyện Phú Hòa, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Hòa đang triển khai 

nuôi thử nghiệm cá nước ngọt ở thôn Đinh Thọ - Hòa Đông tại hồ của Huyện đội Phú Hòa và 

đang có kế hoạch nuôi thí điểm cá lồng tại hạ lưu sông Ba. Thành công của chương trình này sẽ 

Đập Đồng Cam - công trình thủy lợi và điểm 

du lịch sinh thái của huyện Phú Hòa 
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mở ra hướng đi mới cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại Phú Hòa.  

Trong năm 2004, Công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Phát Toàn của thành phố Hồ Chí Minh đã 

tiến hành thủ tục đầu tư khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại khu vực suối nước khoáng Phú Sen. 

Những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế đến năm 2010  

Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010, Phú Hoà nhấn mạnh mục tiêu phát 

triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát huy những tiềm năng, thế mạnh 

của huyện trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, nhấn mạnh các nhiệm vụ 

trọng tâm sau:  

1. Nông nghiệp  

- Đầu tư xây dựng thủy lợi vừa và nhỏ nhằm khai thác tối đa diện tích đất nông nghiệp của 

huyện.  

- Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững và đảm 

bảo vệ sinh môi trường.  

- Tiếp tục chuyển đổi một số diện tích lúa có năng suất thấp sang trồng các loại cây phù hợp với 

địa phương, có giá trị kinh tế cao hơn.  

- Quy hoạch, khai thác có hiệu quả vùng đất màu mỡ ven sông Ba để phát triển loại hình kinh tế 

trang trại trồng mía, trồng cỏ nuôi bò, trồng các loại rau màu tạo vành đai rau sạch để phục vụ 

nhu cầu tiêu thụ tại chỗ và cung cấp cho thành phố Tuy Hòa.  

- Tạo mọi điều kiện để Sở Khoa học - Công nghệ Phú Yên xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao tại xã Hòa Quang Bắc. 

2. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp  

Tiến hành xây dựng một số điểm công nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các làng 

nghề, hình thành những cụm điểm kinh tế kỹ thuật trên địa bàn để giải quyết nguồn nguyên liệu, 

lao động tại chỗ và làm vệ tinh cho các khu công nghiệp của tỉnh. 

3. Thương mại - dịch vụ - du lịch  

- Đẩy mạnh các hoạt động thương mại - dịch vụ phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của nhân 

dân trong huyện.  

- Quan tâm đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó đầu tư xây dựng nhà thuốc 

đảm bảo uy tín, chất lượng, phục vụ nhân dân trong huyện.  

- Tiến hành quy hoạch, quản lý và tôn tạo các danh lam, thắng cảnh và di tích lịch sử; tạo điều 
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kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực này, nhất là đối với loại 

hình du lịch sinh thái; xây dựng hệ thống dịch vụ phục vụ du lịch.  

Để những định hướng này được thực thi và đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, các cấp lãnh 

đạo huyện đã xác định nhiệm vụ trước mắt là tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, quy hoạch xây 

dựng thị trấn Phú Hòa. Trên cơ sở các cơ chế mà tỉnh đã ban hành, Phú Hòa sẽ có những ưu đãi 

riêng nhằm tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.  

Uỷ ban nhân dân Huyện Phú hòa 

Địa chỉ: thôn Định Thọ - xã Hòa Định Đông - huyện Phú Hòa - Phú Yên  

Điện thoại: 057.886551  
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Hiệu quả nhờ đầu tư trọng điểm, đúng hướng 
Chiếm trên 30% tổng vốn đầu tư trên địa bàn, xét về giá trị tuyệt đối còn khiêm tốn, nhưng con 

số này cho thấy: phát triển kết cấu hạ tầng đã và đang trở thành ưu tiên hàng đầu của tỉnh Phú 

Yên. Trong giai đoạn 1999 - 2005, nhờ dành ưu tiên từ nguồn vốn ngân sách và huy động nguồn 

lực trong dân, tiến hành đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ngành giao thông Phú Yên có tốc độ 

phát triển lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ. Mạng lưới giao thông không ngừng được mở rộng, 

nâng cấp từ tỉnh đến huyện, xã, vươn đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đã tạo điều 

kiện cho Phú Yên phát huy lợi thế đầu mối giao lưu kinh tế, văn hoá - xã hội với các tỉnh Nam 

Trung Bộ và Tây Nguyên. Mạng lưới điện phát triển rộng khắp nhờ phong trào "ánh sáng Bác 

Hồ về với nông thôn" trong những năm đầu tái lập tỉnh và chương trình "điện khí hoá nông 

thôn" trong giai đoạn hiện nay, chấm dứt tình trạng đói điện triền miên. Mạng bưu chính - viễn 

thông được cải thiện đáng kể về số lượng và chất lượng theo đúng tinh thần tăng tốc "đi thẳng 

vào hiện đại" mà Tổng công ty bưu chính - viễn thông Việt Nam đề ra.  

Quan trọng hơn, sự tiến dài, vươn rộng của mạng lưới giao thông, điện, bưu chính - viễn thông 

đã góp phần "mở đường" cho giáo dục - đào tạo, y tế phát triển. Với cơ sở vật chất trường lớp, 

cơ sở khám, chữa bệnh được đầu tư tương đối khang trang, hiện đại, với sự nhiệt huyết, tận tâm, 

tận lực của đội ngũ giáo viên và những "chiến sĩ áo trắng", nhu cầu học tập, chăm sóc, bảo vệ 

sức khoẻ của nhân dân trên địa bàn tỉnh cơ bản được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Đồng bào dân tộc 

thiểu số ở những thôn, bản xa xôi nhất giờ đây không còn sợ cảnh "đói chữ", ́ sợ "con ma" bắt đi, 

dần từ bỏ những hủ tục lạc hậu, tiếp cận với nếp sống văn minh.  

Nói đến sự khởi sắc của kinh tế - xã hội Phú Yên nói chung, diện mạo kết cấu hạ tầng nói riêng 

sau 16 năm tái lập tỉnh không thể không nói đến sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của hệ thống 

tài chính, ngân hàng. Với vai trò là công cụ đắc lực điều tiết nền kinh tế, huy động và lưu thông 

nguồn vốn, khơi dậy nguồn lực cho đầu tư phát triển, hệ thống tài chính, ngân hàng trên địa bàn 

đã tạo điều kiện cho các ngành, các thành phần kinh tế đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, 

nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cải thiện đáng kể đời sống nhân dân.  

Loạt bài viết trong phần VI "Kết cấu hạ tầng" sẽ tái hiện một cách sinh động sự đối lập giữa 

những khó khăn, yếu kém ngày đầu tái lập tỉnh và diện mạo khởi sắc hôm nay, qua đó làm sáng 

rõ hơn quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân Phú Yên trong việc xây 
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dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Với những dự án, công trình trọng 

điểm đang tiếp tục được triển khai như: xây dựng cảng biển quốc tế Vũng Rô, đường hầm Đèo 

Cả, đường sắt lên Tây Nguyên; nâng cấp quốc lộ 25 đi Gia Lai, ĐT 645 đi Đắk Lắk,... tương lai 

phát triển của Phú Yên đang thực sự rộng mở. Chuẩn bị đủ thế và lực để sẵn sàng đón nhận làn 

sóng đầu tư đang lan toả khắp mọi miền đất nước, Phú Yên đang tiến gần hơn đến với ước mơ 

ngàn đời về mảnh đất "Phú cường - Yên định".  
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Chương I: Kết cấu hạ tầng cứng  

Giao thông - Vận tải  

Bệ phóng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 
Phát triển và hoàn thiện mạng lưới giao thông - vận tải là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng 

lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, động lực cho sự phát triển toàn diện các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, trong những năm qua, Phú Yên 

đã dành ưu tiên từ nguồn vốn ngân sách, đồng thời huy động nguồn lực trong dân để tập trung 

phát triển mạng lưới giao thông - vận tải (bình quân mỗi năm chiếm trên 30% tổng vốn đầu tư 

trên địa bàn).  

Nhờ sự đầu tư đúng hướng và có trọng điểm, trong giai đoạn 1999 - 2005, Phú Yên đã trở thành 

một trong những tỉnh có tốc độ phát triển giao thông lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ. Mạng lưới 

giao thông không ngừng được mở rộng, nâng cấp và từng bước hoàn thiện từ cấp tỉnh đến cấp 

huyện, xã, vươn tới vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đóng góp đắc lực vào sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

Phát triển toàn diện các loại hình giao thông  

Năm 1989, Phú Yên có 213,4 km tỉnh lộ, trong đó có 32,6 km đường nhựa nhưng đã bị hư hỏng 

trên 50%, còn lại là đường rải đá dăm, đường cấp phối chọn lọc và đường đất. Hai tuyến quốc lộ 

1A và quốc lộ 25 cũng trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Thực trạng này đặt ngành giao 

thông - vận tải Phú Yên trước những thách thức không nhỏ.  

Xuất phát từ nhận thức: muốn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống xã hội phải bắt đầu bằng việc 

nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng, Phú Yên đã tập trung nguồn vốn đầu tư cho phát triển kết cấu 

hạ tầng, mà trước hết là mạng lưới giao thông - vận tải. Từ năm 1989 đến năm 2005, tổng mức 

đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn đạt trên 1.850 tỷ đồng, trong đó vốn Trung 

ương và dự án nước ngoài chiếm 62%, vốn ngân sách địa phương hàng năm chiếm 38%. Bên 

cạnh việc thường xuyên nâng cấp, cải tạo các tuyến đường, tỉnh đã đầu tư xây dựng một số tuyến 

đường mới quan trọng, qua đó từng bước hình thành mạng lưới giao thông đường bộ, có chất 

lượng và phân bố hợp lý.  
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Về mạng lưới đường bộ: với tổng chiều dài 230 km, tuyến quốc lộ 1A và quốc lộ 25 trên địa bàn 

Phú Yên đã được nâng cấp khá hoàn chỉnh. Đối với tuyến quốc lộ 25, tỉnh đã đưa vào khai thác 

70 km được đầu tư hoàn chỉnh mặt nhựa 

rộng 7 m, đồng thời tiến hành xây mới 16 

cầu bê tông cốt thép các loại với tổng chiều 

dài 750 m. Quốc lộ 1A đã được nâng cấp 

theo tiêu chuẩn đường cấp 3, các cầu yếu 

và cầu tạm đã được đầu tư xây dựng mới. 

Các tuyến quốc lộ đang ngày càng phát 

huy hiệu quả trong công cuộc phát triển 

kinh tế - xã hội của Phú Yên. Đặc biệt, từ 

năm 2002, quốc lộ 1D, đường Quy Nhơn 

(tỉnh Bình Định) - Sông Cầu (tỉnh Phú 

Yên), đoạn qua Phú Yên có chiều dài 13 

km được đầu tư xây dựng mới đã được đưa 

vào sử dụng. Trước mắt, tuyến đường này 

góp phần thúc đẩy sự phát triển của Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, khai thác tiềm năng 

du lịch của huyện Sông Cầu. Trong tương lai, tuyến đường này sẽ mở ra hàng lang kinh tế, góp 

phần đẩy nhanh tốc độ hình thành các thị trấn, thị tứ. Để phát huy hơn nữa giá trị của tuyến đường 

1D, tỉnh Phú Yên đang triển khai thực hiện giai đoạn II của dự án được bàn giao lại từ tỉnh Bình 

Định vào tháng 7-2004. Quốc lộ 1A qua 3 thị trấn và thành phố đều có đường tránh hoặc mở rộng 

4 làn xe, tạo điều kiện cho lưu thông qua khu dân cư được an toàn và nhanh chóng. Đặc biệt, tỉnh 

đã hoàn chỉnh cầu Đà Rằng mới với tuyến tránh thành phố Tuy Hoà dài 14 km về phía tây.  

Cùng với các quốc lộ, 11 tỉnh lộ trên địa bàn với tổng chiều dài 425 km cũng được cải tạo, nâng 

cấp, mở rộng. Đến tháng 10-2005, hệ thống tỉnh lộ đã có trên 10 km mặt đường bê tông xi măng, 

115 km mặt đường bê tông nhựa, 135 km mặt đường đá nhựa, còn lại là đường cấp phối chọn lọc. 

Ngành giao thông - vận tải Phú Yên đã xây dựng mới 56 cầu bê tông cốt thép với tổng chiều dài 

1.560 m. Đặc biệt, tỉnh đang xúc tiến triển khai tuyến đường ven biển nối đường Độc Lập với 

huyện Tuy An nhằm khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh. Tuyến đường này có chiều dài 34 km, 

với 01 cây cầu, tổng kinh phí dự kiến 150 tỷ đồng.  

Ông Đào Đình Bình, Bộ trưởng Bộ Giao thông - 

Vận tải, thăm và làm việc với ngành giao thông - 

vận tải Phú Yên (năm 2003) 
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Bên cạnh đó, công tác xây dựng, phát triển mạng lưới giao thông nông thôn cũng đạt được những 

kết quả đáng ghi nhận. Với phương thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm", các tuyến đường liên 

huyện, liên xã đã và đang được ưu tiên đầu tư nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới. Trong giai đoạn 

2001 - 2005, tất cả 9 huyện, thành phố trong tỉnh đã tham gia chương trình phát triển giao thông 

nông thôn, 185 tuyến đường với tổng chiều dài 795 km được cải tạo, đầu tư bằng bê tông xi măng 

và láng nhựa, cùng với 8,25 km vỉa hè đô thị được nâng cấp, 100% xã có đường ôtô đến trung tâm 

xã.  

Ông Đỗ Trí Sơn, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Phú Yên, cho biết: "Việc cải tạo, nâng cấp hệ 

thống giao thông đường bộ đã tạo điều kiện cho Phú Yên phát huy lợi thế đầu mối giao lưu kinh 

tế, văn hoá - xã hội với các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tạo động lực đẩy mạnh công cuộc 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, việc nâng cao hiệu quả các loại 

hình giao thông đã giúp Phú Yên xoá bỏ những rào cản trong tiến trình hội nhập và phát triển, gắn 

kết hơn nữa quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với khu vực miền Trung và Tây 

Nguyên".  

Về mạng lưới đường thuỷ: trước đây, tỉnh Phú Yên đã hình thành 2 cảng biển, bao gồm cảng 

Đông Tác (nằm ở phía đông bắc thành phố Tuy Hoà, chủ yếu phục vụ cho tàu đánh cá) và cảng 

Vũng Rô (nằm ở phía đông nam huyện Đông Hoà, trước năm 1975 là cảng quân sự). Nhằm nâng 

cao vai trò của hệ thống cảng biển, tỉnh Phú Yên đã tiến hành nâng cấp, phát huy năng lực phục 

vụ của cảng Vũng Rô, tiến hành khai thác cảng dầu tại bãi Mù U (từ năm 2004), với tổng vốn đầu 

tư 108 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục cầu cảng, bến bãi tiền phương, có khả năng tiếp nhận tàu 

có tải trọng trên 10 nghìn DWT, nâng cao năng lực bốc dỡ tại cảng (0,5 triệu tấn/năm). Đồng thời, 

tỉnh Phú Yên còn xây dựng và đưa vào sử dụng cầu cảng 5.000 DWT tại bãi Lách Công (tháng 7-

2004). Trong những năm tới, tỉnh Phú Yên sẽ nghiên cứu xây dựng cảng vận tải tổng hợp Vũng 

Rô tại Bãi Chính, phục vụ cho tàu 20 - 30 nghìn DWT cập bến, hiện đang làm thủ tục vùng 

chuyển tải cho tàu 100 nghìn DWT.  
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Về mạng lưới đường sắt: tỉnh Phú Yên có 

tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua với 

tổng chiều dài 117 km, có ga lớn Tuy Hoà 

và 7 ga nhỏ. Năm 2003, tỉnh đã hoàn thành 

các cầu đường sắt Đà Rằng, Sông Chùa, 

Thạch Tuân với tổng kinh phí hàng trăm tỷ 

đồng. Để nâng cao hơn nữa vai trò của 

mạng lưới giao thông đường sắt trong công 

cuộc phát triển kinh tế, tỉnh Phú Yên đang 

đề nghị đường sắt Việt Nam nâng cấp mở 

rộng ga Tuy Hoà thành ga cấp II vào năm 

2006, quy hoạch mở rộng ga Phú Hiệp 

(huyện Đông Hoà) để tiếp nhận hành khách và hàng hoá từ Khu công nghiệp Hoà Hiệp và khu 

vực lân cận. Về đường sắt lên Tây Nguyên, tháng 10-2005, Cục đường sắt Việt Nam đã cùng tỉnh 

Phú Yên tổ chức hội nghị với các tỉnh Tây Nguyên để thống nhất hướng tuyến đường sắt từ Phú 

Yên lên ga trung tâm Tây Nguyên là Buôn Ma Thuột, với chiều dài 160 km theo tiêu chuẩn cấp I 

quốc gia.  

Về đường hàng không: với sân bay có đường băng dài 3.350 m đủ tiêu chuẩn cho các loại máy 

bay lớn cất, hạ cánh, Cục hàng không Việt Nam có kế hoạch nâng cấp sân bay Tuy Hoà để phục 

vụ nhu cầu phát triển kinh tế và phục vụ khách du lịch tại Phú Yên, vịnh Vân Phong (Khánh Hoà) 

và các tỉnh Tây Nguyên. Từ năm 2003, sân bay Tuy Hoà đã đưa vào khai thác tuyến bay Tuy Hoà 

- thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại với tần suất 3 chuyến/tuần. Trong tương lai, việc nâng cấp, 

khai thác có hiệu quả loại hình giao thông này sẽ mở ra cơ hội để Phú Yên đẩy nhanh tốc độ phát 

triển ngành du lịch và dịch vụ. Năm 2006, cụm cảng miền Trung sẽ nâng cấp nhà ga để đáp ứng 

nhu cầu vận chuyển hành khách.  

Nâng cao năng lực vận tải đường bộ  

Cùng với sự phát triển đồng bộ mạng lưới giao thông, năng lực vận tải cũng từng bước được nâng 

cao. Đến năm 2005, toàn tỉnh có gần 4.500 phương tiện ôtô các loại, đáp ứng nhu cầu đi lại và 

vận chuyển hàng hoá trong và ngoài tỉnh. Riêng lĩnh vực vận tải hành khách có 50 tuyến xe nội 

tỉnh với 250 xe khách, trong đó có trên 200 xe chất lượng cao; 25 tuyến liên tỉnh liền kề với 50 

Tuyến đường Động Lực từ thành phố Tuy Hòa 

đi cảng Vũng Rô 

thuvienhaiphu.com.vn



xe, trong đó có 35 xe chất lượng cao; 9 tuyến liên tỉnh quốc gia với 60 xe chất lượng cao. Đặc 

biệt, các huyện miền núi đều có tuyến xe khách chất lượng cao. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực 

vận tải hành khách của tỉnh Phú Yên đã từng bước xây dựng thương hiệu, điển hình như Doanh 

nghiệp Thuận Thảo - được nhận danh hiệu 

"Sao Vàng Đất Việt năm 2004". Hiện nay, 

Doanh  

nghiệp Thuận Thảo có trên 200 xe khách 

đời mới và gần 100 xe vận tải hàng hoá.  

Bên cạnh đó, tỉnh Phú Yên cũng lập dự án, 

cải tạo, nâng cấp một số bến xe trọng điểm 

như bến xe khách liên tỉnh, bến xe nội tỉnh, 

bến xe huyện Sơn Hoà, huyện Sông Hinh. 

Ngày 26-7-2004, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú 

Yên ra Thông báo số 568/TB-UB về việc 

quy hoạch chi tiết hệ thống bến xe trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 với mục 

tiêu: xây dựng hệ thống bến bãi, các điểm 

mở bến xe, điểm đỗ, điểm dừng xe đưa đón 

và trả khách nhằm ổn định trật tự an toàn giao thông, đưa hệ thống bến xe vào hoạt động có hiệu 

quả. Hiện nay, Sở Giao thông - Vận tải Phú Yên cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên chuẩn bị 

một dự án tổng hợp với 5 chức năng của ngành cơ khí - vận tải, có diện tích khoảng 35 ha ở phía 

bắc thành phố Tuy Hoà, nhằm sắp xếp lại các dịch vụ vận tải, các dịch vụ cơ khí từ trong nội 

thành ra ngoại thành, tạo diện mạo mới cho dịch vụ kỹ thuật giao thông - vận tải Phú Yên trong 

thời gian tới (dự kiến hoàn thành năm 2009). 

Định hướng phát triển  

Với mục tiêu đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông - vận tải, đáp ứng yêu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ năm 2006 đến năm 2010, mỗi năm, Phú Yên cần 

khoảng 300 - 400 tỷ đồng/năm để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Đây là cơ hội đầu tư, 

nhưng cũng là thách thức lớn trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, do đội ngũ cán bộ 

quản lý, các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công, đặc biệt là các đơn vị xây dựng cầu có kết cấu mới, 

Lễ khởi công nâng cấp quốc lộ 25 của ngành 

giao thông - vận tải Phú Yên (năm 1996) 
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hiện đại ở Phú Yên còn thiếu và yếu. Để thực hiện tốt công tác này, ngoài sự nỗ lực của đội ngũ 

cán bộ, công nhân viên, ngành giao thông - vận tải Phú Yên cần tranh thủ sự giúp đỡ của các 

ngành trong tỉnh, các tổ chức tư vấn ở Bộ Giao thông - Vận tải, các đơn vị xây lắp có uy tín trong 

và ngoài nước.  

Về vận tải, ngành cần tổ chức khoa học các luồng tuyến, hình thành một số tuyến xe buýt, hướng 

mạnh đến vận tải công cộng, tăng tính cạnh tranh về vận tải; giáo dục, tuyên truyền ý thức tự giác 

chấp hành luật giao thông, kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.  

Hoàn chỉnh cảng biển Vũng Rô, đưa cảng vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hoá cho 

các dự án lớn của tỉnh và khu vực, sớm đầu tư nâng cấp cảng biển đón tàu 20 - 30 nghìn DWT; 

tạo điều kiện cho Công ty vận tải biển phát triển đội tàu viễn dương, phấn đấu đến năm 2010 có 

đội tàu 50 nghìn tấn, phù hợp với chiến lược phát triển của ngành hàng hải Việt Nam.  

Bằng những quyết sách đầu tư mạnh mẽ, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên, ngành 

giao thông - vận tải Phú Yên đã và đang góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh. Những con đường, những chuyến tàu đang ngày càng mở rộng, vươn xa, sẽ góp phần 

gắn kết Phú Yên với các vùng, miền trên cả nước, nâng cao vị thế của Phú Yên trong khu vực 

huyện hải miền Trung và Tây Nguyên.  
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Điện lực Phú Yên  

Để nguồn điện mãi vươn xa 
Xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) đã có điện hai năm nay, đời sống nhân dân cũng đổi thay 

nhiều từ khi có ánh điện. Ma Phước - nông dân thôn Phú Lợi - đã không giấu nổi xúc động cho 

biết: "Bây giờ, điện đã quen cái mắt, nhưng mình vẫn không quên được niềm vui khi lần đầu 

tiên được thấy ánh điện. Trước kia buôn mình nghèo lắm, tối đến chẳng ai muốn ra khỏi nhà. 

Năm 2002, lần đầu tiên buôn mình đón tết trong ánh điện. ánh điện làm khuôn mặt người già 

hồng hào như trẻ lại. Mình thấy gương mặt của vợ, con mình bỗng đẹp hơn. Điện đã giúp cho 

gia đình mình làm ăn khấm khá, bây giờ mình không sợ cái đói nữa". Niềm vui của Ma Phước 

chính là niềm vui của những cán bộ, nhân viên ngành điện lực Phú Yên.  

Vào những năm đầu thời kỳ đổi mới, miền Trung vẫn thiếu điện. Do mới được tách ra từ tỉnh 

Phú Khánh (năm 1989), Phú Yên rơi vào tình cảnh thiếu điện trầm trọng. Thực trạng ấy đã đặt 

lên vai ngành điện Phú Yên nhiệm vụ nặng nề. Song với quyết tâm đưa tỉnh dần thoát nghèo, 

từng bước vươn lên phát triển giàu mạnh, tập thể cán bộ, nhân viên toàn ngành đã không 

ngừng khắc phục khó khăn, đưa Điện lực Phú Yên phát triển qua từng thời kỳ, hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. 

Từ phong trào "ánh sáng Bác Hồ về với nông thôn"  

Tháng 10-1989, Điện lực Phú Yên được thành lập trên cơ sở Chi nhánh điện Tuy Hòa - Sông 

Cầu. Khi ấy, cơ sở vật chất rất nghèo nàn, lạc hậu. Toàn ngành chỉ có một số máy diezen công 

suất nhỏ, cũ kỹ, 35 km đường dây trung áp và 68 trạm biến áp phụ tải. Trong khi đó, ở các 

huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa, Tuy An và Sông Hinh, mỗi huyện có một trạm phát điện bằng 

diezen, nhưng không thuộc sự quản lý của ngành. Các trạm hoạt động cầm chừng mỗi ngày vài 

giờ vào buổi tối và cũng chỉ phục vụ cho nhu cầu của nhân dân trong huyện. Những khó khăn 

trên đã khiến sản lượng điện hàng năm chỉ đạt 10 - 12 triệu kWh.  
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"Cái khó ló cái khôn", nhân sự kiện 

Đảng và Nhà nước thực hiện di chúc 

của Bác Hồ - miễn thuế nông nghiệp 

cho nông dân, Điện lực Phú Yên đã 

tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh đề 

xuất phong trào "ánh sáng Bác Hồ về 

với nông thôn". Cụ thể: dùng nguồn 

vốn từ thuế nông nghiệp đã thu trước 

đó để đầu tư xây dựng mạng lưới điện 

nông thôn. Đồng thời, Phú Yên còn huy 

động nhân dân trong tỉnh đóng góp 

cùng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách để 

xây dựng hệ thống hạ tầng cho ngành 

điện theo phương châm "Nhà nước đầu 

tư - địa phương quản lý - nhân dân đóng góp". Cả 2 phong trào đã nhận được sự hưởng ứng 

của đông đảo người dân, tạo ra nguồn nội lực mạnh mẽ, làm nên bước phát triển ngoạn mục 

của Điện lực Phú Yên. Đến cuối năm 1993, toàn tỉnh đã có 34 xã, phường, thị trấn được cấp 

điện, gấp 3 lần năm 1989.  

Ngày 1-2-1994, tỉnh Phú Yên chính thức nhận điện từ lưới điện quốc gia qua đường dây 110 

kV Quy Nhơn - Tuy Hòa. Đây là dấu ấn lịch sử đối với ngành điện Phú Yên, bởi từ đây, Điện 

lực Phú Yên có điều kiện phát triển phụ tải và tăng sản lượng. Năm 1994, tổng sản lượng điện 

34,5 triệu kWh, tăng 26,83% so với năm 1993. Đến cuối năm 1995, lưới điện quốc gia đã phủ 

kín 100% huyện, thị xã trong tỉnh.  

Có thể nói, phong trào "ánh sáng Bác Hồ về với nông thôn" đã tạo ra những nền móng ban đầu 

trong việc xây dựng mạng lưới điện từ tỉnh xuống huyện, rồi đến các xã ở Phú Yên, là cơ sở để 

Phú Yên chấm dứt tình trạng "đói điện" triền miên.  

Đến chương trình "Điện khí hóa nông thôn"  

Điện khí hóa nông thôn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thay đổi diện mạo 

nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân.  

Để huy động nguồn vốn thực hiện chương trình, Điện lực Phú Yên đã mạnh dạn đề xuất với 

lãnh đạo tỉnh thực hiện phụ thu giá điện. Số tiền phụ thu sẽ được sử dụng để mở rộng lưới điện 

về các vùng nông thôn chưa có điện. Với khoảng 70 tỷ đồng huy động từ phương thức này, 

 

Ông Đinh Thanh Tịnh (ngoài cùng bên trái) - 

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên - 

trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc của 

Điện lực Phú Yên năm 2004 
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Điện lực Phú Yên đã thực hiện hòa điện lưới quốc gia cho 73/89 xã trong tỉnh vào cuối năm 

1998. Bên cạnh đó, ngành còn được Công ty điện lực 3 đầu tư từ nguồn vốn của dự án "Năng 

lượng nông thôn miền Trung" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với số tiền 34,3 tỷ đồng để 

hoàn thành 143 km đường dây 22 kV, 58 trạm biến áp, 58 km đường dây hạ áp, góp phần đem 

ánh điện về thêm 11 xã với 3.456 hộ dân vào cuối năm 2001, nâng tổng số xã có điện lên 84/89 

xã. Đến năm 2002, được sự trợ giúp từ Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ứng vốn đầu tư 

xây dựng lưới điện cho 5 xã còn lại, bao gồm 82 km đường dây 22 kV, 26 trạm biến áp và 50 

km đường dây hạ áp, trị giá gần 23,5 tỷ đồng.  

Cùng với đó, ngành điện còn đầu tư mở rộng nguồn điện lưới quốc gia bằng việc đưa vào vận 

hành máy biến áp T2 công suất 25 MVA tại trạm 110 kV Tuy Hòa và nâng cấp chống quá tải 

các trạm biến áp trung gian ở các huyện Tuy Hòa (cũ), Sơn Hòa, Sông Cầu, đảm bảo cung cấp 

điện ổn định cho các khu vực này. Mặt khác, để tránh tình trạng tổn thất điện năng, ngành cũng 

rất quan tâm đến công tác cải tạo mạng lưới điện. Đến tháng 8-1999, Điện lực Phú Yên đã 

hoàn thành cải tạo lưới điện trung áp nông thôn của 57 xã với 318,5 km đường dây trung áp và 

261 trạm biến áp. Ngày 2-9-2002, chào mừng ngày Quốc khánh, Điện lực Phú Yên còn có 

thêm niềm vui khi hoàn thành đóng điện cho xã cuối cùng, hoàn thành mục tiêu 100% xã trong 

tỉnh đã có điện với 82% số hộ dân được dùng điện. Chưa dừng ở đó, Công ty điện lực 3 còn 

cho Điện lực Phú Yên tiếp tục lập dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện 

chương trình "Năng lượng nông thôn miền Trung" giai đoạn II, nhằm cải tạo và mở rộng hơn 

nữa lưới điện nông thôn miền núi.  

Bước tiến mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa  

Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng, nhất là điện phục vụ sản xuất công nghiệp trong giai 

đoạn mới, Điện lực Phú Yên đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, đầu tư 

trang thiết bị kỹ thuật và tiếp nhận thêm nhiều nguồn điện mới.  

Năm 2003, Điện lực Phú Yên được Công ty điện lực 3 giao nhiệm vụ đại tu 9 công trình lưới 

phân phối điện và 6 công trình phục vụ sản xuất, trong đó đã hoàn thành quyết toán 13 công 

trình, trị giá 1,726 tỷ đồng. Ngoài ra, Điện lực Phú Yên còn tiếp nhận nguồn điện từ Nhà máy 

thủy điện Sông Hinh với công suất 70 MW. Bên cạnh đó, một số nhà máy đang thi công, khi đi 

vào hoạt động sẽ cung cấp nguồn điện năng rất lớn như: Nhà máy thủy điện Sông Ba đang thi 

công, dự kiến đến năm 2007 sẽ đi vào hoạt động; Nhà máy thủy điện Krông Năng, công suất 

60 MW khởi công ngày 19-5-2005 (dự kiến hoàn thành vào năm 2008); dự án công trình thủy 

điện Đá Đen, công suất 05 MW đang hoàn thành thủ tục để bắt tay vào khởi công. Những cố 
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gắng trên đã đưa sản lượng điện thương phẩm của ngành tăng từ 82,789 triệu kWh (năm 1998) 

lên 200 triệu kWh (năm 2004).  

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh, Điện lực Phú Yên đang thực hiện 

những chính sách ưu đãi về điện cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Theo quy định 

của Nhà nước, các khu công nghiệp được đầu tư nguồn điện đến chân hàng rào, nhưng ở Phú 

Yên nguồn điện được ưu tiên đầu tư vào tận bên trong, đến trạm biến thế của các doanh 

nghiệp. Đối với các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, xét từng trường hợp ưu tiên, 

ngành điện cũng đưa điện đến trạm biến thế, với phương châm "Nếu doanh nghiệp đầu tư, 

nguồn điện sẽ tới nơi". Các chính sách ưu đãi này nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các 

doanh nghiệp trong công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là những doanh nghiệp 

đang thực hiện đầu tư ở khu vực miền núi và vùng khó khăn.  

Đối với hoạt động phục vụ khách hàng, 

ngành áp dụng cơ chế "một cửa". Mỗi 

chi nhánh đều có phòng dịch vụ khách 

hàng, số điện thoại nóng để giải quyết 

nhanh nhất các yêu cầu của khách 

hàng. Đồng thời, kết hợp với bưu điện 

mở hộp thư thoại trả lời trực tiếp những 

thắc mắc của khách hàng. Ngoài ra, 

Điện lực Phú Yên còn thực hiện thành 

công hình thức thu tiền điện tập trung. 

ở mỗi cụm dân cư, ngành tổ chức một 

quầy thu, tạo điều kiện cho khách hàng 

chủ động nộp tiền điện. Năm 2004, tỷ lệ thu tiền điện đạt 99,77/98% kế hoạch.  

Công tác nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới vào sản 

xuất - kinh doanh cũng được ngành chú trọng triển khai. Trung bình mỗi năm, ngành có 15 -

20 đề tài, sáng kiến được công nhận và ứng dụng vào thực tế, mang lại giá trị kinh tế hàng trăm 

triệu đồng.  

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên trong ngành không ngừng được nâng cao trình độ 

chuyên môn. Năm 2004, toàn ngành có 88/386 cán bộ, nhân viên có trình độ đại học. Mỗi năm, 

khoảng 80 cán bộ, nhân viên được ngành cử đi học tập, nâng cao trình độ tay nghề. Các chế độ 

bảo hiểm cho người lao động, công tác y tế, phòng chống các bệnh nghề nghiệp và chữa bệnh 

 

Phòng điều khiển - trạm trung gian 35 kV Gò 

Mầm 
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cho người lao động luôn được quan tâm thực hiện. Bên cạnh đó, ngành còn đẩy mạnh công tác 

thi đua, khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh, nhằm khuyến khích và đẩy mạnh phong trào thi 

đua yêu nước, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong đội ngũ cán bộ, nhân viên.  

Những thành công của Điện lực Phú Yên hôm nay là nhờ phát huy cao độ sức mạnh tập thể, 

sức mạnh toàn dân. Trong chặng đường phía trước, ngành sẽ nỗ lực để nguồn điện mãi vươn 

xa, đến với mọi nhà và góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

quê hương, đất nước.  

Những thành tích đáng ghi nhận 

- Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1994).  

- Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1997).  

- Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2004).  

- Nhiều bằng khen và cờ thi đua xuất sắc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên.  

- Nhiều bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Năng lượng, Bộ Công nghiệp, 

Bộ Công an, Tổng công ty điện lực,...  
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Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên  

Mang niềm vui đến mọi nhà 
Theo số liệu của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Phú Yên (tiền 

thân là Công ty cấp thoát nước Phú Yên), đến tháng 9-2005, 45% hộ dân tại các đô thị (gồm 

thành phố Tuy Hoà và thị trấn các huyện) trong tỉnh được sử dụng nước sạch. Hướng tới mục 

tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, công ty đã tiến hành đầu tư nâng cấp hệ thống nhà máy 

cung cấp nước trên địa bàn, đưa nước đến các thôn, xóm xa xôi.  

Trong những năm gần đây, Phú Yên đã gặt hái được nhiều thành công trong công cuộc phát 

triển kinh tế - xã hội. Một trong những thành công đó là chương trình cung cấp nước sạch phục 

vụ đời sống, sinh hoạt của người dân và phục vụ sản xuất công nghiệp.  

Đầu tư để nâng cao chất lượng  

Được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp, 

giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành liên quan, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

cấp thoát nước Phú Yên đã xây dựng được hệ thống cung cấp nước sạch khá hoàn chỉnh với 

7/9 huyện, thành phố đã có nhà máy nước đặt tại thành phố và các thị trấn với số vốn đầu tư 

hàng chục tỷ đồng.  

Đặc biệt, Nhà máy nước Tuy Hoà đã 

được đầu tư nâng cấp, thay mới các trang 

thiết bị, hệ thống truyền tải chính được 

mở rộng. Một số hạng mục công trình 

được cải tạo, xây mới như hệ thống ống 

dẫn nước D500, D600 và Khu xử lý nước. 

Nhờ đó, chất lượng nước sản xuất ngày 

càng được nâng cao. Năm 2003, nhà máy 

đạt công suất thiết kế 14 nghìn m3/ngày 

đêm, công suất khai thác 11 nghìn 

m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho 

hơn 45 nghìn người sử dụng, chiếm 45% 

tổng dân số của thành phố Tuy Hoà và phường Phú Lâm. Ngoài ra, nhà máy còn cung cấp 

nước cho hai khu công nghiệp Hoà Hiệp và An Phú với tổng công suất 2.000 m3/ngày đêm.  

Khu xử lý nước Nhà máy nước Tuy Hoà 
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Bên cạnh đó, 5 nhà máy nước đặt tại các huyện Sông Cầu, Sông Hinh, Tuy An, Đồng Xuân và 

Sơn Hoà có tổng công suất 11 nghìn m3/ngày đêm, thường xuyên cung cấp cho 29 nghìn người 

sử dụng. Công ty đang triển khai thi công hoàn thiện Nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông 

Cầu (công suất thiết kế 900 m3/ngày đêm), Nhà máy nước tại huyện Phú Hoà (công suất thiết 

kế 2.000 m3/ngày đêm) và đang lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Hoà Vinh (huyện 

Đông Hoà), công suất 2.000 m3/ngày đêm, Nhà máy nước Phú Thứ (huyện Tây Hoà), công 

suất 2.000 m3/ngày đêm.  

Đến cuối năm 2005, công ty đã thiết lập hệ thống cung cấp nước sạch đến tất cả các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo lợi thế so sánh trong việc thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư đến với 

các khu công nghiệp Phú Yên.  

Do có sự đầu tư đồng bộ, nên khả năng cung cấp nước sạch của công ty cũng ngày một tăng 

cao. Nếu năm 2000 công ty chỉ sản xuất gần 2,75 triệu m3 phục vụ nhu cầu cho 5.000 hộ sử 

dụng, thì đến năm 2005 công ty đã sản xuất được gần 4,2 triệu m3 cung cấp nước sạch cho 

khoảng 14 nghìn hộ.  

Luôn quan tâm đến quyền lợi của khách hàng  

Từ doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích, theo Quyết định số 125/2005/QĐ-TTg ngày 

31-5-2005 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty cấp thoát nước Phú Yên trở thành Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Phú Yên để chủ động trong sản xuất cung ứng 

phục vụ nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3. Hàng năm, công ty thường xuyên 

tổ chức hội nghị khách hàng, đồng thời đặt thùng thư góp ý tại các khu dân cư nhằm nắm bắt 

nhanh nhất những phản hồi từ khách hàng. Đồng thời, công ty còn chủ động chuẩn bị sẵn 

phương tiện, thiết bị để cấp nước cho khách hàng phòng khi có sự cố xảy ra. Theo đánh giá 

của những người dân ở thành phố Tuy Hoà, hiện nay, nước máy do công ty sản xuất có chất 

lượng rất tốt, đảm bảo vệ sinh và không có mùi lạ. Quan trọng hơn là đội ngũ cán bộ, công 

nhân viên của công ty luôn phục vụ người dân một cách nhiệt tình, không có hiện tượng cửa 

quyền, chèn ép khách hàng.  

Đặc biệt, được sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chủ trương hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, 

vùng khó khăn, công ty đã thực hiện nhiều biện pháp hữu hiệu như: tận dụng nguồn vốn vay 

ưu đãi, vốn trong nước, vốn vay JBIC,... để đầu tư xây dựng các nhà máy nước và hệ thống 

cung cấp nước. Ngoài ra, công ty còn triển khai những cơ chế trợ giúp nhân dân ở những khu 

vực khó khăn như cơ chế trả góp, giảm giá lắp đặt máy nước cho các đối tượng chính sách, gia 
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đình có công với cách mạng. Đến cuối năm 2005, các khu dân cư tại các thị trấn của 3 huyện 

miền núi là Sông Hinh, Sơn Hoà, Đồng Xuân đều có nước máy. ở những khu vực này, công ty 

thực hiện cơ chế trả góp giúp cho người dân lắp đặt nước máy, tạo điều kiện cho tất cả các hộ 

được sử dụng nước sạch.  

Đối với huyện miền núi Sông Hinh, công ty cùng phối hợp Ban định canh, định cư huyện 

Sông Hinh triển khai thi công hệ thống cấp nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số bằng 

nguồn vốn của Chương trình 135, mỗi hộ dân tộc thiểu số được lắp đặt 01 vòi nước và 01 đồng 

hồ đo nước. Trong đó, khoảng 400 hộ dân nằm ven thị trấn Hai Riêng đã được hưởng lợi từ 

chương trình.  

Lý giải về bí quyết mang lại thành công, ông Nguyễn Phú - Giám đốc Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Phú Yên - cho biết: "Những thành công lớn mà công ty 

đạt được trong suốt chặng đường vừa qua là nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám 

nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Dù trong hoàn cảnh nào, họ cũng cố gắng 

khắc phục khó khăn trở ngại, quyết tâm xây dựng công ty ổn định, phát triển vững chắc". Ban 

lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ, công nhân viên. Hàng năm, công ty 

thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan, du lịch, tham gia thi đấu các giải thể thao, tặng 

quà sinh nhật cho cán bộ, công nhân viên. Các chế độ của người lao động được thực hiện 

nghiêm túc, 100% cán bộ, công nhân viên được đóng bảo hiểm, thu nhập bình quân khoảng 1 -

1,4 triệu đồng/người/tháng.  

Đánh giá những thành công của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước 

Phú Yên, ông Lê Văn Trúc - Giám đốc Sở Xây dựng Phú Yên - cho biết: "Đảm bảo cung cấp 

đủ nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và sản xuất - kinh doanh là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với các địa phương trong quá trình phát triển. Tại Phú Yên, 

nhiệm vụ này được thực hiện khá tốt nhờ những cố gắng không ngừng của tập thể cán bộ, 

công nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Phú Yên trong 

việc triển khai xây dựng các nhà máy và hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn. Bên cạnh 

đó, công ty cũng quản lý hệ thống thoát nước khá hoàn chỉnh tại thành phố Tuy Hoà nên 

không để xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ khi có mưa lớn. Nhờ đó, công ty đã nhận được sự 

quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo và sự tin tưởng của nhân dân".  

"Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó", đó là tâm niệm của mỗi 

cán bộ, công nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Phú Yên. 
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Bằng những nỗ lực, quyết tâm, họ đã góp phần không nhỏ đưa Phú Yên vững bước trên con 

đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá.  

Tháng 7-1989, Phú Yên được tách ra từ tỉnh Phú Khánh, Tuy Hoà trở thành tỉnh lỵ của tỉnh. 

Tại thời điểm đó, Tuy Hoà là thị xã duy nhất của Việt Nam người dân chưa được sử dụng 

nước máy. Trước thực trạng đó, ngày 12-4-1991, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên quyết định 

thành lập Ban quản lý công trình nhà máy nước Phú Yên với chức năng, nhiệm vụ quản lý, 

đầu tư xây dựng Nhà máy nước Tuy Hoà, công suất 5.000 m3/ngày đêm. Tháng 9-1996, Công 

ty cấp nước Phú Yên được thành lập. Đến tháng 10-2000, sau khi được bổ sung nhiệm vụ, 

công ty đổi tên thành Công ty cấp thoát nước Phú Yên với nhiệm vụ sản xuất - cung ứng nước 

sạch cho khu đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, quản lý duy tu hệ thống 

thoát nước thị xã Tuy Hoà (nay là thành phố Tuy Hoà).  

Những thành tích đáng ghi nhận 

- 6 năm liền (1999 - 2004) đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.  

- Bằng khen đơn vị dẫn đầu ngành xây dựng năm 2003, năm 2004 do Bộ Xây dựng và Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Phú Yên trao tặng.  

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên  

Địa chỉ: số 81 Lê Trung Kiên - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoại: 057.828388  

Kết quả sản xuất - kinh doanh 

Các chỉ tiêu Đơn vị 2000 2004 ư ớc 2005

Nước sản xuất m3 2.745.788 4.679.928 5.384.000 

Nước tiêu thụ " 2.075.256 3.670.000 4.200.00 

Tỷ lệ thất thoát % 24,42 21,58 22 

Khách hàng lắp đặt trong 

năm 

Hộ 1.136 2.074 1,650 

Tổng doanh thu Triệu đồng 5.337 10.335 13.000 

Nộp ngân sách " 200 290 340 

Nguồn: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Phú Yên 
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Ngành bưu chính - viễn thông Phú Yên  

Sẵn sàng cho tiến trình hội nhập 
Trải qua 16 năm xây dựng và trưởng thành (1989 - 2005), Bưu điện tỉnh Phú Yên ngày càng 

khẳng định là một trong những đơn vị bưu chính - viễn thông tiêu biểu của khu vực miền Trung 

và Tây Nguyên. Hàng loạt những mục tiêu quan trọng được hoàn thành, trong đó nổi bật là việc 

xây dựng mạng bưu chính - viễn thông nông thôn, vùng sâu, vùng xa, từng bước tạo ra thị 

trường bưu chính - viễn thông - tin học phong phú và đa dạng, chuẩn bị tích cực cho tiến trình 

hội nhập của Phú Yên.  

"Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, việc xây dựng và phát triển kết cấu hạ 

tầng, trong đó có bưu chính - viễn thông là bài toán không đơn giản. Nhưng chúng tôi luôn xác 

định phải nắm bắt thời cơ, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành hữu quan, không ngừng 

học hỏi những địa phương đi trước và đề ra chiến lược phát triển hợp lý, gắn sự phát triển của 

ngành với quyền lợi của khách hàng". Quan điểm của ông Phạm Hồng Khanh - Giám đốc Bưu 

điện tỉnh Phú Yên - cũng là quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị, góp 

phần tạo niềm tin cho các đối tác khi đầu tư vào Phú Yên.  

Tăng tốc, đi thẳng vào hiện đại  

Trong những năm 1990, mạng lưới bưu chính của Phú Yên còn nghèo nàn. Toàn tỉnh chỉ có 17 

bưu cục và 79 bưu điện xã, mật độ phục vụ khoảng 41,1 nghìn người/bưu cục. Phương tiện trang 

bị cho nhân viên bưu chính đa phần là xe đạp đối với mạng cấp 3, thuê ôtô khách có hộ tống 

viên đối với mạng cấp 2, chỉ có mạng cấp 1 được sử dụng ôtô chuyên ngành. Toàn bộ các khâu 

quản lý, khai thác, chia chọn,... đều được thực hiện theo phương pháp thủ công. Mạng viễn 

thông cũng không khả quan hơn, dung lượng tổng đài toàn tỉnh khoảng 2.979 số, gồm một tổng 

đài điện tử STAREX-IMS 1.500 số tại bưu điện trung tâm; ba tổng đài tự động XY, hai tổng đài 

điện tử Rax và một tổng đài từ thạch tại các huyện. Toàn tỉnh chỉ có 1.906 máy điện thoại với 

mật độ sử dụng điện thoại đạt 0,27 máy/100 dân, trong đó 43/84 xã có điện thoại, đạt 51,2%.  
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Với tinh thần phát huy nội lực, tận 

dụng thời cơ khi Tổng công ty bưu 

chính - viễn thông Việt Nam đề ra 

chiến lược tăng tốc "đi thẳng vào 

hiện đại", Bưu điện tỉnh Phú Yên 

đã triển khai kế hoạch tăng tốc độ 

phát triển thời kỳ 1993 - 2000. Sau 

8 năm đầu tư với số vốn trên 125 tỷ 

đồng để thực hiện mục tiêu xây 

dựng kết cấu hạ tầng thông tin 

đồng bộ, hiện đại, đa dịch vụ vào 

năm 2000 theo phương châm "đi tắt 

đón đầu", Bưu điện tỉnh Phú Yên 

đã có bước phát triển đáng kể cả về 

mạng bưu chính và mạng viễn thông.  

Cơ sở vật chất, nhà trạm từ tỉnh xuống cơ sở đều được cải tạo, nâng cấp khang trang, sạch đẹp, 

trang bị đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, đưa thêm các dịch vụ mới vào 

phục vụ khách hàng. Đến năm 2005, Bưu điện tỉnh Phú Yên có 38 bưu cục, 78 điểm bưu điện 

văn hóa xã, 2 điểm phục vụ, 6 đại lý đa dịch vụ và 89 đại lý điện thoại công cộng, bán kính phục 

vụ giảm còn 4,7 km/bưu cục (tương đương 10.780 người/bưu cục), đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 

nhân dân. Hệ thống đường thư các cấp đều được cơ giới hóa. Công tác phát hành báo chí được 

cải thiện, đến năm 2005, 97% xã có báo đọc trong ngày. Nhiều dịch vụ mới ra đời như: bưu 

phẩm chuyển phát nhanh (EMS), chuyển tiền nhanh, tiết kiệm bưu điện, quà tặng bưu chính,... 

được khách hàng sử dụng ngày càng nhiều.  

Mạng viễn thông ngày càng khởi sắc. Về hệ thống chuyển mạch có 2 tổng đài HOST và nhiều 

trạm vệ tinh, thay thế toàn bộ các tổng đài độc lập đang gần hết dung lượng và hạn chế về dịch 

vụ gia tăng. Mạng cáp tiếp tục phát triển mở rộng về các vùng nông thôn, hệ thống thông tin di 

động đã phủ sóng tại các trung tâm huyện, thành phố. Các dịch vụ mới với giá rẻ và chất lượng 

tốt như: điện thoại thẻ, điện thoại VoIP, Gọi 171, Gọi 1717, Gọi 1719, điện thoại internet, 

internet tốc độ cao,... phục vụ tốt yêu cầu của người tiêu dùng.  

 

Ông Phạm Hồng Khanh - Giám đốc Bưu điện tỉnh 

Phú Yên phát biểu trong lễ công bố hoàn thành mục 

tiêu 100% xã trên phạm vi toàn tỉnh có điện thoại 

được tổ chức tại xã An Xuân (ngày 31-8-2004) 
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Cùng với sản xuất - kinh doanh, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán 

bộ, nhân viên trong đơn vị cũng được chú trọng. Trước khi thực hiện tăng tốc, toàn đơn vị chỉ có 

278 lao động, trong đó 7% có trình độ cao đẳng, đại học. Đến năm 2005, lực lượng lao động 

tăng gấp đôi, số cán bộ có trình độ đại học đã tăng lên 26,1%, cao đẳng 10%, trung cấp 16%, số 

còn lại đều được đào tạo chuyên môn cơ bản. Mỗi năm có gần 50% lượt cán bộ, nhân viên được 

cử đi dự các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới. Đây là nguồn lực vững chắc

cho sự nghiệp phát triển của toàn ngành.  

Không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ viễn thông  

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng mạng lưới đến các địa bàn dân cư, Bưu điện tỉnh Phú Yên 

còn nỗ lực tập trung nghiên cứu tìm ra những giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng 

dịch vụ bưu chính - viễn thông. Trong đó, Bưu điện tỉnh Phú Yên đã tăng cường nghiên cứu 

điều tra thị trường, tích cực mở thêm nhiều dịch vụ mới, tổ chức nhiều chương trình khuyến 

mãi, đẩy mạnh việc bán thẻ viễn thông ra các tỉnh ngoài, phát triển đại lý bưu điện, đại lý 

internet, chú trọng hiệu quả hoạt động của các điểm bưu điện văn hóa xã,... Khi điều kiện cho 

phép, xúc tiến nhanh công tác thi công các công trình và sớm đưa vào sử dụng.  

Năm 2004, Bưu điện tỉnh Phú Yên đã khởi công và đưa vào sử dụng hàng loạt công trình, dự án 

quy mô lớn như: đầu tư lắp đặt hệ thống tổng đài điện thoại Acatel-1000E10 dung lượng 30,5 

nghìn số; lắp đặt hệ thống thông tin phục vụ công tác xây dựng công trình thủy điện sông Ba Hạ; 

dự án phát triển điện thoại đến 100% xã, đặc biệt là dự án phát triển mạng viễn thông nông thôn 

trị giá 80 triệu USD đang bước vào giai đoạn đầu tư các hạng mục chính như: hệ thống tổng đài, 

hệ thống truyền dẫn quang, mạng ngoại vi, mạch vòng,... Ông Phạm Hồng Khanh cho biết: 

"Việc hoàn thành và đưa vào khai thác nhiều dự án nói trên trong năm 2004 đánh dấu sự phát 

triển vượt bậc của ngành bưu chính - viễn thông Phú Yên. Qua đây, tình trạng "cháy số" của các 

tổng đài đã được giải quyết dứt điểm, chất lượng các dịch vụ khác được nâng lên đáng kể".  

Với chất lượng và quy mô, phạm vi phục vụ ngày càng được tăng cường, mở rộng, Bưu điện 

Phú Yên có đủ điều kiện để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh vừa đáp ứng nhu 

cầu về thông tin cho công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương. Năm 2005, doanh thu của 

ngành đạt 201 tỷ đồng, tăng gần 44,5% so với năm 2004, phát triển 8.250 máy điện thoại, tăng 

12,1% so với năm 2004, mật độ sử dụng máy điện thoại đạt 10,4 máy/100 dân, hoàn thành việc 

lắp đặt mạng điện thoại đến 100% xã trong tỉnh.  
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Phát triển mạng viễn thông đến các vùng kinh tế trọng điểm  

Cùng với nâng cao khả năng phục vụ nhu cầu của nhân dân, một trong những nhiệm vụ cấp thiết 

của ngành bưu chính - viễn thông Phú Yên là mở rộng mạng lưới đến các khu công nghiệp và 

vùng kinh tế trọng điểm. Ông Phạm Gia Huấn - Trưởng phòng Phòng viễn thông tin học (Bưu 

điện tỉnh Phú Yên) - cho biết: "Phát triển mạng viễn thông về các khu công nghiệp, khu đông 

dân cư và các vùng kinh tế trọng điểm không những tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội 

mà còn là cơ hội để ngành đạt doanh thu cao hơn".  

Bưu điện tỉnh Phú Yên đã tiến hành đầu tư, điều chỉnh lại cấu hình tuyến dẫn truyền trên toàn 

mạng, hệ thống tổng đài HOST - Scatel dung lượng 30,5 nghìn số và toàn bộ hệ thống VTD dự 

phòng, đảm bảo mạng thông tin mới vươn ra phục vụ ở tất cả các vùng sâu, vùng xa. Năm 2004, 

ngoài việc đầu tư lắp đặt các hạng mục chính, để nâng cao chất lượng dịch vụ, Bưu điện tỉnh 

Phú Yên còn xây dựng nhiều tuyến cáp đồng và nhà trạm phục vụ điện thoại cố định và dịch vụ 

internet tại Khu công nghiệp An Phú, Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, cảng Vũng Rô và 

tuyến cáp quang treo dài 23 km lên công trình thủy điện sông Ba Hạ với tổng kinh phí trên 10 tỷ 

đồng. Ngoài ra, bưu điện còn tiến hành xây dựng các trạm thu phát sóng di động BTS,... nhằm 

đáp ứng nhu cầu sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, thúc đẩy công nghiệp phát triển.  

Đến năm 2004, mạng viễn thông Phú Yên đã đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh. Riêng máy điện thoại cố định, bưu điện có khả năng đáp ứng trên 70 nghìn máy, hiện đạt 

trên 40 nghìn máy. Ngoài hệ thống cáp quang, cáp đồng dài trên 900 km, Phú Yên còn có 21 

trạm thu phát sóng điện thoại của ba mạng Vinaphone, Mobiphone và Viettel phủ sóng khắp các 

huyện, thành phố trong tỉnh. Ông Phạm Hồng Khanh cho biết: "Hiện nay, Phú Yên có thể triển 

khai các dự án tầm cỡ để nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong những năm tới, ngành sẽ tăng tốc, đón đầu những tiến bộ khoa 

học - kỹ thuật để nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương".  

Ngành bưu chính - viễn thông Phú Yên đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất để bước vào giai 

đoạn mới với tiềm lực vững chắc, tạo điều kiện để ngành hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trên 

chặng đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa cùng ngành bưu chính - viễn thông Phú 

Yên sẽ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, tích cực góp phần thúc đẩy kinh tế 

- xã hội phát triển.  
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Những thành tích đáng ghi nhận 

- Huân chương Lao động hạng Ba (năm 

1999).  

- Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ 

trang nhân dân, nhiều bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty 

bưu chính - viễn thông và tỉnh Phú 

Yên.  

Chiến lược phát triển mạng viễn 

thông Phú Yên đến năm 2010  

Là một tỉnh nghèo, nằm cách xa các 

trung tâm kinh tế lớn của cả nước, địa 

hình phức tạp, dân cư phân bố không 

đều, mức sống và trình độ dân trí còn thấp, những nhân tố đó đã tác động trực tiếp đến hoạt 

động sản xuất - kinh doanh của ngành bưu chính - viễn thông Phú Yên trong thời gian qua và sẽ 

còn ảnh hưởng đến công tác hoạch định chiến lược phát triển viễn thông trong thời gian tới. Căn 

cứ vào tình hình thực tế địa phương và các số liệu dự báo liên quan, ngành bưu chính - viễn 

thông Phú Yên đã xây dựng chiến lược phát triển viễn thông đến năm 2010.  

Thực hiện công cuộc đổi mới tổ chức quản lý kinh doanh dịch vụ bưu chính - viễn thông của 

Tổng công ty bưu chính - viễn thông Việt Nam, kể từ ngày 1-1-2005, Bưu điện tỉnh Phú Yên 

tách lĩnh vực viễn thông ra khỏi bưu điện để hình thành các công ty trực thuộc Tổng công ty 

viễn thông. Tổng công ty bưu chính cũng được thành lập và trực tiếp quản lý các bưu điện tỉnh, 

thành phố trong cả nước. Do đó, hoạt động sản - xuất kinh doanh của ngành trong giai đoạn tới 

sẽ có nhiều thay đổi. Trong đó:  

Giai đoạn 2006 - 2008: nâng số thuê bao điện thoại lên mức 65 nghìn máy. Để thực hiện được 

chỉ tiêu này, Bưu điện tỉnh Phú Yên sẽ tập trung điều chỉnh nâng cấp các hệ thống HOST chính 

như Acatel-1000E10, AXE-810 nhằm đạt dung lượng lắp đặt 88.363 lines; thay thế hoàn toàn 

các tổng đài độc lập dung lượng nhỏ, chất lượng kém bằng các vệ tinh tại hầu hết các trạm viễn 

thông như Hòa An, Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, Bình 

Thạnh, Đèo Cả, Hòa Tân Đông, Đông Mỹ, Đông Tác, Hòa Bình I, Hòa Mỹ Đông, Ngân Điền, 

 

Lễ cắt băng khánh thành trạm vệ tinh VSAT tại 

xã Phước Tân (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) 
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Suối Trai, Krông Pa; mở rộng dung lượng của các trạm Sơn Thành, Phú Thứ, Hòa Hiệp Trung, 

Hòa Xuân, Củng Sơn, Hai Riêng, Hòa Hội, Núi Sầm và bưu điện trung tâm. Về mạng internet, 

đảm bảo 100% các trạm HOST, vệ tinh tại các trung tâm huyện được lắp đặt thiết bị DSLAM, 

tạo điều kiện mở rộng địa bàn phục vụ dịch vụ Internet tốc độ cao.  

Giai đoạn 2009 - 2010: trang bị mới 12 vệ tinh tại các trạm Từ Nham, Xuân Cảnh, Gành Đỏ, 

Xuân Hải, Xuân Sơn Nam, Xuân Lãnh, Xuân Phước, An Chấn, An Hòa, An Dân, Eabar, Đức 

Bình Đông; đồng thời mở rộng HOST 2 và HOST 3 nhằm đạt dung lượng lắp đặt 114,5 nghìn 

lines, phấn đấu 50% trạm HOST vệ tinh trên phạm vi toàn tỉnh được lắp đặt thiết bị DSLAM 

phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ internet tốc độ cao.  

Đơn vị: tỷ đồng 
Phát triển máy điện thoại giai đoạn 2000 - 2005 

Đơn vị: máy 

 

Nguồn: Bưu điện tỉnh Phú Yên.  
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Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên  

Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên để phát triển bền vững 
Với lợi thế sẵn có và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, trong những năm gần đây, Tỉnh 

uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành nhiều chủ trương, chính 

sách nhằm thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá. Cùng với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên đã 

tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh làm tốt công tác quản lý, khai thác các nguồn tài nguyên 

và bảo vệ môi trường, góp phần đưa kinh tế Phú Yên ngày càng phát triển theo hướng hiệu quả 

và bền vững.  

Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên  

Sau ngày tái lập tỉnh (ngày 1-7-1989),  đến năm 2004, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên 

địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu to lớn. Đặc biệt, sau khi Luật đất đai năm 1993 (thay 

thế Luật đất đai năm 1988) có hiệu lực thi hành ngày 1-10-1993, công tác quản lý nhà nước và 

việc khai thác sử dụng nguồn tài nguyên đất ngày càng đạt hiệu quả cao.  

Để phù hợp với tình hình thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên đã tham mưu cho Uỷ 

ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều quyết định, chỉ thị, văn bản,... để đôn đốc các cấp, các ngành 

thực hiện tốt Luật đất đai. Nhờ vậy, Phú Yên đã giải quyết được những vấn đề cơ bản công tác 

quản lý nhà nước về đất đai.  

Từ năm 1993, tỉnh Phú Yên đã triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính theo hệ tọa độ quốc gia. 

Sở đã lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật xây dựng hồ sơ địa chính đến năm 2010 và được Tổng 

cục Địa chính phê duyệt. Đến năm 2004, toàn tỉnh đã lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.500 cho 9 

phường; 6 thị trấn với diện tích 1.337 ha và 18.560 hồ sơ kỹ thuật thửa đất, lập bản đồ địa chính 

tỷ lệ 1/2.000 cho 57 xã với diện tích trên 100 nghìn ha, lập hồ sơ địa chính cho 55 xã, phường, 

thị trấn.  
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Căn cứ vào công tác quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất từ năm 2000 đến năm 2010 

tại Phú Yên đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt, đến năm 2004, toàn tỉnh 

đã quy hoạch được 2 huyện và 3 huyện 

đang triển khai thực hiện. Hàng năm, 

công tác lập kế hoạch sử dụng đất được 

thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cấp xã. 

Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất được phê duyệt, nhiều dự án lớn đã 

được triển khai thực hiện trên địa bàn 

tỉnh như: Khu công nghiệp Hoà Hiệp, 

Khu công nghiệp phía bắc thành phố Tuy Hoà, Cụm công nghiệp thành phố Tuy Hoà, Cụm công 

nghiệp Đồng Bó, Cụm công nghiệp Sơn Hoà, Cụm công nghiệp Chí Thạnh, khu du lịch phức 

hợp,... Từ những dự án này, tỉnh Phú Yên đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài 

nước, đầu tư vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm cho hàng vạn lao động của tỉnh.  

Đặc biệt, với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng 

cao hiệu quả sử dụng đất đai, Phú Yên đã triển khai thực hiện khá thành công Điều 20 của Luật 

đất đai năm 1993 và Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 27-9-1993 của Chính phủ về giao đất nông 

nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích nông nghiệp. Sau 

2 năm thực hiện, đến tháng 7-1997, 90% diện tích đất đã được giao đến hộ gia đình, cá nhân. 

Đến năm 2004, đất nông nghiệp đã giao cho 125.014 hộ, đạt 98%. Cùng với công tác giao đất, 

uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã đã cấp 47.185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ 

chức, hộ gia đình và cá nhân.  

Những nỗ lực không ngừng của ngành tài nguyên và môi trường Phú Yên đã mang lại sự phấn 

khởi và niềm tin cho nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ đó, nhân 

dân yên tâm đầu tư, sử dụng đất đai một cách hiệu quả.  

Bên cạnh nguồn tài nguyên đất, Phú Yên là tỉnh có nguồn tài nguyên nước khá dồi dào và có 

chất lượng cao. Với số lượng hang động tự nhiên lớn, khối lượng khai thác nguồn nước của tỉnh 

đạt khoảng 1,207x106 m3/ngày. Ngoài ra, nguồn nước mưa và nước mặt trên địa bàn cũng rất 

 

Ông Phan Xuân Phổ - Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường Phú Yên 
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phong phú, nhưng phân bổ không đều theo không gian và thời gian. Vì thế, công tác quản lý 

nguồn tài nguyên này còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Tuy nhiên, với những nỗ lực trong công 

tác điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, ngành tài nguyên và môi trường 

Phú Yên bước đầu cập nhật thông tin về một số điểm khai thác nước ngầm, đồng thời thống kê 

các hồ chứa nước trên địa bàn các huyện Sông Hinh, Sơn Hoà, Tuy Hoà,... Trên cơ sở đó, ngành

đã lập quy hoạch và lên kế hoạch bảo vệ, khai thác và phát triển nguồn tài nguyên nước trong 

các năm tiếp theo.  

Phú Yên là một trong những tỉnh có nhiều loại khoáng sản. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và 

Môi trường Phú Yên, hiện nay, Phú Yên có 147 điểm quặng và mỏ khoáng với nhiều loại 

khoáng sản quý như: kim loại đen, kim loại màu, kim loại quý hiếm, các khoáng chất công 

nghiệp và đá xây dựng. Trong đó, vàng sa khoáng có trữ lượng khoảng 21 tấn (tập trung ở Mò 

O, xã Đức Bình Tây), diatomit trữ lượng 90 triệu m3 (ở Hoà Lộc, An Xuân), đá hoa cương trữ 

lượng 54 triệu m3 (ở Kim Sơn - An Thọ và Hoà Tâm), nhôm (bôxít) trữ lượng 4,8 triệu tấn (ở 

Vân Hoà, huyện Tuy An),... Đây là nguồn tài nguyên khoáng sản có vai trò quan trọng thúc đẩy 

các ngành công nghiệp của tỉnh phát triển.  

Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi 

trường  

Tài nguyên - môi trường là một trong 

những lĩnh vực trọng yếu, gắn liền với 

đời sống của con người. Công cuộc công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói 

chung và Phú Yên nói riêng đòi hỏi sử 

dụng một khối lượng lớn tài nguyên 

thiên nhiên. Thực tế này đang ảnh hưởng 

không nhỏ đến những vấn đề môi trường. 

Trước tình hình đó, việc sử dụng hợp lý 

các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo 

vệ môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng, phát 

triển các khu công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, đảm bảo phát triển 

kinh tế nhanh và bền vững, góp phần ổn định xã hội.  

 

Bản đồ quy hoạch chi tiết phân lô đường Hùng 

Vương 
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Ông Phan Xuân Phổ - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên - khẳng định: "Bảo vệ 

môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở 

quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững". Với nhận định đó, trong thời gian qua, Sở Tài 

nguyên và Môi trường Phú Yên đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiều biện pháp quan 

trọng như: tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức đi đôi với áp dụng các biện pháp 

về kinh tế, xây dựng các chế tài xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, đồng thời 

thực hiện tốt chức năng quản lý chất thải các loại và cải thiện môi trường ở những khu vực bị ô 

nhiễm nặng. Cùng với việc đưa ra nhiều biện pháp xử lý, sở cũng đề xuất với Uỷ ban nhân dân 

tỉnh thành lập Quỹ môi trường Phú Yên nhằm khuyến khích, động viên và giúp đỡ các doanh 

nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất - kinh doanh.  

Nhìn lại chặng đường đã qua, ngành tài nguyên và môi trường Phú Yên càng nhận thức sâu sắc 

hơn vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới, cùng với 

sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, tập thể cán bộ, công nhân viên ngành 

tài nguyên và môi trường Phú Yên sẽ góp phần đưa Phú Yên vững bước trên con đường công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá.  

Phú Yên thuộc sườn phía đông dãy Trường Sơn, có diện tích tự nhiên 5.045 km2, chiếm 1,6% 

diện tích cả nước. Là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của các hoạt động kiến tạo, địa hình, địa 

mạo của Phú Yên khá phức tạp, bao gồm vùng núi cao, vùng đồi núi thấp, ven biển và vùng 

đồng bằng ven biển. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm gần 24%, đất lâm nghiệp chiếm 34,4%, 

đất chuyên dùng 3,6%, đất ở 0,9%, đất chưa sử dụng 37,2%.  

Trong những năm gần đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên đã tham mưu cho Uỷ ban 

nhân dân tỉnh nhiều biện pháp quản lý, thăm dò và khai thác hiệu quả nguồn khoáng sản này. 

Đồng thời, sở cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong công tác cấp giấy phép 

khai thác, khuyến khích và có chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp khai thác và sản xuất 

chế biến khoáng sản tại địa phương.  

Công tác giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

1) Đất nông nghiệp: hoàn thành giao đất cho 125.014 hộ, đạt 98%; cấp 47.185 giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất.  

2) Đất lâm nghiệp: hoàn thành giao đất, cấp đất cho 13.686 hộ, đạt 96.272/135.137 ha; cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho 13.810 hộ, đạt 71% diện tích cần giao; hoàn thành công tác 
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giao, cấp đất cho 37 tổ chức, 2 dự án với diện tích 126.641 ha, đạt 84% diện tích cần giao.  

3) Đất đô thị: từ năm 1993 đến tháng 4-2004, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Yên đã 

hoàn thành công tác giao đất cho 2.070 hộ với diện tích 24,89 ha; cho 273 tổ chức thuê diện tích 

511 ha; thu hồi 87 trường hợp vi phạm với diện tích 2.680 ha. Tuy nhiên, công tác cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Đến nay, toàn tỉnh mới cấp được 6.481 giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất.  

4) Đất ở nông thôn: thực hiện điều 52, 53, 54 của Luật đất đai, trên cơ sở đề nghị của địa 

phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã quyết định chuẩn y chuyển mục đích sử dụng đất ở cho 240

lượt xã, thị trấn với tổng diện tích 200 ha.  

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên  

Địa chỉ: số 62A Lê Duẩn - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoại: 057.841198  
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Chương II: Kết cấu hạ tầng mềm  

Ngành tài chính Phú Yên  

Không ngừng phát huy nội lực 
Phát huy thành tích của ngành tài mậu trong kháng chiến, từ khi tái lập tỉnh (năm 1989), ngành 

tài chính Phú Yên đã có những nỗ lực to lớn nhằm huy động năng lực tài chính góp phần tạo 

nên những bước đột phá trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

Trong những năm qua, nhờ triển khai những cơ chế, chính sách hợp lý nhằm thu hút đầu tư, 

quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng, Phú Yên đã đạt được những bước tiến quan trọng trong các 

lĩnh vực kinh tế - xã hội. Sự phát triển 

không ngừng của Phú Yên có dấu ấn 

không nhỏ của ngành tài chính. Từ chỗ dựa 

phần lớn vào nguồn viện trợ, trợ cấp của 

Trung ương và các tổ chức xã hội, ngành 

tài chính Phú Yên đã từng bước phát huy 

hiệu quả sức mạnh nội lực, tạo đà cho 

những bước tăng trưởng của kinh tế địa 

phương.  

Truyền thống đơn vị anh hùng  

Chính thức thành lập ngày 21-4-1961, từ 

hai bàn tay trắng, song được sự bao bọc 

của nhân dân vùng giải phóng, ngành tài 

mậu Phú Yên (đơn vị tiền thân của ngành 

tài chính hiện nay) đã nỗ lực xây dựng nền hậu cần nhân dân, góp phần cùng quân và dân địa 

phương tạo nên những kỳ tích trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và thống nhất đất 

nước.  

Nét nổi bật xuyên suốt của ngành tài mậu Phú Yên trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc là 

tinh thần tự lực cánh sinh, phát huy tối đa nội lực của toàn quân và dân trong công tác hậu cần, 

ra sức sản xuất lương thực, thực phẩm; bảo đảm hậu cần tại chỗ trong bối cảnh bốn bề địch bao 

vây, đánh phá ác liệt dài ngày. Công việc của ngành tài mậu thời kỳ này vô cùng gian nan, cơ 

cực: cố gắng trang trải các nhu cầu tối thiểu cho lực lượng quân, dân, chính, Đảng, chi viện đắc 

Ông Đỗ Duy Vinh - Giám đốc Sở Tài chính Phú 

Yên - phát biểu trong Hội nghị cán bộ, công 

chức Sở Tài chính Phú Yên (năm 2004) 
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lực cho các đơn vị chủ lực của quân khu dừng chân trên địa bàn và cho các tỉnh Khánh Hòa, 

Đắk Lắk.  

Trong bối cảnh chiến tranh ác liệt, vừa đảm nhận công tác hậu cần kết hợp với sản xuất, vừa làm 

nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, để bù đắp những tổn thất về lực lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng 

lớn của công cuộc kháng chiến lâu dài, ngành tài mậu phải ra sức xây dựng và phát triển lực 

lượng. Một mặt, ngành tiếp nhận sự chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc, mặt khác tiến hành 

đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ bồi dưỡng.  

Năm 1963, ngành đã mở lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho 30 cán bộ kế toán hành chính 

cung cấp cho các ban, ngành, giới để các đơn vị đưa công tác quản lý tài chính đi vào nền nếp. 

Đầu năm 1965, ngành mở 2 lớp bồi dưỡng 40 cán bộ khu tài chính để nắm vững chủ trương, 

mục đích, nội dung chính sách "Đảm phục nuôi quân" ở ba huyện: Tuy Hòa 1, Tuy Hòa 2 và 

Tuy An. Năm 1967, ngành mở lớp đào tạo cho 20 cán bộ kế toán để bổ sung thay thế các đồng 

chí hy sinh và cung cấp cho các ngành mới phát sinh,...  

Nhờ quan tâm đến công tác đào tạo, bổ sung lực lượng kịp thời, ngành tài mậu Phú Yên đã đáp 

ứng nhu cầu cấp thiết trong thời kỳ chiến tranh. Đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành có trình độ 

nghiệp vụ và tinh thần dũng cảm, mưu trí, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ, góp phần làm nên 

những chiến công của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất 

đất nước. Trong thời kỳ 1961 - 1975, ngành tài mậu Phú Yên đã cung cấp trên 35,1 nghìn tấn 

gạo. Với những thành tích đó, năm 2000, ngành tài chính Phú Yên đã vinh dự được đón nhận 

danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.  

Trưởng thành trong thời kỳ đổi mới  

Sau ngày tái lập tỉnh, vai trò của ngành tài chính càng trở nên quan trọng với yêu cầu phải tiếp 

tục đổi mới mạnh mẽ lĩnh vực tài chính, ngân sách nhằm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện 

và đồng bộ, tạo môi trường phát triển kinh tế ổn định, kiềm chế lạm phát, phân phối và sử dụng 

có hiệu quả các nguồn lực, khuyến khích tiết kiệm và mở rộng đầu tư. Nhận thức được trọng 

trách này, lãnh đạo Sở Tài chính Phú Yên đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các cấp, các địa phương thực hiện dự toán ngân sách với tốc độ 

tăng trưởng liên tục tăng qua các năm, cơ cấu thu chi ngân sách luôn phát triển theo hướng tích 

cực.  

Nhờ thực hiện nghiêm túc việc đổi mới công tác điều hành, quản lý ngân sách, tích cực trong 
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việc tăng thu, tiết kiệm trong chi ngân sách,... công tác thu chi ngân sách của Phú Yên đã được 

thực hiện khá linh hoạt, kịp thời, chặt chẽ và mang lại hiệu quả cao. Hàng năm, tỷ lệ thu đạt kết 

quả khả quan, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo hoạt động thường xuyên cho 

bộ máy quản lý hành chính nhà nước tại địa phương.  

Nhân tố quyết định thắng lợi của công tác thu ngân sách là sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh 

đạo Đảng và Nhà nước, mà trực tiếp là của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên thông qua 

những chủ trương phát triển sản xuất, các chính sách ưu đãi đầu tư, góp phần gia tăng nguồn 

vốn đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong những năm qua, tổng thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn luôn hoàn thành kế hoạch được giao. Năm 2004, thu ngân sách nhà nước đạt 543,7

tỷ đồng, đạt 112,17% so với dự toán được giao. Trong đó, một số đơn vị có số thu cao hơn mức 

dự toán là huyện Phú Hòa, huyện Tuy Hòa (cũ), huyện Sông Cầu và huyện Sơn Hòa.  

Để đạt được kết quả trên, Sở Tài chính Phú Yên đã phối 

hợp với Cục Thuế tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh 

giao thu tăng thêm ít nhất 13,4% so với dự toán Trung 

ương giao thu nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư 

phát triển. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 

1998 - 2003 đạt 8,7%/năm, năm 2004 đạt 11,2%/năm. 

Những bước tăng trưởng kinh tế đã kéo theo việc tăng 

thu ngân sách từ gần 173 tỷ đồng (năm 1998) lên 543,7 

tỷ đồng (năm 2004).  

Bên cạnh đó, để đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà 

nước, hệ thống các chính sách thuế đã được cải cách và 

dần hoàn thiện, thông qua việc áp dụng các luật thuế 

mới cho các thành phần kinh tế trong tỉnh. Trong những 

năm qua, tỉnh Phú Yên đã nỗ lực vượt bậc. Tổng thu 

ngân sách (phần của địa phương được hưởng theo phân 

cấp hiện hành) đã đáp ứng trên 50% tổng chi ngân sách 

địa phương và phần thiếu hụt được ngân sách Trung ương bổ sung hàng năm.  

Đồng thời, trong phân bổ chi ngân sách, ngành tài chính Phú Yên đã chú trọng đến cơ cấu chi 

hợp lý, đảm bảo sự công bằng và tính cân đối giữa các ngành, các lĩnh vực. Có thể nói, trong 

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên 

trao cờ thi đua của Chính phủ cho 

ngành tài chính Phú Yên (năm 

2002) 
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những năm qua, nguồn vốn từ ngân sách luôn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển 

kinh tế - xã hội của Phú Yên. Nguồn vốn này ưu tiên chủ yếu cho các lĩnh vực như: đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng, các dự án kinh tế trọng điểm, trả 

lương cho bộ máy công chức quản lý của địa phương. Hiệu quả của công tác sử dụng nguồn vốn 

này đã được khẳng định với những thay đổi cơ bản về kết cấu hạ tầng tại địa phương.  

Tiếp tục thực hiện phương châm "đổi mới quản lý ngân sách có hiệu quả, thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí", ngành tài chính Phú Yên đã phân định rõ cơ chế quản lý tài chính đối với đơn 

vị hành chính và đơn vị sự nghiệp. Theo đó, ngành đã tiến hành quản lý hành chính đối với các 

cơ quan quản lý hành chính nhà nước, thực hiện cơ chế quản lý mới đối với các đơn vị sự 

nghiệp có thu. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp quốc doanh địa phương trên địa bàn tỉnh, 

công tác quản lý tài chính luôn được chú trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của khối doanh 

nghiệp này. Nhờ vậy, riêng năm 2004, 17 doanh nghiệp quốc doanh địa phương, với số vốn kinh 

doanh 594,822 tỷ đồng, đã đạt doanh thu 1.772,565 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 100,064 tỷ 

đồng.  

Với vị thế là một tỉnh thuần nông, Phú Yên rất coi trọng kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, 

tỉnh đã xác định: ngân sách xã là nhân tố then chốt để lành mạnh hoá tài chính nông thôn, tạo 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Sở Tài chính Phú Yên đã đề xuất ban hành cơ chế tài chính 

về phát triển hạ tầng nông thôn, góp phần nâng cao năng lực huy động tài chính từ nguồn đóng 

góp của nhân dân, nguồn kinh phí địa phương cùng với ngân sách nhà nước. Năm 2005, trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên, ngân sách nhà nước đã mở rộng chi đầu tư cho nông thôn với vốn xây dựng 

cơ bản là 104 tỷ đồng, chiếm 42,8% tổng vốn xây dựng cơ bản tập trung. Mặc dù mới được triển 

khai, nhưng không chỉ ngành tài chính mà nhân dân các thôn, xã đã đặt rất nhiều hy vọng vào sự 

đổi thay của diện mạo nông thôn do các cơ chế chính sách phát triển nguồn thu trên địa bàn xã, 

phường mang lại.  

Thách thức trong tiến trình hội nhập, phát triển  

Quán triệt tinh thần phát huy nội lực, phục vụ có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, 

nâng cao tiềm lực tài chính địa phương, trong những năm qua, ngành tài chính Phú Yên đã góp 

phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh những 

giải pháp cơ bản, các hình thức huy động vốn, vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất - kinh 

doanh, các doanh nghiệp nhà nước và đầu tư kết cấu hạ tầng như vay vốn đầu tư xây dựng các 
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nhà máy, các khu công nghiệp, các tuyến quốc lộ, giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh 

mương; tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi, viện trợ, trợ cấp của Trung ương, các tổ chức nước 

ngoài phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động trong giai đoạn tới, ngành tài chính Phú 

Yên đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Có thể nói, công tác tài chính luôn là vấn đề 

then chốt trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế. Đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn 

như Phú Yên, vấn đề tài chính lại càng trở nên cấp thiết khi gần 50% kinh phí phải trợ cấp từ 

Trung ương (năm 2004, ngân sách Trung ương trợ cấp cho tỉnh là 360,01 tỷ đồng). Như vậy, để 

tháo gỡ những vướng mắc từ vấn đề tài chính phải hoạch định cơ chế, chính sách cho phù hợp, 

nhằm nâng cao năng lực tài chính trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.  

Cái khó nhất có lẽ là ở hoạt động thu ngân sách, bởi nguồn thu ngân sách của tỉnh vẫn chỉ tập 

trung vào một số doanh nghiệp lớn, số doanh nghiệp còn lại thu nộp rất thấp. Nhiều doanh 

nghiệp chưa chủ động đầu tư cải tiến máy móc, thiết bị, đầu tư chiều sâu để hạ giá thành sản 

phẩm, mà trông chờ vào sự bảo trợ của Nhà nước. Do đó, tỷ suất lợi nhuận trên vốn thấp, năng 

lực cạnh tranh không cao.  

Dưới góc độ ngành, công tác quản lý giá cả cũng gặp rất nhiều khó khăn khi giá cả Nhà nước 

quản lý không theo kịp tốc độ thay đổi giá của thị trường, tạo khoảng cách rất lớn. Chẳng hạn, 

giá đất theo quy định của Nhà nước, nhưng trên thực tế giá đất lại biến động theo nhu cầu thị 

trường, ảnh hưởng nhiều đến công tác giải phóng mặt bằng và công tác thu nộp ngân sách nhà 

nước.  

Đi lên từ con số không, lại được thử thách qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, ngành tài 

chính Phú Yên đang khẳng định bản lĩnh của một đơn vị giàu truyền thống. Năng động, sáng tạo 

là những tố chất đáng quý để ngành vượt qua những thách thức mới trong tiến trình hội nhập, 

đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên.  

Những thành tích đáng ghi nhận 

- Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (năm 2000).  

- Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2003).  

- Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (năm 2001).  

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2001).  

- Ngoài ra, tập thể và nhiều cá nhân còn nhận được nhiều phần thưởng cao quý của của Bộ Tài 
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chính và tỉnh Phú Yên.  

Sở Tài chính Phú Yên 

Địa chỉ: số 48 đường Lê Duẩn - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên  

Điện thoại: 057.823963  

Tổng thu ngân sách địa phương 

Đơn vị: triệu đồng 

Chi ngân sách địa phương 

Đơn vị: triệu đồng 

Nguồn: Sở Tài chính Phú Yên 
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Kho bạc Nhà nước Phú Yên  

Đảm bảo nguồn vốn cho phát triển kinh tế - xã hội 
Kho bạc nhà nước Phú Yên được thành lập và đi vào hoạt động ngày 1-4-1990 với chức năng 

quản lý, thu - chi quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ tài chính nhà nước, quản lý các khoản 

vay và trả nợ dân, quản lý tiền và tài sản tạm thu - tạm giữ - tạm gửi chờ xử lý. Trong những 

ngày đầu thành lập, Kho bạc nhà nước Phú Yên phải đối mặt với nhiều khó khăn về nhân sự, 

nghiệp vụ và cơ sở vật chất. Song với tinh thần vượt khó vươn lên, sau 14 năm (1990 - 2004) 

xây dựng và trưởng thành, Kho bạc nhà nước Phú Yên đã phát huy vai trò và hiệu quả trong 

công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

Tại thời điểm thành lập, Kho bạc nhà nước Phú Yên có 6 kho bạc cấp huyện. Đội ngũ cán bộ 

vừa thiếu lại vừa yếu, phần lớn từ 2 ngành tài chính và ngân hàng chuyển sang. Trụ sở làm việc 

phải đi mượn. Bên cạnh đó, cơ chế quản lý ngân sách nhà nước đang đổi mới, nền kinh tế đang 

trong giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà 

nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tình trạng lạm phát, giá cả tăng nhanh, sự thiếu hụt 

ngân sách và tiền mặt xảy ra thường xuyên,... đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Kho 

bạc nhà nước Phú Yên. Tuy nhiên, nhờ có sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Kho bạc nhà nước 

Trung ương, sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ giữa cơ 

quan, ban, ngành và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, Kho bạc nhà nước Phú Yên đã nhanh 

chóng khắc phục khó khăn, vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Thành quả đáng ghi nhận  

Về quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước, trong giai đoạn 1990 - 2004, Kho bạc nhà nước Phú 

Yên đã phối hợp với cơ quan thuế, từng bước hoàn thiện cơ chế thu ngân sách nhà nước, không 

ngừng mở rộng các khoản thu trực tiếp qua kho bạc nhà nước, nhằm tập trung nhanh các khoản 

thu vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt, trong giai đoạn 1992 - 2001, mạng lưới thu ngân sách 

trực tiếp đã được Kho bạc nhà nước Phú Yên bố trí lưu động tại các xã, phường và các điểm thu 

cố định tại các trạm cân xe, trạm cảnh sát giao thông và cơ quan thuế tỉnh, huyện. Việc tổ chức 

thu trực tiếp đã mang lại những kết quả tích cực. Số thu được tập trung nhanh hơn, tạo điều kiện 

thuận lợi cho các đối tượng thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, giảm tình trạng chiếm dụng, chậm 

nộp, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của Nhà nước. Nhờ đó, trong những năm qua, kết 

quả thu ngân sách nhà nước đã có nhiều chuyển biến. Nếu năm 1990 thu ngân sách trên địa bàn 

mới đạt 15,5 tỷ đồng, thì đến năm 2003 là 403 tỷ đồng, gấp 26 lần.  
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Bên cạnh đó, từ năm 1990 đến năm 

2004, Kho bạc nhà nước Phú Yên đã sử 

dụng nguồn vốn nhàn rỗi để tạm ứng 

cho ngân sách, đáp ứng nhu cầu chi tiêu 

cấp thiết của tỉnh trong thời điểm nguồn 

thu ngân sách chưa thể huy động theo 

kế hoạch.  

Về kiểm soát chi ngân sách nhà nước: 

từ năm 1990 đến năm 1996, trước khi 

có Luật ngân sách nhà nước, Kho bạc 

nhà nước Phú Yên kiểm soát, thanh toán 

các khoản chi ngân sách nhà nước theo 

chế độ của Bộ Tài chính và Kho bạc nhà nước Trung ương. Năm 1997, Luật ngân sách nhà nước 

được ban hành, công tác kiểm soát, chi trả ngân sách nhà nước đi vào nền nếp, ổn định. Hệ 

thống tiêu chuẩn, định mức chi tiêu được ban hành làm cơ sở cho công tác kiểm soát, thanh 

toán. Kho bạc nhà nước Phú Yên hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng ngân sách thực hiện đầy đủ 

chế độ hóa đơn, chứng từ, các khoản chi ngân sách theo luật định. Đến năm 2004, công tác quản 

lý ngân sách nhà nước được thực hiện theo Luật ngân sách bổ sung, sửa đổi. Xóa bỏ cơ chế cấp 

phát ngân sách bằng hạn mức kinh phí, thực hiện cấp phát ngân sách theo dự toán được duyệt.  

Để triển khai Luật ngân sách nhà nước sửa đổi một cách đồng bộ, hiệu quả, Kho bạc nhà nước 

Phú Yên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến những điểm mới trong bộ luật cho các 

đối tượng thụ hưởng ngân sách hiểu rõ thông qua công tác tổ chức các hội nghị khách hàng. Bên 

cạnh đó, Kho bạc nhà nước Phú Yên cũng tranh thủ sự chỉ đạo của địa phương, phối hợp với cơ 

quan khối tài chính có biện pháp triển khai Luật ngân sách nhà nước một cách hiệu quả thông 

qua các biện pháp thu ngân sách được điều tiết cho các cấp đúng quy định, chi ngân sách được 

kiểm soát chặt chẽ, từ chối các khoản chi vượt tiêu chuẩn định mức Nhà nước.  

Thực hiện chức năng huy động vốn cho ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển, trong thời gian 

qua, công tác huy động vốn tại địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tháng 7-

1990, Kho bạc nhà nước Phú Yên tổ chức tiếp nhận và thực hiện chi trả công trái xây dựng Tổ 

quốc (phát hành từ năm 1983 đến năm 1988) do ngành ngân hàng bàn giao. Năm 1991, Kho bạc 

nhà nước Phú Yên thực hiện phát hành tín phiếu kho bạc nhà nước xây dựng đường dây 500 kV 

 

Phát hành trái phiếu Chính phủ tại các địa bàn 

trong tỉnh 
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Bắc - Nam đạt 450 triệu đồng. Năm 1999, công tác phát hành công trái xây dựng Tổ quốc đạt 

30,448 tỷ đồng. Năm 2003, hưởng ứng đợt phát hành công trái giáo dục toàn quốc, Kho bạc nhà 

nước Phú Yên đã huy động 6,727 tỷ đồng. Những nỗ lực của Kho bạc nhà nước Phú Yên đã góp 

phần không nhỏ trong công tác huy động vốn đầu tư cho những công trình lớn của đất nước theo 

tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Tiêu biểu như công trình đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 

6, hành lang Côn Minh - Hải Phòng, thuỷ điện Sơn La, các công trình thuỷ lợi ở Đắk Lắk - Bình 

Thuận - Khánh Hoà,...  

Đánh giá những thành tích của Kho bạc nhà nước Phú Yên, ông Đào Tấn Lộc - Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Phú Yên - cho biết: "Cùng với các cơ quan trong tỉnh, trong thời gian qua, hệ 

thống Kho bạc nhà nước Phú Yên đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong quá trình 

hoạt động Kho bạc nhà nước Phú Yên đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng 

đáng là công cụ quản lý tài chính - ngân sách của Nhà nước".  

Nâng cao chất lượng hoạt động  

Với nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên Kho bạc nhà nước Phú Yên các chỉ tiêu như doanh số 

hoạt động, số tài khoản giao dịch, đơn vị giao dịch qua Kho bạc nhà nước Phú Yên tăng nhanh 

qua các năm. Nếu năm 1990 toàn tỉnh có 500 tài khoản, doanh số hoạt động trên 150 tỷ đồng, thì 

đến năm 2004 có 1.700 tài khoản, tăng 340%, doanh số hoạt động đạt 14.137 tỷ đồng. Bên cạnh 

đó, Kho bạc nhà nước Phú Yên còn thường xuyên tổ chức kiểm tra theo định kỳ và đột xuất về 

tính an toàn kho quỹ ở tất cả các đơn vị kho bạc nhà nước trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh sai 

sót về chấp hành chế độ quản lý tiền mặt và giấy tờ có giá trị, tài sản tạm thu, tạm giữ trong kho 

tiền của Kho bạc nhà nước.  

Không những thế, Kho bạc nhà nước Phú Yên đã phối hợp tốt với phòng nghiệp vụ công an tỉnh 

triển khai công tác bảo vệ an toàn tài sản theo Thông tư liên bộ số 40/TT-LB ngày 25-7-1996, 

kịp thời xử lý tình huống xấu xảy ra. Đội ngũ cán bộ luôn liêm khiết, trung thực, sẵn sàng trả lại 

tiền thừa cho khách, phát hiện chuyển cho cơ quan công an xử lý tiền giả, ngăn chặn các âm 

mưu, thủ đoạn phá hoại kinh tế.  

Bên cạnh những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, Kho bạc nhà nước Phú Yên luôn chú 

trọng đến công tác hoàn thiện bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ. Nếu năm 1992 công tác tin học 

bắt đầu được đưa vào sử dụng ở Kho bạc nhà nước Phú Yên, thì đến năm 2003 đơn vị đã triển 

khai lắp đặt mạng phát hành, thanh toán công trái, trái phiếu thông qua mạng truyền thông của 
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Bộ Tài chính, nối mạng với cơ quan tài chính, thuế và hệ thống Kho bạc nhà nước Trung ương 

bằng đường truyền riêng. Do đó, chất lượng xử lý thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của 

Kho bạc nhà nước Phú Yên được nâng cao, đảm bảo công tác kho bạc được giải quyết nhanh 

chóng, kịp thời và chính xác. Từ năm 1996 đến năm 2004, tất cả các đơn vị trong ngành đều xây 

dựng được trụ sở làm việc khang trang, rộng rãi, đầy đủ trang thiết bị làm việc. Ngoài ra, Kho 

bạc nhà nước Phú Yên tiếp tục cải tạo và xây mới nhiều trụ sở kho bạc nhà nước huyện.  

Về nhân lực, đến năm 2004, tổng số cán bộ trong ngành là 152 người. Trong đó, 70 người có 

trình độ đại học, 16 người đang theo học các trường đại học, 41 người đạt trình độ trung cấp,... 

Trình độ chuyên môn và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ ngày một nâng cao, đáp ứng tốt 

yêu cầu nhiệm vụ của ngành và địa phương. Phát huy thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, 

tập thể cán bộ, nhân viên Kho bạc nhà nước Phú Yên tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn 

thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ của ngành và địa phương giao, xây dựng ngành kho bạc nhà 

nước vững mạnh, ổn định và phát triển.  

Nhìn lại chặng đường 14 năm qua, Kho bạc nhà nước Phú Yên đã giúp các cấp chính quyền địa 

phương quản lý quỹ ngân sách nhà nước chặt chẽ, cung cấp số liệu ngân sách nhà nước các cấp 

kịp thời và chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành ngân sách nhà nước thông 

thoáng và hiệu quả, góp phần tích cực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn 

1) Tranh thủ sự chỉ đạo của Kho bạc nhà nước Trung ương, cấp ủy và chính quyền địa phương, 

phối hợp tốt với các ban, ngành liên quan, tạo thuận lợi trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị 

của ngành và địa phương giao đạt kết quả tốt.  

2) Kế thừa và vận dụng kinh nghiệm của hai ngành tài chính và ngân hàng để giải quyết hoạt 

động nghiệp vụ theo hướng thông thoáng trong công tác giao dịch với các đơn vị.  

3) Quan tâm công tác tổ chức bộ máy và kiện toàn đội ngũ cán bộ, đào tạo và tái đào tạo thông 

qua nhiều hình thức, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ.  

4) Củng cố khối đại đoàn kết, đề cao trí tuệ tập thể,... bám sát chương trình hành động của ngành 

để cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình thực tế, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.  

5) Chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát các lĩnh vực nghiệp vụ, xử lý nghiêm những sai phạm, 

có biện pháp chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời nhằm nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật 

của các đơn vị.  

6) Để triển khai các nhiệm vụ mới phải bám sát sự chỉ đạo của ngành và địa phương; thực hiện 
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tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ mới đến tất cả các cấp, ngành và toàn xã hội.  

7) Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

cho cán bộ.  

Định hướng phát triển đến năm 2010 

1) Tập trung triển khai và nâng cao chất lượng công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các 

quỹ tài chính khác; phối hợp với ngành thuế tập trung nhanh nguồn thu, điều tiết kịp thời cho 

ngân sách nhà nước; hoàn thiện việc ứng dụng tin học, nối mạng với cơ quan thuế trong công 

tác tổ chức, quản lý thu thuế trực tiếp qua kho bạc nhà nước.  

2) Sắp xếp và hoàn thiện tổ chức bộ máy từ tỉnh đến huyện, cải cách thủ tục hành chính, thực 

hiện quy chế trách nhiệm và dân chủ trong cơ quan, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; 

bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ sung vào 

đội ngũ cán bộ kế cận; nâng cao vai trò của Đảng bộ và từng đảng viên.  

3) Hoàn thành sớm chỉ tiêu huy động vốn cho ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển trong thời 

gian tới; tổ chức tuyên truyền, quảng cáo để thực hiện có kết quả công tác phát hành và thanh 

toán trái phiếu,... phục vụ việc huy động vốn.  

4) Hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác kế toán, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin 

vào tất cả các lĩnh vực hoạt động.  

5) Tiếp tục giữ vững truyền thống an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước; tăng cường kiểm 

tra kiểm soát theo định kỳ và đột xuất trên tất cả các lĩnh vực; kịp thời chấn chỉnh những sai 

phạm.  

6) Tiếp tục xây mới và cải tạo mở rộng trụ sở và phương tiện làm việc.  

7) Tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành; đẩy mạnh phong trào thi 

đua, khen thưởng.  

Kho bạc Nhà nước Phú Yên 

Địa chỉ: số 289 Nguyễn Huệ - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoại: 057.823528  
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Hệ thống ngân hàng Phú Yên  

Kênh dẫn vốn quan trọng trong 

công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương 
Đối với một tỉnh nghèo như Phú Yên, để có thể bứt phá vươn lên bắt kịp nhịp độ phát triển của 

các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước thì cần phải "mạnh tay" đầu tư. Trong điều kiện 

nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp, phải bao quát nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, việc 

huy động các nguồn vốn trong nhân dân và các thành phần kinh tế không còn là giải pháp tạm 

thời. Trong những năm qua, với vai trò là một 

trong những kênh dẫn vốn quan trọng, hệ thống 

ngân hàng Phú Yên đã góp phần thiết thực vào sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

Đến năm 2004, tỉnh Phú Yên gần như hội tụ khá 

đủ các gương mặt của ngành ngân hàng. Trong 

đó, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Phú Yên 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ 

và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, trung tâm 

thanh toán của các tổ chức tín dụng và kho bạc 

nhà nước, trung tâm tiền mặt, đảm bảo đưa hoạt 

động ngân hàng phát triển đúng hướng, hiệu quả 

và an toàn. Ngoài ra, tỉnh Phú Yên còn có 3 chi 

nhánh ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội với mạng lưới rộng 

khắp đến tất cả huyện, thành phố trong tỉnh.  

Tăng trưởng nhanh và ổn định  

Ngày 1-7-1989, thời điểm hệ thống ngân hàng Phú Yên chính thức đi vào hoạt động, tổng nguồn 

vốn của các ngân hàng trên địa bàn vỏn vẹn có 13,7 tỷ đồng. Để đủ lực tiếp sức cho các đơn vị 

sản xuất - kinh doanh mới thành lập, có số vốn kinh doanh rất nhỏ bé, thậm chí có doanh nghiệp 

nhà nước không có vốn tự có, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã tăng cường "đi vay để 

cho vay". Với các biện pháp huy động vốn linh hoạt, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín 

dụng đã tăng bình quân 28%/năm (1989 - 2003). Đến hết tháng 6-2004, tổng nguồn vốn của các 

Ông Lê Đức Thuý - Thống đốc Ngân 

hàng nhà nước - làm việc với lãnh đạo 

ngành ngân hàng Phú Yên  
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ngân hàng Phú Yên đã tăng gấp 183 lần so với khi mới thành lập, đạt 2.515 tỷ đồng. Trong đó, 

vốn huy động tại chỗ tăng 130 lần, vốn hỗ trợ từ ngân hàng thương mại Trung ương và vay các 

nguồn khác tăng 230 lần. Đặc biệt, kể từ năm 1992, các ngân hàng trên địa bàn bắt đầu huy 

động vốn dài hạn để đáp ứng nhu cầu vay vốn trung và dài hạn của các thành phần kinh tế nhằm 

mở rộng sản xuất - kinh doanh, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật. Nếu năm 1992 các ngân 

hàng mới huy động được 1,4 tỷ đồng vốn dài hạn, thì đến tháng 6-2004 đã huy động được 320

tỷ đồng, tăng gấp 228 lần.  

Dư nợ tín dụng cũng có mức tăng trưởng vượt bậc. Khi mới thành lập, số dư nợ tín dụng của các 

chi nhánh ngân hàng huyện, thị Bắc Phú Khánh (cũ) là 10,4 tỷ đồng. Đến hết tháng 6-2004, con 

số này đã đạt trên 2.400 tỷ đồng, tăng trên 230 lần so với thời điểm tách tỉnh. Trong đó, dư nợ 

tín dụng ngắn hạn là 995 tỷ đồng, tăng 40 lần; dư nợ tín dụng trung và dài hạn là 1.131 tỷ đồng, 

tăng trên 1.000 lần. Đặc biệt, tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn ngày càng tăng, từ 2% (năm 1989) 

lên 53,2% (năm 2004).  

Đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương  

Mặc dù giá trị tuyệt đối trong công tác huy động vốn và cho vay còn khiêm tốn nếu so sánh với 

các địa phương khác trong cả nước, song những con số tăng trưởng nêu trên đã thể hiện những 

nỗ lực vượt bậc của hệ thống ngân hàng Phú Yên. Từ chỗ tỷ lệ nguồn vốn huy động tại chỗ chỉ 

đáp ứng 25% nhu cầu vốn trong những năm đầu tách tỉnh, đến năm 2004 con số này đã tăng lên 

48%. Sự khởi sắc của kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên nói chung, từng ngành, lĩnh vực, thành phần 

kinh tế nói riêng, trong suốt 15 năm qua, luôn có sự đóng góp đáng kể và hiệu quả của hệ thống 

ngân hàng. Nhờ nguồn vốn vay ngân hàng, các ngành, các thành phần kinh tế có điều kiện đổi 

mới công nghệ, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, góp phần cải thiện 

đáng kể đời sống nhân dân.  

Vốn trung và dài hạn đã phát huy hiệu quả thiết thực trong những ngành kinh tế chủ đạo như: 

nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, giao thông - vận tải, xây dựng, thương mại - dịch vụ,... góp 

phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, phát triển ngành nghề mới như: đánh bắt xa bờ, nuôi trồng 

thủy sản, công nghiệp chế biến,... qua đó không ngừng nâng cao giá trị tổng sản lượng.  

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhờ sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội 

như: hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh,Ặ nguồn vốn ngân hàng đã đến tận tay bà con 

nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất 
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hàng hóa. Đặc biệt, sự lớn mạnh và hoạt động hiệu quả của kinh tế trang trại Phú Yên chủ yếu 

nhờ vào sự trợ giúp vốn của ngân hàng. Đến năm 2004, toàn tỉnh có 2.613 trang trại được vay 

vốn với tổng số vốn 239 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn này, các trang trại có điều kiện mở rộng sản 

xuất - kinh doanh, ứng dụng kỹ thuật sản xuất tiên tiến, đem lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập 

bình quân đạt 26,3 triệu đồng/trang trại/năm.  

Trong lĩnh vực công nghiệp, nhiều dự án công nghiệp lớn của tỉnh đã có sự tham gia góp vốn 

của các ngân hàng, điển hình như: Nhà máy thuỷ điện Sông Hinh, Công ty cổ phần bia Sài Gòn -

Phú Yên. Nhiều nhà máy, xí nghiệp, đặc biệt là những đơn vị trong các ngành đòi hỏi vốn đầu tư 

lớn đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ hiện đại, tạo ra 

những sản phẩm hàng hóa có giá trị cạnh tranh cao.  

Trong lĩnh vực đầu tư phát triển, trung bình mỗi năm, Phú Yên cần khoảng 1.500 tỷ đồng để đầu 

tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong khi đó, nguồn vốn ngân sách mới đáp ứng được 30%. Do 

vậy, cùng với nguồn vốn huy động từ nhân dân theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng 

làm", nguồn vốn đầu tư của ngân hàng cũng chiếm tỷ trọng đáng kể. Đến năm 2004, vốn ngân 

hàng dành cho lĩnh vực đầu tư phát triển đạt 1.130 tỷ đồng (trong đó khối kinh tế quốc doanh 

đạt 545 tỷ đồng), chiếm 36% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.  

Xét theo thành phần kinh tế, vốn tín dụng ngân hàng đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động 

cho cả khu vực kinh tế quốc doanh và ngoài quốc doanh. Đối với khu vực kinh tế quốc doanh, 

vốn tín dụng tập trung cho các dự án sản xuất đường, nước khoáng, bia, đồ gỗ xuất khẩu, lắp ráp 

xe máy, may mặc, điện,... tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động địa 

phương. Trong đó phải kể đến những dự án như: Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên, Công 

ty dược và vật tư y tế, Nhà máy đường Tuy Hoà,Ặ  

Không chỉ chú trọng đầu tư cho khu vực kinh tế quốc doanh, hệ thống ngân hàng Phú Yên đã 

tích cực hướng hoạt động tín dụng sang phục vụ mọi thành phần kinh tế, nhất là khi Đảng, Nhà 

nước có chủ trương phát triển khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Nếu đầu những năm 1990 tỷ lệ 

dư nợ cho vay quốc doanh/ngoài quốc doanh là 73,7%/26,3%, thì đến hết tháng 6-2004 đã là 

48%/52% (dư nợ tín dụng khối quốc doanh là 1.157 tỷ đồng, ngoài quốc doanh là 1.246 tỷ 

đồng).  

Bên cạnh việc đầu tư cho vay phát triển kinh tế, tỷ lệ dư nợ cho vay các hộ thuộc diện chính 

sách xã hội không ngừng tăng lên. Trước năm 1995, dư nợ cho vay các hộ chính sách mới ở 
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mức 4,7 tỷ đồng, đến tháng 6-2004 đã tăng lên 153 tỷ đồng với trên 33 nghìn hộ vay, đạt mức 

cho vay bình quân 4,6 triệu đồng/hộ. Tuy chưa cao, nhưng nguồn vốn này đã góp phần giảm tỷ 

lệ hộ nghèo từ 25,3% trong những năm 1990 xuống còn 9,08% vào năm 2004.  

Theo đánh giá của ông Đào Tấn Lộc - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên, hoạt động của 

hệ thống ngân hàng Phú Yên đã 

thực sự mang lại hiệu quả, góp 

phần đưa Phú Yên tiến bước 

vững chắc trong công cuộc công 

nghiệp hóa, hiện đại hoá.  

Hiện đại hóa dịch vụ ngân hàng 

- phục vụ khách hàng với chất 

lượng tốt nhất  

Không chỉ chú trọng nâng cao 

hiệu quả của công tác huy động 

vốn và nâng cao chất lượng tín 

dụng, các ngân hàng trên địa bàn 

tỉnh đã đẩy mạnh đầu tư hiện đại 

hóa dịch vụ ngân hàng, coi đây là 

lợi thế để cạnh tranh trên thị trường tài chính - tín dụng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong thiết lập mạng thanh toán liên ngân hàng nội bộ tập trung, hệ thống quản lý vốn tập trung, 

ứng dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, triển khai ứng dụng thanh toán SWIFT, dịch vụ thẻ,... đã 

mở ra nhiều cơ hội mới để nâng cao hiệu quả hoạt động cho các ngân hàng. Trung bình hàng 

năm, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã chi hàng tỷ đồng cho công tác đầu tư máy móc, 

thiết bị, cải tiến nâng cấp các chương trình công nghệ, hiện đại hóa các sản phẩm dịch vụ, hướng 

đến tối đa hóa tiện ích và lợi ích cho khách hàng. Đến năm 2004, toàn hệ thống ngân hàng Phú 

Yên đã được trang bị hệ thống tính toán hiện đại, phần mềm ứng dụng đa dạng, phong phú, phục 

vụ đắc lực cho hoạt động ngân hàng trong tất cả các nghiệp vụ.  

Nhờ vậy, khách hàng có thể nhanh chóng nắm bắt thông tin về ngân hàng như: lãi suất tiền gửi, 

tiền vay; tỷ giá ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá mua bán tại ngân hàng. Dịch vụ 

thanh toán điện tử liên ngân hàng cho phép khách hàng có thể chuyển tiền thuận lợi và nhanh 

Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Thống đốc Ngân 

hàng nhà nước về thăm và kiểm tra tình hình hoạt 

động của ngành ngân hàng Phú Yên (năm 2003)  
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chóng. Các ngân hàng trên địa bàn cũng bắt đầu trang bị máy rút tiền tự động ATM cho phép 

khách hàng rút tiền mặt thông qua thẻ từ tài khoản.  

Ngoài các phương thức thanh toán truyền thống, các ngân hàng Phú Yên đã áp dụng các phương 

tiện thanh toán hiện đại, chuyên nghiệp, phù hợp với thông lệ quốc tế như: thanh toán qua mạng 

vi tính, chuyển tiền điện tử, thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT, mở tài khoản và thanh toán cá 

nhân. Các dịch vụ kiều hối, thu đổi, kinh doanh ngoại tệ, chuyển tiền ra nước ngoài cũng được 

triển khai ở hầu hết các ngân hàng.  

Nhờ hiện đại hóa công nghệ thanh toán nên khối lượng và chất lượng dịch vụ thanh toán của các 

ngân hàng không ngừng tăng lên. Cụ thể, nếu năm 1989 khối lượng thanh toán qua ngân hàng 

trên địa bàn là 1.190 tỷ đồng, thì đến năm 2003 là 25.736 tỷ đồng, gần 20 lần. Không những thế, 

thời gian thanh toán rút xuống chỉ còn vài giờ, thậm chí có những món thanh toán điện tử liên 

ngân hàng, thanh toán nội bộ chỉ tính bằng phút.  

Sự phát triển của kinh tế Phú Yên trong thời gian tới, trước hết biểu hiện ở tốc độ tăng trưởng 

cao và ổn định của các ngành kinh tế, sự hình thành và hoạt động hiệu quả của các khu công 

nghiệp, sự phát triển và nhân rộng của mô hình kinh tế trang trại,Ặ đang mở ra nhiều cơ hội mới 

cho hoạt động tiền tệ - tín dụng ngân hàng. Hiểu rõ điều đó, hệ thống ngân hàng Phú Yên không 

ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động không chỉ trong các lĩnh vực nghiệp vụ mà cả 

về phong cách phục vụ khách hàng, hướng tới tính chuyên nghiệp và hiệu quả.  

Trong thời gian tới, cùng với việc Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Phú Yên triển khai dịch 

vụ thanh toán điện tử liên ngân hàng, các ngân hàng thương mại Phú Yên sẽ triển khai đề án 

ngân hàng bán lẻ trên phạm vi toàn tỉnh. Với định hướng phát triển đúng đắn, cùng thế và lực 

được củng cố vững chắc qua các thời kỳ, ngành ngân hàng Phú Yên tiếp tục khẳng định vai trò 

là công cụ đắc lực điều tiết nền kinh tế, huy động và lưu thông nguồn vốn, khơi dậy nguồn lực 

cho đầu tư phát triển, đóng góp ngày càng đắc lực trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa quê hương, đất nước.  

Hệ thống ngân hàng Phú Yên 

- Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Phú Yên.  

- Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Yên: vốn huy động chiếm 73%

thị phần; dư nợ tín dụng chiếm 53,4% thị phần.  

- Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Phú Yên: vốn huy động chiếm 13,74% thị phần; dư 
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nợ tín dụng chiếm 22,8% thị phần.  

- Chi nhánh Ngân hàng công thương Phú Yên: vốn huy động chiếm 11,28% thị phần; dư nợ tín 

dụng chiếm 20% thị phần.  

- Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Phú Yên: vốn huy động chiếm 1,98% thị phần; dư nợ 

tín dụng chiếm 3,8% thị phần.  

Một số kiến nghị 

1) Nhà nước cần ban hành kịp thời và đồng bộ các cơ chế, chính sách và pháp luật nhằm thúc 

đẩy các hoạt động kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, tạo nền tảng cho 

sự phát triển các dịch vụ ngân hàng; sớm thực hiện chủ trương cổ phần hóa các ngân hàng 

thương mại nhà nước, đồng thời tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh 

hoạt động hiệu quả.  

2) Tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng chính sách xã hội hoạt động hiệu quả và phát triển bền 

vững trong tương lai.  

3) Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 

nhà nước, trên cơ sở đó có cơ chế xử lý tài chính liên quan đến vốn vay của ngân hàng, giúp các 

ngân hàng thương mại thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu hoạt động.  

4) Sớm thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Quyết định số 193/QĐ-

TTg ngày 20-12-2001 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ vay vốn ngân hàng, phát triển sản xuất - kinh doanh.  

5) Sớm ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với các dự án thuộc diện ưu đãi đầu tư 

của tỉnh vay vốn ngân hàng thương mại để thực hiện dự án.  

Tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng Phú Yên 

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu 1989 2000 2003 2004

1.Tổng nguồn vốn

- Nguồn vốn huy động tại địa 

phương 

- Vốn điều chuyển trong hệ thống 

35

10,6 

24,4 

1.387

515 

872 

2.270

1.082 

1.188 

2.515

1.165 

1.350 

2. Sử dụng vốn     
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- Doanh số cho vay 

+ Ngắn hạn 

+ Trung, dài hạn 

- Doanh số thu nợ 

+ Ngắn hạn 

+ Trung, dài hạn 

100,7 

100,5 

0,2 

84,5 

84,4 

0,1 

1.845 

1.560 

285 

1.522 

1.403 

149 

2.420 

1.923 

497 

2.184 

1.822 

362 

1.316 

1.015 

301 

1.126 

907 

219 

3. Tổng dư nợ (chia theo thời hạn)

- Ngắn hạn 

- Trung, dài hạn 

26,5

26 

0,5 

1.300,6

707 

593,6 

2.017

1.115 

902 

2.203

995 

1.208 

4. Nợ xấu

- Nợ quá hạn 

- Nợ khoanh, chờ xử lý 

0,3

0,3 

102,2

32,2 

70 

188,3

138,5 

49,8 

169

135 

34 

Nguồn: Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Phú Yên 
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Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên  

Xây dựng cộng đồng trách nhiệm vì người nghèo 
Với tỉnh nghèo như Phú Yên, thu nhập bình quân đầu người dưới mức bình quân của cả nước, 

xóa đói giảm nghèo được xác định là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa mang ý nghĩa 

chiến lược lâu dài. Đến tháng 6-2004, toàn 

tỉnh còn 8,28% hộ nghèo, giảm 1,62% so với 

năm 2003, 1.741 lao động được tạo việc làm 

mới, đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

VIII đề ra. Đạt được thành tích ấy có sự góp 

sức không nhỏ của Chi nhánh Ngân hàng 

chính sách xã hội tỉnh Phú Yên - lực lượng tiên 

phong trên mặt trận chống đói nghèo.  

Trước năm 2003, nguồn vốn dành cho vay xóa 

đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm được 

thực hiện thông qua nhiều kênh khác nhau, bị 

phân tán, chồng chéo làm hạn chế tác dụng các 

nguồn vốn. Việc thành lập Chi nhánh Ngân 

hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên trên cơ sở tổ chức lại ngân hàng phục vụ người nghèo vào 

ngày 1-1-2003 đã thống nhất các kênh tín dụng ưu đãi trên địa bàn, nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn, tạo điều kiện thuận lợi không chỉ cho riêng người nghèo mà nhiều đối tượng chính sách 

khác tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện chất 

lượng cuộc sống.  

Phát huy vai trò tiên phong  

Thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn do những hạn chế về cơ sở vật chất, 

bộ máy tổ chức, nhân sự trong ngày đầu thành lập, song được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của 

các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, chi nhánh đã từng bước 

kiện toàn bộ máy tổ chức từ hội sở tỉnh đến cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Đến tháng 6-2004, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 4.538 triệu đồng, gấp gần 2,5 lần so 

với ngày đầu nhận bàn giao. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng vốn huy động tại địa phương còn 

Lễ khai trương Chi nhánh Ngân hàng 

chính sách xã hội tỉnh Phú Yên (ngày 27-3-

2003)  
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chậm, chiếm tỷ trọng thấp trong tổng nguồn vốn (2,87%), chủ yếu là do môi trường và hệ thống 

thanh toán chưa hoàn thiện.  

Dư nợ có tốc độ tăng trưởng mạnh, đến tháng 6-2004 đạt 153.356 triệu đồng, tăng 84,5% so với 

ngày đầu thành lập. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo là 123.267 triệu đồng với 33.703 hộ vay, 

chiếm 80,4% tổng dư nợ; dư nợ cho vay Chương trình 120 là 29.995 triệu đồng với 853 dự án 

vay vốn, chiếm 19,5% tổng dư nợ. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu vẫn đạt thấp như cho vay học sinh, 

sinh viên và cho vay xuất khẩu lao động, tương ứng là 64 triệu đồng và 30 triệu đồng. Chi nhánh 

đang tiếp tục phối hợp với các trường cao đẳng, đại học, các cơ quan có trách nhiệm xuất khẩu 

lao động để mở rộng cho vay các đối tượng này.  

Ông Đào Tấn Nguyên - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên - cho 

biết: "Cái được lớn nhất của chi nhánh không phải là những con số tăng trưởng về mức huy 

động vốn, dư nợ cho vay mà là hiệu quả của những đồng vốn khi được đưa đến hộ nghèo và các 

đối tượng chính sách. Tuy sự đóng góp của chi nhánh đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 

hội địa phương còn khiêm tốn, nhưng lại mang ý nghĩa thiết thực. Đó là tạo ra cộng đồng trách 

nhiệm cho toàn xã hội trong công tác xóa đói, giảm nghèo, tập trung mọi nguồn lực cho công tác 

này". Chi nhánh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể: hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu 

chiến binh, đoàn thành niên các cấp thông qua cho vay uỷ thác, đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi 

đến các hộ nghèo. Đến tháng 6-2004, chi nhánh đã thực hiện cho vay uỷ thác với số tiền 

101.073 triệu đồng cho 26.890 lượt hộ vay. Đồng thời, chi nhánh còn phối hợp với uỷ ban dân 

số, gia đình và trẻ em thực hiện thí điểm dự án lồng ghép dân số và phát triển gia đình bền vững 

cho vay hộ nghèo tại 2 huyện Đồng Xuân và Sông Hinh với số tiền 7 tỷ đồng, trung bình mỗi hộ 

nghèo được vay 5 triệu đồng. Những chương trình cho vay uỷ thác qua kênh đoàn thể của chi 

nhánh được các ngành, các cấp đánh giá cao và tích cực hưởng ứng.  

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của chi nhánh, ông Nguyễn Duy Hiệu - Giám đốc Chi nhánh 

Ngân hàng nhà nước tỉnh Phú Yên - cho biết: "Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú 

Yên đã thực hiện rất tốt chương trình cho vay uỷ thác thông qua các tổ chức đoàn thể. Nhờ 

chương trình này, những đồng vốn của chi nhánh đã đến tay người nghèo ở khắp mọi vùng, 

miền trong tỉnh, góp phần tạo việc làm và thu nhập tương đối ổn định cho hộ nghèo và các hộ 

chính sách khác, kích thích các ngành nông - lâm - ngư nghiệp, dịch vụ phát triển". Với nguồn 
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vốn vay của chi nhánh, Đến tháng 6-2004, hàng nghìn lượt hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm 

giàu. Bên cạnh đó, đồng vốn của chi nhánh còn phát huy hiệu quả tích cực trong việc khôi phục 

và phát triển các ngành nghề truyền thống ở địa phương như: đan lát, làm bún ở huyện Phú 

Hoà,... 

Khắc phục khó khăn bằng giải pháp cụ thể  

Những nỗ lực vượt khó của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên trong thời 

gian qua rất đáng ghi nhận. Nhưng trước mắt, chi nhánh vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó 

khăn, thách thức: cơ sở vật chất kỹ thuật và các trang thiết bị từ hội sở đến các phòng giao dịch 

còn thiếu; bộ máy nhân sự còn yếu và thiếu; hệ thống thanh toán chưa hoàn thiện, nhiều dịch vụ 

ngân hàng chưa được triển khai. Ông Đào Tấn Nguyên cho biết: "Việc uỷ thác cho vay toàn 

phần qua ngân hàng nông nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc như chế độ thông tin báo cáo chưa 

cập nhật được tình hình vốn và sử dụng vốn hộ nghèo, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo của 

chi nhánh. Một số nghiệp vụ như cho vay sinh viên, học sinh, cho vay xuất khẩu lao động chưa 

phát triển do cơ chế chưa phù hợp. Huy động vốn tại địa phương, tranh thủ các nguồn vốn giá rẻ 

để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng vốn là yêu cầu bức thiết".  

Chương trình kế hoạch được thông qua tại kỳ họp thứ XII Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa 

IV ngày 17-12-2003 đã đề ra mục tiêu: "Giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của xã hội, 

trước hết là vấn đề việc làm và xóa đói, giảm nghèo. Phấn đấu trong năm 2004 giải quyết việc 

làm cho 2,2 vạn lao động, giảm hộ nghèo xuống dưới 7,48% vào cuối năm 2004". Để góp sức 

thực hiện thành công các mục tiêu này, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên 

tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động, thực hiện tốt các nghiệp vụ như huy động vốn, cho vay, 

thanh toán và dịch vụ ngân quỹ. Chi nhánh sẽ tranh thủ tối đa các nguồn vốn địa phương và 

Trung ương, chủ động cân đối vốn hàng năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các 

đối tượng chính sách, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện công tác cho vay hộ sản xuất, các 

doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thuộc vùng II, III theo nhiệm vụ Chính phủ đã giao.  

Trước mắt, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên phải tổ chức tốt công tác huy 

động vốn tại địa phương, phấn đấu đưa nguồn vốn này chiếm 10% tổng nguồn vốn. Đồng thời, 

chi nhánh còn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho các hộ nghèo 

tiếp cận dễ dàng, thuận tiện với các dịch vụ tín dụng ngân hàng; tổ chức triển khai hỗ trợ nguồn 
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vốn kịp thời cho người lao động, tăng cường công tác quản lý dự án, đảm bảo nguồn vốn vay 

đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo nguồn vốn quay vòng nhanh.  

Gắn bó với "cái nghiệp" trợ giúp người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần xóa bỏ tâm 

lý mặc cảm của người nghèo khi "gõ cửa" ngân hàng, thay thế cơ chế "xin - cho" bằng sự cảm 

thông, chia sẻ, tập thể cán bộ, nhân viên Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên 

hiểu rằng, trước mắt vẫn còn nhiều thách thức đang đón chờ. Song, bằng tâm huyết với nghề, 

với nghiệp, họ vẫn tiếp tục chung vai, sát cánh cùng người nghèo trong quá trình lập nghiệp, 

vươn lên làm giàu, tiếp tục đảm đương vai trò tiên phong trên mặt trận xóa đói, giảm nghèo.  

Kiến nghị, đề xuất 

1) Đảng và Nhà nước cần hình thành một cộng đồng trách nhiệm trong công tác xóa đói, giảm 

nghèo, biến khẩu hiệu "Tất cả vì người nghèo" thành hiện thực. Điều này đồng nghĩa với việc 

Đảng, Nhà nước cần có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống ngân hàng 

chính sách xã hội phát triển lớn mạnh, đủ sức đảm đương nhiệm vụ được giao.  

2) Chính phủ cần chỉ định cho ngân hàng chính sách xã hội nhận được những nguồn vốn giá rẻ 

như tiền gửi kho bạc, tiền gửi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để giảm bù lỗ cho ngân sách.  

3) Ngân hàng nhà nước cần đặc biệt ưu tiên hỗ trợ thiết kế cho ngân hàng chính sách xã hội hệ 

thống thanh toán liên ngân hàng toàn quốc và tham gia thanh toán quốc tế nhằm tăng cường 

nguồn lực tài chính cho người nghèo.  

4) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần xây dựng chuẩn mực hộ nghèo để được cấp vốn 

tín dụng (khác với chuẩn mực người nghèo để hỗ trợ về giáo dục, y tế), tạo sự công bằng trong 

cho vay hộ nghèo.  

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Yên 

Địa chỉ: đường Lê Lợi - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoại: 057.810520  

Kết quả hoạt động kinh doanh 

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu Đến ngày

1-4-2003

Đến ngày

31-12-2003

Đến ngày

30-6-2004

1. Tổng nguồn vốn 94.888 145.440 158.237
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- Huy động vốn tại địa phương 2.388 2.789 4.538 

2. Sử dụng vốn

- Dư nợ cho vay hộ nghèo 

- Dư nợ cho vay học sinh, sinh viên 

- Dư nợ cho vay Chương trình 120 

- Dư nợ cho vay xuất khẩu lao động 

 

82.295 

142.205

114.039 

60 

28.107 

158.258

123.267 

64 

29.995 

30 

Nguồn: Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên 
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Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Yên  

Đi lên cùng sự khởi sắc của kinh tế nông nghiệp, nông thôn 
Đến năm 2004, Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Yên đã đạt 

được những bước tăng trưởng khá: nguồn vốn huy động tăng 88 lần, dư nợ tín dụng tăng 46 

lần so với ngày đầu thành lập. Song, phải đặt những bước tiến ấy trong bối cảnh của một tỉnh 

còn gặp nhiều khó khăn, thiên tai xảy ra liên tiếp thì mới thấy được những nỗ lực của tập thể 

cán bộ, nhân viên và ý nghĩa to lớn của những dự án, chương trình có sự tham gia đầu tư vốn 

của chi nhánh đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Phú Yên, nhất là sự khởi sắc 

của kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong những năm qua.  

Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Yên được thành lập ngày 1-7-

1989 trong bối cảnh khó khăn chồng chất: tỉnh mới được chia tách, còn nhiều bỡ ngỡ trong 

giai đoạn đầu chuyển đổi sang cơ chế quản lý kinh tế mới, nhiều đơn vị trên địa bàn sản xuất -

kinh doanh đình đốn. Tổng nguồn vốn tại thời điểm nhận bàn giao là 7,612 tỷ đồng, tổng dư 

nợ 6,167 tỷ đồng, trong đó hơn 90% là dư nợ cho vay các đơn vị quốc doanh thuộc cấp huyện 

quản lý, nhưng phần lớn dư nợ đang "đóng băng" (quá hạn). Song, nhờ bám sát sự chỉ đạo của 

ngành và địa phương, Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Yên đã 

từng bước khắc phục khó khăn, phát triển vững chắc, đóng góp xứng đáng vào sự lớn mạnh 

của ngành và kinh tế địa phương.  

Lấy nông nghiệp, nông thôn làm địa bàn chiến lược  

Để vực dậy hoạt động của đơn vị, ban lãnh đạo ngân hàng đã đưa ra những quyết sách đúng 

đắn, đồng thời xác định chiến lược kinh doanh phù hợp trong giai đoạn mới. Thứ nhất, chi 

nhánh tập trung mọi nguồn vốn trong xã hội để tăng cường đầu tư, phục vụ kịp thời, hiệu quả 

cho phát triển kinh tế, trong đó chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là kinh tế hộ. 

Thứ hai, cải cách khâu quản lý vốn, đảm bảo tính kỷ cương, nền nếp từ hội sở tỉnh đến chi 

nhánh huyện với mục tiêu phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Thứ ba, quán triệt nguyên tắc 

tập trung, thống nhất toàn tỉnh gắn với nguyên tắc mở rộng quyền tự chủ cho các chi nhánh 

huyện trên mọi lĩnh vực hoạt động.  
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Để nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn, ngoài việc áp 

dụng cơ chế lãi suất linh hoạt, chi nhánh còn đặc biệt chú 

trọng đến công tác giáo dục cho cán bộ, nhân viên về ý thức, 

kỹ năng, trách nhiệm trong công tác này, trước hết là đối với 

cán bộ tín dụng, từ lâu vẫn chỉ biết cho vay và đội ngũ thanh 

toán viên trong các giao dịch tiền gửi, kiểm ngân viên trong 

thu nhận tiền gửi. Việc ban hành Văn bản số 129/NHNo-PY 

ngày 30-5-2002 quy định về chi hoa hồng huy động và 

hướng dẫn huy động qua tổ vay vốn đã đánh dấu bước 

chuyển về chất trong tư tưởng chỉ đạo của chi nhánh về công 

tác huy động. Nhờ đó, tổng lượng vốn huy động năm 2003 

đạt 733.929 triệu đồng, gấp 88 lần năm 1989. Trong đó, tiền 

gửi của các tổ chức kinh tế tăng khá qua từng năm, năm 2003 

đạt mức 314 tỷ đồng, gấp 157 lần năm 1989, chiếm 42,8% 

tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh. Tiền gửi tiết kiệm 

dân cư tăng đều qua các năm, năm 2003 đạt 228 tỷ đồng, gấp 

57 lần năm 1989, chiếm gần 50% tổng lượng huy động dân cư của các ngân hàng thương mại 

trên địa bàn.  

Từ năm 1991, thực hiện phương châm "Đi vay để cho vay", chi nhánh đã tiến hành chuyển đổi 

cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu đầu tư, mở rộng tín dụng đến các thành phần kinh tế, lấy hiệu quả 

kinh doanh làm thước đo trong hoạt động. Đối với khu vực kinh tế quốc doanh, chi nhánh 

chuyển hướng đầu tư vào các doanh nghiệp đã được tổ chức lại, ưu tiên những doanh nghiệp 

trọng điểm, quy mô lớn, kinh doanh có lãi, điển hình như: Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú 

Yên, Công ty vật tư tổng hợp Phú Yên,... Đồng thời, chi nhánh còn mở rộng tín dụng đến các 

thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, đặc biệt là cho vay hộ sản xuất ở nông thôn, giải quyết 

việc làm cho người lao động. Năm 2003, dư nợ cho vay kinh tế hộ đạt 730 tỷ đồng, gấp 777

lần năm 1989, với 81.083 hộ có dư nợ vay, gấp 141 lần.  

Đánh giá về hiệu quả của hoạt động cho vay kinh tế hộ, Ông Nguyễn Ninh - Giám đốc Chi 

nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Yên - cho biết: "Với một tỉnh 

nghèo như Phú Yên, cho vay hộ sản xuất đã đáp ứng yêu cầu vốn cho phát triển sản xuất - kinh 

 

Ông Nguyễn Ninh - Giám 

đốc Chi nhánh Ngân hàng 

nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Phú Yên  
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doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu vật nuôi, cây trồng, phát triển mạnh mẽ 

các ngành nghề truyền thống, hình thành các vùng chuyên canh mía, cà phê, thuốc lá, nuôi 

tôm, nuôi bò, làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống cho nhân dân 

trên địa bàn. Cho vay hộ sản xuất đã mở ra triển vọng mới đối với hệ thống ngân hàng nông 

nghiệp, nhất là các ngân hàng huyện". Với nguồn vốn vay của chi nhánh, Phú Yên đã xuất 

hiện nhiều hộ điển hình sản xuất - kinh doanh giỏi và nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả kinh 

tế cao.  

Bắt đầu được triển khai từ năm 1991, hoạt động kinh doanh đối ngoại và thanh toán quốc tế 

của chi nhánh ngày càng phát triển về quy mô, chất lượng, phục vụ nhập khẩu phân bón các 

loại, thu mua nông sản (cà phê, hạt điều,...) xuất khẩu, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu 

cho tỉnh, đồng thời giúp chi nhánh đầu tư khép kín chu trình sản xuất từ khâu sản xuất, chế 

biến đến tiêu thụ, xuất khẩu. Đến năm 2003, chi nhánh đã tài trợ và cung ứng dịch vụ thanh 

toán quốc tế qua mạng SWIFT cho tất cả đơn vị tham gia xuất nhập khẩu trên địa bàn, mở 572 

L/C với tổng trị giá 143 triệu USD, cho vay đạt 116 triệu USD. Hoạt động kinh doanh đối 

ngoại không chỉ tăng doanh thu mà còn góp phần đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa và hội nhập 

của chi nhánh.  

Hiện đại hóa hoạt động ngân hàng  

Để theo kịp tiến trình hội nhập kinh tế theo thông lệ quốc tế, Ngân hàng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Phú Yên đã ban hành và cho lưu hành sổ tay tín dụng, coi đó là khung chuẩn 

cho việc kiểm tra, giám sát tín dụng độc lập, cẩm nang tín dụng chuẩn cho cán bộ tín dụng 

trong toàn hệ thống. Ông Trần Hữu Định - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp 

và phát triển nông thôn Phú Yên - cho biết: "Sổ tay tín dụng quy định các chính sách đầu tư tín 

dụng, trích lập dự phòng rủi ro và quản lý nợ có vấn đề, thành lập uỷ ban kiểm tra tín dụng độc 

lập theo cam kết giữa Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam với WB, IMF. 

Sổ tay tín dụng đảm bảo cho các hoạt động ngân hàng phát triển theo hướng bài bản, tự chủ 

hơn, đúng theo thông lệ quốc tế và đem lại hiệu quả cao hơn".  

Chi nhánh còn tích cực triển khai chương trình do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ để hiện đại 

hóa công nghệ ngân hàng, chuẩn bị kết nối các dữ liệu, thông tin, giao dịch một cửa từ cơ sở 

đến trung tâm điều hành của hệ thống ngân hàng nông nghiệp; tổ chức triển khai máy rút tiền 

tự động vào cuối năm 2004; chuẩn bị kết nối thanh toán với khách hàng, cung cấp cho khách 
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hàng chương trình giao dịch từ xa để chủ tài khoản tự kiểm tra hoạt động của tài khoản; triển 

khai nhiều loại hình dịch vụ hiện đại phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội như: chuyển tiền 

điện tử, chuyển tiền nhanh Western Union, thanh toán quốc tế, thư tín dụng phục vụ xuất nhập 

khẩu.  

Đối mặt với thách thức  

Tuy đạt được những thành công không nhỏ trong các hoạt động nghiệp vụ, từ huy động đến 

cho vay vốn, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, hướng tới hội nhập kinh tế quốc tế, song Chi 

nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Yên vẫn phải đối mặt với rất nhiều 

khó khăn, thách thức. Cụ thể:  

Đối với loại hình cho vay doanh nghiệp: nhiều doanh nghiệp nhà nước do kinh doanh thua lỗ, 

trình độ quản lý yếu kém, thị trường bị thu hẹp, ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của ngân 

hàng. Hầu hết, các báo cáo tài chính chưa qua kiểm toán, số liệu báo cáo quyết toán thiếu 

chính xác, khiến công tác đánh giá phân loại khách hàng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến 

việc vận dụng các chính sách tín dụng để cho vay đối với doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp 

ngoài quốc doanh mới thành lập, quy mô vốn vừa và nhỏ, thiếu vốn hoạt động, tài chính và dự 

án, phương án sản xuất - kinh doanh chưa minh bạch, hiệu quả; tài sản thế chấp giá trị thấp, 

trong khi việc thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ triển khai chậm. 

Do đó, khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp còn hạn chế.  

Đối với hợp tác xã: mặc dù đã được chuyển đổi theo Luật hợp tác xã, nhưng trình độ quản lý 

còn yếu kém, hoạt động cung ứng dịch vụ, bao tiêu sản phẩm cho xã viên chưa mở rộng và đa 

dạng. Do đó, mức độ đầu tư và nhu cầu vay vốn của các hợp tác xã chưa cao.  

Đối với kinh tế trang trại: hầu hết các trang trại trên địa bàn tỉnh chưa được cấp giấy chứng 

nhận kinh tế trang trại, nên chi nhánh chỉ có thể cho vay chủ yếu với hình thức hộ gia đình làm 

kinh tế trang trại. Thêm vào đó, kinh tế trang trại chủ yếu là quảng canh, chưa áp dụng tiến bộ 

khoa học - kỹ thuật, hiệu quả thấp, nên nhu cầu vốn chưa cao.  

Đối với hộ sản xuất - kinh doanh: đối tượng khách hàng truyền thống này của chi nhánh 

thường xuyên phải đối mặt với những khó khăn mang tính bất khả kháng gắn liền với hoạt 

động sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp như thiên tai, dịch bệnh,... Trong những năm gần đây, 

Chính phủ đã xoá bỏ bao cấp trong khâu khoanh, xóa nợ cho hộ nông dân bị thiên tai, dịch 

bệnh. Do đó, mức độ rủi ro của ngân hàng rất lớn. Giá cả nông sản thực phẩm không ổn định, 
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Nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ giá cho nông dân, nguồn tiêu thụ sản phẩm thiếu vững 

chắc. Việc bảo hiểm cây trồng, vật nuôi chưa được triển khai dẫn đến tình trạng ngân hàng 

phải gia - giãn nợ nhiều lần, tỷ lệ nợ xấu khá cao. Thêm nữa, các ngành chức năng thực hiện 

quá chậm công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở ở nông thôn 

và các thị trấn khiến nhiều hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để tổ chức sản xuất - kinh doanh 

với quy mô lớn nhưng không có tài sản đảm bảo để vay vốn ngân hàng.  

Để khắc phục những khó khăn này, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ cán 

bộ, nhân viên, đa dạng hóa các dịch vụ, hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, Chi nhánh Ngân 

hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Yên rất mong nhận được sự trợ giúp của các 

cấp uỷ, chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động ngân hàng trong bối cảnh 

nền kinh tế thị trường chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro; thúc đẩy nhanh hơn nữa sự liên kết giữa 

4 nhà, đặc biệt là công tác khuyến nông - ngư - lâm nghiệp để hướng dẫn hộ sản xuất trong sản 

xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Hình thành quỹ bảo lãnh tín dụng, tạo 

điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vốn vay ngân hàng nhiều hơn khi không 

có tài sản đảm bảo tiền vay.  

Kiên trì bám sát những chuyển động của kinh tế Phú Yên, nhất là kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn, Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Yên đang chủ động tiếp 

cận những dự án hiệu quả, khả thi, chú trọng đầu tư doanh nghiệp vừa và nhỏ; kinh tế trang 

trại, hộ sản xuất, trước mắt là tham gia đầu tư công trình thuỷ điện sông Ba Hạ; trung tâm chợ 

thành phố Tuy Hoà, nâng công suất Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên lên 50 triệu 

lít/năm,... Cùng những dự án ấy, Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Phú Yên sẽ đóng góp tích cực hơn nữa tạo nên diện mạo mới đầy khởi sắc cho kinh tế Phú 

Yên.  

Các mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả nhờ nguồn vốn vay của chi nhánh 

- Mô hình phát triển tàu thuyền công suất lớn đánh bắt cá ngừ đại dương: có trên 20 hộ vay 

vốn, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, tiêu biểu là hộ gia đình ông Trình Xiệt, Đỗ Năm, Trần 

Văn Sinh, Trần Văn Liên.  

- Phát triển nuôi tôm hùm: tiêu biểu là các hộ gia đình ông Võ Văn Học, Phạm Văn Nghĩa, 

Lương Thanh Hậu với mức thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.  

- Mô hình chăn nuôi bò: tiêu biểu là các hộ gia đình ông Trương Quang Trung, Võ Kim Quy 
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trồng cỏ chăn nuôi, mang lại thu nhập cao trên 50 triệu đồng/ha.  

- Mô hình sản xuất - kinh doanh dịch vụ tổng hợp phổ biến ở nhiều địa phương, mang lại hiệu 

quả kinh tế cao, tiêu biểu như các ông Lê Văn Hùng, Lê Hồng Đơn, thu nhập trên 100 triệu 

đồng/năm  

- Mô hình nuôi nai lấy nhung (ông Đinh Phước Hưng), trồng hoa cây cảnh (ông Trần Văn 

Điền): hiệu quả kinh tế cao với mức thu nhập trên 50 triệu đồng/năm/hộ.  

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên 

Địa chỉ: số 77 Nguyễn Du - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoại: 057.810010  

Kết quả hoạt động kinh doanh (1989 - 2003) 

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu 1989 2003

Vốn huy động 8.330 733.929

Tổng dư nợ 22.291 1.031.518

- Theo thời hạn

+ Ngắn hạn 

+ Trung hạn 

 

16.786 

5.505 

 

529.211 

502.307 

- Theo thành phần kinh tế

+ Doanh nghiệp nhà nước 

+ Dư nợ ngoài quốc doanh 

Trong đó: hộ sản xuất 

 

18.708 

3.583 

939 

 

244.825 

786.693 

730.007 

Nguồn: Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Yên 
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Học viện ngân hàng - Phân viện Phú Yên  

Ký ức “sống” từ một giám đốc 
Đã gần 30 năm trôi qua, nhưng đối với thầy Trần Văn Đức - Giám đốc Học viện ngân hàng -

Phân viện Phú Yên, ký ức về những ngày đầu thành lập trường vẫn hiện hữu trong từng suy 

nghĩ, trăn trở để đưa nhà trường ngày càng vững bước. Đó cũng là nguồn động lực mạnh mẽ 

đối với mỗi cán bộ, giáo viên và sinh viên trong nỗ lực xây dựng Học viện ngân hàng - Phân 

viện Phú Yên tiến tới những thành công mới, xứng đáng là vườn ươm tri thức cho hôm nay và 

mai sau.  

Học viện ngân hàng - Phân viện Phú Yên nằm trên đường Nguyễn Huệ, với khuôn viên rộng 

trên 3,6 ha, bao gồm một dãy nhà hai tầng với 10 phòng học, khu quản lý và ký túc xá,... Hàng 

năm, trường đào tạo trên 1.000 sinh viên, với các hệ đào tạo: trung học ngân hàng hệ chính quy 

và tại chức, đại học ngân hàng hệ tại chức, đào tạo liên kết,... "Chất lượng đào tạo là nhiệm vụ 

trọng tâm, xây dựng đội ngũ giáo viên và không ngừng phát triển cơ sở vật chất", đó là sợi chỉ 

xuyên suốt chặng đường phát triển của nhà trường, hướng tới những thành công mới. 

Hành trình "Lửa thử vàng"  

Trong không khí thân tình và cởi mở, thầy Trần Văn Đức đã rất xúc động khi kể về chặng 

đường mà trường đã phải trải qua. Sinh ra ở Nam Định, thầy Đức vào Phú Yên công tác từ năm 

1977. Gắn bó với trường từ những ngày đầu thành lập, thầy Đức hiểu hơn ai hết giá trị của 

những thành quả hôm nay. Vốn là giảng viên, năm 2001, thầy Đức được bổ nhiệm làm giám đốc 

phân viện. Dù ở cương vị nào, thầy đều dồn tâm sức, cùng đồng nghiệp đưa trường ngày một 

phát triển vững mạnh.  thuvienhaiphu.com.vn



Thầy Đức nhớ lại: "Cách đây 28 năm, 

ngày 16-12-1976, Trường trung học 

ngân hàng Trung ương II (tiền thân của 

phân viện ngân hàng ngày nay) được 

thành lập với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ 

cán bộ có trình độ trung học ngân hàng 

cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. 

Trường nằm trên đồi cát ven biển, vốn là 

khu gia binh của ngụy quyền Sài Gòn để 

lại. Cơ sở ban đầu chỉ có vài trại lính lợp 

bằng tôn đã han rỉ, ngày đêm cát bay mịt 

mù cùng với tiếng sóng biển ì ầm, càng 

làm tăng thêm nỗi nhớ nhà của những người con xứ Bắc. Trong ngổn ngang của sắt thép, đâu đó 

dưới lớp cát bụi vẫn ẩn họa một lượng không nhỏ bom mìn, bất kể lúc nào cũng trực tiếp đe dọa 

mạng sống của con người".  

Vượt lên những khó khăn đó, ngôi trường đã mọc lên. Những mái nhà trước kia là nơi quân thù 

ẩn náu giờ đã trở thành nơi trau dồi tri thức của các thế hệ giáo viên và học viên. Những ngày 

đầu thành lập, nhà trường chỉ vỏn vẹn có 8 cán bộ, giáo viên với nhiệm vụ đầu tiên là khẩn 

trương triển khai đào tạo lớp sơ cấp kế toán ngân hàng với gần 70 học viên cho khu vực miền 

Trung. Đồng thời, nhà trường còn tiến hành triển khai kế hoạch tuyển sinh 250 học viên khoá I 

(năm 1977). Lực lượng ít ỏi phải gánh khối lượng công việc không nhỏ là điều không dễ chút 

nào. Song, kể từ đó, dưới mái trường này, nhiều thế hệ học trò được đào tạo, góp phần phát triển 

ngành ngân hàng khu vực miền Trung và Tây Nguyên.  

Bên cạnh đó, nhà trường cũng quan tâm đến nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và 

xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất. Mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường với quyết tâm cao đã tạo 

nên nền móng vững chắc để nhà trường thêm tiến bước. Nhờ đó, bộ máy tổ chức của trường dần 

được hoàn thiện. Đến tháng 12-1986, trường đã có 47 giáo viên trong tổng số 119 cán bộ, giáo 

viên, trong đó 75% có trình độ đại học. Hệ thống đào tạo của trường bao gồm: ban giám hiệu, 6 

phòng ban và 5 tổ bộ môn với hai chuyên ngành đào tạo: kế toán ngân hàng và tín dụng ngân 

hàng. Khuôn viên nhà trường được xây dựng tương đối hoàn chỉnh với những dãy nhà cấp ba và 

 

Đại hội Chi bộ Đảng Học viện ngân hàng - Phân 

viện Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2003 - 2005  
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cấp bốn, tổng diện tích trên 9.760 m2. Hàng năm, số lượng học viên đào tạo lên tới 1.000 người, 

bao gồm các hệ trung học và đại học tại chức.  

Với những nỗ lực của tập thể cán bộ và giáo viên, năm 1986, nhà trường đã vinh dự được tặng 

thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Sau những tháng ngày gian khó, những thành quả ngày 

một đơm hoa kết trái và niềm vui cứ thế được nhân lên. Đặc biệt, ngày 9-2-1998, nhà trường 

được nâng cấp thành phân viện của học viện ngân hàng, sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong 

quá trình phát triển của nhà trường.  

Vươn lên tầm cao mới  

Từ khi nâng cấp thành phân viện, mỗi cán bộ, giáo viên và học viên nhà trường như được tiếp 

thêm sức mạnh. Mỗi cá nhân đều quyết tâm tạo nên những thành tích để nối tiếp bảng vàng 

truyền thống, đưa phân viện phát triển lên tầm cao mới.  

Trong 3 năm (2001 - 2003), số học viên nhà trường luôn ổn định với số lượng trên 1.200 người. 

Có được kết quả ấy là nhờ chủ trương đa dạng hoá các loại hình đào tạo, vừa đảm bảo chất 

lượng đào tạo những chuyên ngành đặc thù của ngân hàng, đồng thời tích cực triển khai chương 

trình liên kết đào tạo với Trường đại học kinh tế Đà Nẵng và Trường đại học ngân hàng thành 

phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhà trường còn phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 

hàng nghìn cán bộ của các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội, quỹ tín dụng 

nhân dân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; các lớp đào tạo cấp chứng chỉ về tin học và ngoại 

ngữ,... Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao. Năm 2003, tỷ lệ tốt nghiệp đạt trên 

90%/năm.  

Với quan niệm, chất lượng đội ngũ giáo viên là yếu tố quyết định uy tín và sự phát triển của 

trường, hàng năm, nhà trường thường xuyên cử giáo viên đi học nâng cao nghiệp vụ. Đến năm 

2004, trong tổng số 55 cán bộ, giáo viên của trường, 14 giáo viên có trình độ thạc sĩ hoặc đang 

theo học cao học, 11 giáo viên đang làm nghiên cứu sinh. Bên cạnh đó, mỗi năm, trường tuyển 

mới 2 - 4 giáo viên nhằm ổn định về số lượng, nâng cao chất lượng và trẻ hoá đội ngũ giáo viên 

nhà trường.  

Để cán bộ, giáo viên yên tâm công tác, các chế độ chính sách luôn được nhà trường thực hiện 

một cách kịp thời như: nâng lương, chi phí hỗ trợ giáo viên khi đi học nâng cao nghiệp vụ, khen 

thưởng; đảm bảo mức thu nhập bình quân của giáo viên đạt trên 2 triệu đồng/người/tháng.  

Sự trưởng thành của nhà trường còn thể hiện qua quá trình đổi mới cơ sở trường lớp và các thiết 
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bị phụ trợ giảng dạy. Năm 2002, trường xây dựng thêm khu giảng đường 3 tầng với 10 phòng 

học, khu nhà ở học viên và hội trường. Bên cạnh đó, nhà trường còn quan tâm đến công tác 

kiểm tra giảng đường, nhà làm việc, khu nội trú,... để kịp thời phát hiện và sửa chữa tài sản bị hư 

hỏng, đồng thời tích cực đầu tư trang bị thiết bị hiện đại như: đèn chiếu, phòng lab, phòng máy 

tính,... góp phần rút ngắn khoảng cách giữa truyền thụ và tiếp nhận tri thức, nâng cao hiệu quả 

công tác đào tạo.  

Đánh giá về những thành công của trường, thầy Trần Văn Đức cho biết: "Thành quả trong công 

tác đào tạo được thể hiện thông qua khả năng làm việc của các học viên sau khi tốt nghiệp. 

Trong số đó, nhiều học viên được giữ các chức vụ chủ chốt của các ngân hàng trên địa bàn miền 

Trung và Tây Nguyên. Đó là nguồn động viên to lớn cho mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường".  

Khơi nguồn cho những thành công  

Theo thầy Trần Văn Đức, muốn công tác 

đào tạo đạt hiệu quả cao, việc quan tâm 

đến chất lượng đội ngũ giáo viên là thực 

sự cần thiết. Tuy nhiên, do đặc thù 

chuyên ngành hẹp, nên diện tuyển giáo 

viên bị hạn chế. Mặt khác, tâm lý của 

sinh viên mới tốt nghiệp thường tìm việc 

ở những trung tâm đô thị sầm uất,... đã 

khiến công tác tuyển dụng giáo viên mới 

của trường thường không đạt chỉ tiêu.  

Để tháo gỡ những khó khăn này, giải 

pháp quan trọng mà trường đã thực thi là 

nâng cao thu nhập cho đội ngũ giáo viên. 

Ngoài việc áp dụng các chế độ hỗ trợ và khen thưởng kịp thời, nhà trường còn triển khai thường 

xuyên và hiệu quả mô hình liên kết đào tạo, đa dạng hoá đào tạo,... Phấn đấu đến năm 2010, 

trường ổn định đội ngũ cán bộ, giáo viên với số lượng khoảng 100 người, trong đó trên 40% cán 

bộ, giáo viên có trình độ từ đại học trở lên.  

Một giải pháp quan trọng khác, theo thầy Nguyễn Quốc Lập, Phó Giám đốc Học viện ngân hàng 

- Phân viện Phú Yên, đó là nâng cao phẩm chất của người giáo viên. Vì thế, công tác giáo dục tư 

 

Ông Trần Văn Đức, Giám đốc Học viện ngân 

hàng - Phân viện Phú Yên, trao bằng khen cho 

các học viên xuất sắc lớp đào tạo cán bộ quỹ tín 

dụng nhân dân (năm 2004)  
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tưởng, đạo đức đối với người giáo viên đã trở thành hoạt động khá sôi nổi của trường. Hoạt 

động này góp phần nâng cao vai trò và vị trí của người giáo viên nhân dân đối với xã hội, tạo 

cho trường điều kiện hình thành đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, chuẩn mực trong lối 

sống và hết lòng vì sự nghiệp giáo dục - đào tạo.  

Năm 2005, trường sẽ đầu tư khu nhà ở học viên ba tầng, với tổng diện tích trên 2.250 m2 và khu 

giảng đường 4 tầng với 30 phòng học. Tổng kinh phí của hai công trình trên dự toán khoảng 10 

tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng ngày càng được nâng cấp cùng với đội ngũ giáo viên có trình độ và yêu 

nghề là nguồn lực tiếp thêm sức mạnh để trường vươn tới những thành công mới, củng cố niềm 

tin mãnh liệt vào thành công trong những chặng đường tiếp theo.  

Mỗi dịp kỷ niệm thành lập trường, thầy và trò nhà trường lại cùng nhau xem lại những bút tích, 

tấm hình còn lưu lại từ những ngày đầu gian khó, lẫn trong niềm xúc động là ánh mắt tự hào về 

những nỗ lực của các thế hệ đi trước. ý chí quyết tâm và bầu nhiệt huyết của những ngày đầu 

hoạt động luôn được gìn giữ và lưu truyền, tạo thêm sức mạnh để nhà trường vươn tới những 

đỉnh cao trong tương lai.  

Giai đoạn 1993 - 1998 là thời gian khó khăn nhất trong quá trình xây dựng và trưởng thành khi 

trường chuyển từ trường trung học thành Chi nhánh Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học 

ngân hàng. Do chuyển đổi hình thức, nên trường không nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, 

không được tuyển học sinh ngoài xã hội và không được cấp bằng theo hệ thống văn bằng quốc 

gia. Vì thế, việc tuyển sinh của trường hết sức khó khăn, đội ngũ giáo viên lần lượt xin chuyển 

công tác về các ngân hàng tỉnh, có thời điểm trường chỉ còn hơn 10 giáo viên. Nhưng khó khăn 

lại càng rèn đúc ý chí quyết tâm của những người ở lại, tâm huyết với sự nghiệp trồng người.  

Với những nỗ lực không ngừng, nhà trường đã được tặng thưởng danh hiệu cao quý: Huân 

chương Lao động hạng Ba (năm 1996); 04 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và rất nhiều 

bằng khen, huy chương của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên,... dành cho tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp trong 

quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.  

Học viện ngân hàng - Phân viện Phú Yên 

Địa chỉ: số 441 Nguyễn Huệ - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoại: 057.825102  
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Bảo hiểm xã hội Phú Yên  

Đồng hành cùng người lao động 
Thành lập theo Quyết định số 113/QĐ-TCCB ngày 4-8-1995 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động tháng 10-1995, Bảo hiểm xã hội Phú Yên đã khẳng 

định vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động, hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 

địa phương.  

Lửa thử vàng, gian nan thử sức  

Bảo hiểm xã hội Phú Yên ra đời trong điều kiện hết sức khó khăn: cơ sở vật chất, trang thiết bị 

nghèo nàn, đội ngũ cán bộ đa số từ các ngành khác chuyển sang, trình độ không đồng đều, hiểu 

biết về chính sách, chế độ còn hạn chế. Đặc biệt, sau khi chuyển từ cơ chế bao cấp về bảo hiểm 

xã hội (trước năm 1995) sang cơ chế quản lý tập trung thống nhất theo nguyên tắc "có đóng có 

hưởng" theo quy định tại Điều lệ bảo hiểm xã hội (ban hành kèm theo Nghị định số 12/NĐ-CP 

ngày 26-1-1995 của Chính phủ), Bảo hiểm xã hội Phú Yên cũng gặp không ít khó khăn. Trong 

đó, nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về nghĩa vụ quyền lợi khi tham gia 

bảo hiểm xã hội còn nhiều hạn chế.  

Bằng tinh thần vượt khó, suốt 9 năm qua 

(1995 - 2004), Bảo hiểm xã hội Phú Yên 

không ngừng củng cố bộ máy, nâng cao 

trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, 

tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 

kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin 

vào công tác nghiệp vụ và quản lý. Năm 

2003, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ của 

bảo hiểm y tế chuyển sang, Bảo hiểm xã 

hội Phú Yên đã hình thành thêm các 

phòng chức năng. Đội ngũ cán bộ, công 

chức của ngành không ngừng trưởng 

thành, phát triển về số lượng và chất 

 

Ông Phạm Kỳ Hội - Giám đốc Bảo hiểm xã hội 

Phú Yên - phát biểu tại Hội nghị cán bộ, công 

chức Bảo hiểm xã hội Phú Yên  
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lượng. Nếu quý IV năm 1995 toàn ngành có 34% trong tổng số 50 cán bộ, công chức có trình độ 

đại học, cao đẳng, thì đến năm 2004 đã tăng lên 70% trong tổng số 90 cán bộ, công chức có 

trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, chính trị. Tác phong và thái độ làm việc của tập thể cán 

bộ, công chức cũng thay đổi theo hướng nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết công việc 

nhanh chóng, thuận tiện, giảm phiền hà cho các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, 

việc ứng dụng 3 chương trình phần mềm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quản lý đối tượng, 

xét duyệt hưởng chương trình bảo hiểm xã hội; in cấp thẻ bảo hiểm y tế, phiếu khám, chữa bệnh; 

xây dựng, ứng dụng các chương trình quản lý thu, chi, kế toán tài chính đã góp phần nâng cao 

hiệu quả hoạt động bảo hiểm xã hội.  

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, ngành luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với 

các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các ngành chức năng như: Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội Phú Yên, Sở Tài chính Phú Yên, Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên, Sở 

Kế hoạch - Đầu tư Phú Yên triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả chủ trương, chính sách, chế 

độ bảo hiểm xã hội của Đảng và Nhà nước đến với người lao động.  

Đặc biệt, ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16/CT-TU ngày 29-5-1998 về 

tăng cường lãnh đạo thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 

15/CT-TW ngày 26-5-1997 của Bộ Chính trị. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, người sử dụng lao 

động và người lao động về ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội được nâng 

cao, tạo điều kiện động viên đội ngũ cán bộ thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền lợi bảo hiểm xã hội 

theo luật định. Những nỗ lực của Bảo hiểm xã hội Phú Yên đã mang lại kết quả đáng khích lệ. 

Trong 9 năm (1995 - 2004), đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tăng bình quân 5 - 7%/năm. 

Đến năm 2004, Phú Yên có 52.255 lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 33.220 người so với 

năm 1995. Số thu bảo hiểm xã hội tăng đều qua các năm, đạt 6 tỷ đồng (năm 2003), tăng 20% so 

với năm 1995. Ngành tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ kịp thời cho số lao 

động tham gia bảo hiểm xã hội. Thêm vào đó, đầu năm 2003, thực hiện Nghị định số 

01/2003/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều lệ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội 

Phú Yên đã khai thác, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cho gần 2.000 lao động khu 

vực ngoài quốc doanh, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể.  

Công tác xét duyệt và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn được đảm bảo 
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đúng, đủ, kịp thời và an toàn cho người tham gia bảo hiểm xã hội. Trong giai đoạn 1996 - 2004, 

ngành đã tổ chức chi trả trực tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đến 100% đối tượng ở các 

xã, phường, thị trấn trước ngày mùng 10 hàng tháng. Trong đó, các đối tượng hưu trí già yếu, 

bệnh tật, cán bộ lão thành cách mạng đều được chi trả chế độ bảo hiểm tận nhà. Nguồn kinh phí 

chi trả được quản lý chặt chẽ, trong suốt 9 năm hoạt động, ngành chưa để xảy ra tiêu cực, thất 

thoát ngân quỹ, góp phần ổn định đời sống cho hàng vạn lao động và gần 5.000 đối tượng được 

hưởng chính sách.  

Nâng cao chất lượng hoạt động  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, 

ngành bảo hiểm xã hội Phú Yên đang 

phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách 

thức. Tình hình sản xuất - kinh doanh 

của các doanh nghiệp đã tác động trực 

tiếp đến công tác thu và giải quyết chế 

độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

Đặc biệt, thực hiện chủ trương sắp xếp, 

đổi mới doanh nghiệp, nhiều đơn vị 

chuyển sang hình thức cổ phần hoá, sáp 

nhập, giải thể,... đã gây ra tình trạng nợ 

đọng bảo hiểm. Bên cạnh đó, việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh 

theo quy định tại Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 9-1-2003 của Chính phủ còn nhiều hạn chế. 

Trong đó, thực trạng số đông lao động tại các doanh nghiệp nhà nước chưa được hưởng quyền 

lợi bảo hiểm xã hội do người sử dụng lao động né tránh đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cũng 

đang là vấn đề nhức nhối.  

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời kỳ đổi mới, ngành bảo hiểm xã hội Phú Yên tập 

trung vào các giải pháp mang tính đột phá và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của 

ngành. Trong đó, ngành tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi tác phong 

công tác, hết lòng phục vụ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo niềm tin cho 

người lao động.  

Bên cạnh công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ, ngành bảo hiểm Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công 

 

Hội thi tìm hiểu chế độ, chính sách bảo hiểm xã 

hội  
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tác tuyên truyền về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm tạo 

chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, công chức và người lao động, từng bước xã hội 

hóa sự nghiệp bảo hiểm xã hội. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Phú Yên cũng nghiêm túc xem xét, 

giải quyết thỏa đáng những kiến nghị, thắc mắc của người tham gia bảo hiểm, đảm bảo công 

bằng, tránh quan liêu, sách nhiễu trong công tác giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội. Trong 

đó, định kỳ hàng tháng, hàng quý, ngành đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức, kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện Luật lao động sửa đổi và Điều lệ bảo hiểm xã hội tại các cơ quan, 

đơn vị sử dụng lao động nhằm kịp thời biểu dương các đơn vị thực hiện tốt, kiên quyết xử lý các 

đơn vị cố tình vi phạm chế độ cho người lao động.  

Đến năm 2003, ngành bảo hiểm xã hội Phú Yên tiếp nhận nhiệm vụ của hệ thống bảo hiểm y tế 

chuyển sang theo Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 24-1-2002 của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong tình hình mới, ngành bảo hiểm xã hội Phú Yên cần hoạt động nhịp nhàng, đồng bộ, đề 

cao việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo Luật lao động sửa đổi. Ngoài các đối 

tượng đã quy định theo pháp luật hiện hành, ngành tiến hành áp dụng hình thức bảo hiểm xã hội 

bắt buộc tới mọi đơn vị, mọi cá nhân có hợp đồng sử dụng lao động từ một người trở lên, tiến 

đến thực hiện hình thức bảo hiểm xã hội tự nguyện tới mọi người dân theo chỉ đạo của Chính 

phủ.  

Qua 9 năm xây dựng và trưởng thành, Bảo hiểm xã hội Phú Yên đã trở thành người bạn đường 

tin cậy, luôn sát cánh cùng người lao động Phú Yên, góp phần tích cực trong việc đưa chính 

sách của Đảng và Nhà nước vào đời sống xã hội, bảo vệ quyền lợi và nâng cao chất lượng cuộc 

sống của người dân địa phương.  
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Công ty Bảo hiểm Phú Yên  

Khẳng định uy tín thương hiệu 
Với phương châm "Phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển'', Công ty bảo hiểm Phú Yên luôn 

đặt quyền lợi của khách hàng làm mục tiêu phát triển. Trong suốt chặng đường xây dựng và 

trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Tổng công ty 

bảo hiểm Việt Nam, Công ty bảo hiểm Phú Yên đã thành công trong việc chiếm lĩnh thị trường, 

phát triển kinh doanh, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân địa 

phương.  

Những thành quả đáng ghi nhận  

Là đơn vị thành viên của Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam, Công ty bảo hiểm Phú Yên (Bảo 

Việt Phú Yên) được tách ra từ Công ty bảo hiểm Phú Khánh ngày 26-7-1989. Được sự hỗ trợ 

của Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam và các công ty thành viên, hoạt động kinh doanh của Bảo 

Việt Phú Yên đã không ngừng tăng trưởng. Nếu doanh thu bảo hiểm năm 1989 chỉ đạt 223 triệu 

đồng với 17 nghiệp vụ bảo hiểm được triển khai và 8 cán bộ, nhân viên, thì đến năm 2003 doanh 

thu của Bảo Việt Phú Yên đạt gần 13,2 tỷ đồng với 27 nghiệp vụ bảo hiểm (phi nhân thọ) được 

triển khai trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó, công ty đã bảo hiểm cho trên 2.700 ôtô, 

41 nghìn xe môtô, 120 nghìn người lao động ở các cơ quan, đơn vị và 68 nghìn học sinh,... Đặc 

biệt, công ty đã ký hợp đồng bảo hiểm cho các công trình lớn như: thuỷ điện Sông Hinh, cảng 

nước sâu Vũng Rô, các tuyến đường giao thông chính, các công trình thuỷ lợi,... với trị giá tài 

sản hàng trăm tỷ đồng. Năm 2004, công ty có 5 phòng nghiệp vụ và mạng lưới đại lý bảo hiểm 

trên 240 người cùng hàng nghìn cộng tác viên, phục vụ tốt nhất nhu cầu bảo hiểm của nhân dân 

tỉnh Phú Yên.  
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Theo ký kết của ngành với Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hàng năm, 

Bảo Việt Phú Yên đã thực hiện trao giải 

"Tuổi trẻ dũng cảm", "Thiếu niên vượt 

khó" cho nhiều gương dũng cảm và hy 

sinh cứu bạn của các em học sinh trên 

địa bàn tỉnh. Năm 2003, công ty đã tổ 

chức cuộc thi "Bảo Việt với tuổi thơ", 

phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo Phú 

Yên tổ chức "Quỹ khuyến học Bảo Việt" 

trị giá 100 triệu đồng trong chương trình 

10 năm (2003 - 2013) để tài trợ cho các 

học sinh có đạo đức tốt, học lực giỏi, có 

tinh thần tương thân tương ái với số 

lượng 50 suất/năm. Trong những năm tới, quỹ sẽ mở rộng đối tượng tài trợ, góp phần động viên 

phong trào "dạy tốt - học tốt".  

Không những thế, công ty đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để thực hiện công tác phòng ngừa, hạn 

chế các tổn thất cho nhân dân như: xây dựng tủ thuốc học đường với chi phí bổ sung bình quân 

30 triệu đồng/năm; xây dựng các công trình phòng hộ, đặt nhiều panô, biển báo an toàn giao 

thông cho lái xe, hệ thống kiểm tra an toàn xe cơ giới với số tiền 610 triệu đồng; đưa chương 

trình "An toàn giao thông" vào trường học,... được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Một giáo viên 

Trường trung học phổ thông Lương Văn Chánh cho biết: "Bảo Việt Phú Yên đã tạo được lòng 

tin đối với các bậc phụ huynh, các em học sinh bằng những sản phẩm bảo hiểm ưu việt, sự nhiệt 

tình chu đáo của đội ngũ cán bộ, nhân viên và trên hết là tinh thần hết lòng vì cuộc sống bình 

yên của nhân dân".  

Đường đến với thành công  

Có được những thành công như hôm nay là nhờ công ty đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.  

Giải pháp về sản phẩm: công ty luôn chú trọng đến các sản phẩm truyền thống có ảnh hưởng lớn 

đến hoạt động như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tai nạn giao thông (từ năm 1979 đến năm 

2004). Đây là những rủi ro hiện thực, gắn nhiều với đời sống nhân dân.  

 

Ông Nguyễn Tô (ngồi bên trái) - Giám đốc Bảo 

Việt Phú Yên trong lễ ký kết thành lập "Quỹ 

khuyến học Bảo Việt'' với đại diện Sở Giáo dục - 

Đào tạo Phú Yên  
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Giải pháp về khách hàng: trong đó công ty đặc biệt chú trọng đến đối tượng học sinh. Bảo Việt 

Phú Yên là một trong đơn vị đầu tiên triển khai các sản phẩm bảo hiểm cho học sinh vào năm 

1986, tiếp đó là các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (ra đời từ tháng 1-1996), chủ yếu là sản phẩm 

"An sinh giáo dục". Bảo Việt Phú Yên luôn thực hiện tốt chính sách khách hàng và phục vụ 

khách hàng, nhất là khi có sự cố xảy ra. Việc chi trả tiền bảo hiểm cho khách hàng không may bị 

thiệt hại do thiên tai, tai nạn được tiến hành ngày càng nhanh chóng, chất lượng phục vụ ngày 

một nâng cao. Đến hết năm 2003, công ty đã giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, chính xác tiền 

bồi thường và chi trả bảo hiểm với tổng số tiền 50,836 tỷ đồng, được khách hàng ghi nhận và 

hoan nghênh. Để giúp khách hàng tìm hiểu thông tin sản phẩm, giải quyết thắc mắc khiếu nại 

hoặc bồi thường, công ty đã thành lập các phòng nghiệp vụ tại thành phố Tuy Hoà và phòng khu 

vực phía nam và phía bắc tỉnh.  

Giải pháp về con người, Bảo Việt Phú Yên luôn chú trọng đến công tác phát triển đội ngũ cán 

bộ có trình độ và kỹ năng nghiệp vụ thành thạo, năng động trong công tác. Năm 2004, 17/24 cán 

bộ của công ty đã tốt nghiệp đại học và 3 người đang theo học các lớp đại học chuyên ngành. 

Mạng lưới đại lý chuyên nghiệp của công ty không ngừng được mở rộng và phát triển. Công ty 

đã trang bị hệ thống máy vi tính hiện đại và các phần mềm quản lý thống nhất trên các mặt kinh 

doanh và phục vụ khách hàng.  

Sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tổng công ty bảo hiểm Việt 

Nam, sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, sự nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ, 

nhân viên, đại lý chuyên nghiệp và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân đã đem lại 

những kết quả tốt đẹp cho Bảo Việt Phú Yên. Với những thành tích đạt được, Bảo Việt Phú Yên 

đã nhận được nhiều bằng khen "Đơn vị thi đua xuất sắc" của Bộ Tài chính, Tổng công ty bảo 

hiểm Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên; được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Huy chương 

Vì sự nghiệp giáo dục và nhiều bằng khen về công tác an toàn giao thông. Tuy nhiên, thị trường 

bảo hiểm đang có những diễn biến ngày càng phức tạp, vì thế ban lãnh đạo công ty xác định: 

luôn phải cố gắng không ngừng, tiếp tục đổi mới để phục vụ ngày càng tốt hơn người tham gia 

bảo hiểm.  

Với mong muốn trở thành "Người đồng hành tin cậy của mọi người, mọi nhà", tập thể cán bộ, 

nhân viên, đại lý chuyên nghiệp và cộng tác viên của công ty đang nỗ lực phấn đấu đưa Bảo 

Việt Phú Yên trở thành điểm đến của sự bình yên.  

thuvienhaiphu.com.vn



Với trên 90 sản phẩm bảo hiểm; 125 công ty thành viên trong và ngoài nước; trên 400 văn 

phòng đặt tại các tỉnh, thành; 4 nghìn cán bộ và hơn 30 nghìn đại lý; có quan hệ với hơn 100 

công ty bảo hiểm trên thế giới, Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) luôn khẳng định uy 

tín của một nhà cung cấp các sản phẩm bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam. Năm 1996, Bảo Việt 

vinh dự được Chính phủ xếp hạng "Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt", trở thành một trong 

25 doanh nghiệp nhà nước lớn nhất tại Việt Nam. Năm 2003, thị phần của Tổng công ty bảo 

hiểm Việt Nam chiếm 41% thị trường bảo hiểm cả nước.  

Bảo Việt Phú Yên là một trong các công ty thành viên đầu tiên của Tổng công ty bảo hiểm Việt 

Nam cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ vào năm 1996. Gần 10 năm triển khai, bảo hiểm nhân 

thọ đã phát triển mạnh với doanh thu hàng năm đạt gần 50 tỷ đồng. Theo định hướng của Chính 

phủ, năm 2001, bảo hiểm nhân thọ đã tách ra thành công ty độc lập cùng hoạt động với Bảo Việt 

Phú Yên trên địa bàn tỉnh.  

Công ty Bảo hiểm Phú Yên 

Địa chỉ: số 198 Trần Hưng Đạo - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoại: 057.823929  

Kết quả kinh doanh 

Đơn vị: tỷ đồng 

 

Nguồn: Bảo Việt Phú Yên 
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Lao động - việc làm  

Điểm mấu chốt trong xoá đói, giảm nghèo 
Một trong những điểm mấu chốt trong quá trình hoạch định chiến lược phát triển kinh tế ở Phú 

Yên, tiến tới mục tiêu xoá đói, giảm nghèo là phải phát huy tối đa nguồn lực lao động. Vấn đề đào 

tạo và giải quyết việc làm đang là mối quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh nói chung và 

của ngành lao động, thương binh và xã hội Phú Yên nói riêng. Do đó, trong những năm qua, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên đã đề ra những chương trình hành động cụ thể, đưa 

vấn đề lao động và việc làm trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bằng những nỗ lực 

không ngừng, ngành đã từng bước tháo gỡ khó khăn trong công tác đào tạo nghề và giải quyết 

việc làm, đồng thời nâng cao đời sống người lao động, hướng tới xây dựng xã hội giàu mạnh.  

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên, năm 2005, dân số Phú Yên có 

khoảng 861.130 người. Trong đó có 443.900 người đang tham gia các hoạt động kinh tế. Bình 

quân mỗi năm, toàn tỉnh có thêm trên 10 nghìn người bước vào độ tuổi lao động. Đây là nguồn 

nhân lực quan trọng để phát triển kinh tế, song cũng là áp lực rất lớn trong vấn đề giải quyết việc 

làm. Với chức năng là cơ quan quản lý đầu ngành, được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành trong 

tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên đã có nhiều cố gắng trong công tác đào tạo 

và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Trước hết là vấn đề tìm đầu ra cho lực lượng lao động, hoàn 

thành mục tiêu nâng cao trình độ người lao động, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đang chuyển 

dịch theo xu hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.  
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Từ những bước đi đúng  

Được đánh giá là tỉnh có nguồn lực lao 

động khá dồi dào, với tỷ lệ người đang hoạt 

động kinh tế chiếm 51,54% cơ cấu dân số, 

trong đó lao động nông nghiệp chiếm trên 

80%. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động thất nghiệp 

khu vực thành thị ở mức dưới 5% năm 

2005, tỷ lệ thời gian sử dụng lao động ở 

nông thôn là 80%. Thực tế này cho thấy: 

giải quyết việc làm đang là một trong 

những yêu cầu bức thiết của ngành lao 

động, thương binh và xã hội Phú Yên.  

Để từng bước giải quyết nhu cầu việc làm, 

giảm tỷ lệ thất nghiệp, tỉnh Phú Yên, mà đầu mối là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú 

Yên, đã triển khai nhiều chương trình giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động 

như: chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 - 2005; đề 

án xuất khẩu lao động giai đoạn 2003 - 2005; đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai 

đoạn 2004 - 2005. Các chương trình mục tiêu giải quyết việc làm đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt và được thông qua tại kỳ họp lần thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IV. Ban chỉ đạo 

chương trình đã tổ chức triển khai ở các cấp, các ngành và tuyên truyền rộng rãi trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, để các cấp, các ngành và nhân dân hiểu rõ chủ trương, biện pháp giải 

quyết việc làm của tỉnh.  

Trên cơ sở lồng ghép các chương trình, mục tiêu giải quyết việc làm với các chương trình kinh tế 

của tỉnh như: chương trình đầu tư mở rộng các khu công nghiệp, cụm điểm công nghiệp; các 

chương trình mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh các ngành nghề chế biến nông - lâm - thuỷ 

sản, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ xã hội; chương trình phục hồi và phát triển các ngành nghề, 

làng nghề truyền thống, vấn đề việc làm tại Phú Yên đang dần được tháo gỡ. Hàng năm, tỉnh Phú 

Yên đã giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động. Riêng năm 2005, tạo việc làm mới cho 23.500

lao động, đạt 100% kế hoạch, đồng thời tạo thêm việc làm ổn định cho 45 nghìn lao động.  

Bên cạnh đó, các chương trình cho vay vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm 

Ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội Phú Yên, phát biểu trong 

lễ tổng kết năm học 2001 - 2002  
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nghèo và giải quyết việc làm được triển khai hiệu quả. Ngành lao động, thương binh và xã hội 

Phú Yên đã đảm bảo cho vay đúng mục đích, đúng đối tượng nhằm cung cấp cho người lao động 

nguồn vốn để mở rộng sản xuất, đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng 

suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Trong 10 năm thực hiện chương trình (1995 - 6-2005), ngành 

đã triển khai cho vay 581 dự án với số tiền trên 28,737 tỷ đồng. Các dự án cho vay đã thực sự trở 

thành giải pháp quan trọng thúc đẩy sản xuất, giải quyết những vướng mắc về nguồn vốn sản xuất 

của người lao động nông thôn. Đây là giải pháp quan trọng để Phú Yên hoàn thành mục tiêu xây 

dựng các vùng chuyên canh nguyên liệu, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn.  

Cùng với những giải pháp nhằm giải quyết việc làm, vấn đề nâng cao trình độ của người lao động 

cũng được đặc biệt quan tâm. Ngoài hệ thống trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp đóng 

vai trò chủ yếu trong công tác đào tạo lao động có trình độ, năm 2001, Phú Yên đã thành lập 

trường dạy nghề. Trong 4 năm 2001 - 2005, trường đã đào tạo 2710 học sinh với nhiều ngành 

nghề khác nhau, đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong tỉnh.  

Ngoài ra, các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, các cơ sở đào tạo nghề tư nhân trên địa bàn cũng 

được khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển. Xuất phát từ nhu cầu về đào tạo nghề của lực 

lượng lao động trong tỉnh ngày càng cao, các mô hình đào tạo nghề tư nhân phát triển rất nhanh, 

trở thành giải pháp hữu hiệu trong giai đoạn hiện nay. Qua triển khai các mô hình đào tạo nghề, 

vấn đề nâng cao trình độ người lao động và tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo của Phú Yên đã có 

những chuyển biến tích cực. Trong năm 2005, tỉnh Phú Yên đã đào tạo nghề cho 8.515 lao động, 

trong đó đào tạo dài hạn 2.140 người, đào tạo ngắn hạn 6.375 người, nâng tổng số lao động qua 

đào tạo của tỉnh lên 102.315 người, chiếm 23,5%, tăng 7,4% so với năm 2001.  

Theo ông Nguyễn Hồng Hải - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên, tuy 

những kết quả đạt được trong lĩnh vực lao động và việc làm còn khiêm tốn, nhưng so với thời kỳ 

mới tái lập tỉnh (năm 1989, Phú Yên có trên 80% lao động trong ngành nông nghiệp, lao động 

công nhân kỹ thuật còn thiếu nghiêm trọng, lực lượng lao động chủ yếu là lao động phổ thông...), 

thì những kết quả trên rất đáng ghi nhận. Đó là bước đột phá quan trọng nhằm giải quyết những 

vướng mắc về nguồn nhân lực của tỉnh Phú Yên, khẳng định thành quả của hướng đi đúng đắn.  

Tìm lời giải cho bài toán giải quyết việc làm  

Đến cuối năm 2005, tỉnh Phú Yên đã hình thành 3 khu công nghiệp và nhiều dự án phát triển các 
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cụm và điểm công nghiệp. Nhiệm vụ đặt ra cho ngành là phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về 

lực lượng lao động có trình độ tay nghề. Trên tinh thần ấy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Phú Yên đã đề ra chủ trương đào tạo nguồn lao động tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển 

kinh tế của tỉnh.  

Trước hết, việc phát huy tối đa vai trò của trường dạy nghề, trên cơ sở lựa chọn những ngành nghề 

mà xã hội đang có nhu cầu là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo những 

ngành nghề mới để thích ứng với xu thế phát triển kinh tế thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Đây là hình thức đào tạo nghề đón đầu, nhằm chuẩn bị đội ngũ lao động có trình độ cao, thích ứng 

với xu thế phát triển của kinh tế Phú Yên. Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Phú Yên còn tăng cường công tác quản lý các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp của 

Trung ương đóng trên địa bàn nhằm đề xuất những phương hướng đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu 

về nguồn nhân lực của địa phương và khu vực.  

Để nâng cao chất lượng nguồn lực lao động, trong những năm tới, tỉnh Phú Yên sẽ đẩy mạnh công 

tác đầu tư xây dựng các trường, trung tâm dạy nghề trọng điểm trên địa bàn các huyện, thành phố; 

phát huy hiệu quả chủ trương xã hội hoá công tác đào tạo nghề. Trong đó, trường dạy nghề của 

tỉnh đóng vai trò trọng tâm trong việc tập trung đào tạo các nghề cơ bản phục vụ cho sự nghiệp 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trước hết là công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, 

nông thôn, với chủ trương ưu tiên các ngành nghề như: cơ điện, chế biến nông - lâm - hải sản, cơ 

khí động lực,...  

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra trong lĩnh vực việc làm và đào tạo nghề ở Phú Yên hiện nay là chủ 

trương đào tạo nghề có tính chiến lược dài hạn. Định hướng vấn đề lao động và việc làm cần đặt 

trên cơ sở nghiên cứu mối quan hệ giữa cung và cầu để có những điều chỉnh hợp lý trong từng 

giai đoạn và những quy hoạch có tính chiến lược dài hạn. Như vậy, điều cần thiết là phải tạo lập 

được mối quan hệ có tính hệ thống giữa cơ quan quản lý nhà nước - người sử dụng lao động -

người lao động và cơ sở đào tạo. Kết hợp giữa đào tạo lực lượng lao động với công tác định 

hướng nghề nghiệp cho người lao động nhằm phát huy tối đa nguồn nhân lực, đồng thời khơi dậy 

tính năng động, sáng tạo trong mỗi người lao động.  

Ông Nguyễn Hồng Hải cho biết: "Để thực hiện hiệu quả chủ trương đào tạo nghề và giải quyết 

việc làm, trong giai đoạn tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên đã có những định 

hướng mang tính chiến lược nhằm phát huy hiệu quả nguồn nhân lực. Trong đó, ngành chú trọng 
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xúc tiến công tác tư vấn hỗ trợ việc làm, đảm bảo là cầu nối giữa mục tiêu đào tạo và nhu cầu việc 

làm".  

Để tìm hướng đi mới nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong vấn đề việc làm, Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội Phú Yên đã tiến hành tổ chức triển khai công tác điều tra lao động và việc 

làm. Trên cơ sở đó, ngành đã tổ chức hiệu quả các mô hình xúc tiến lao động và việc làm như: tổ 

chức hội chợ việc làm, phát huy vai trò của các trung tâm dịch vụ việc làm,... Phấn đấu mỗi năm, 

tư vấn nghề cho 1.500 lượt người, giới thiệu và cung ứng khoảng 800 lao động cho các cơ quan, 

đơn vị trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, ngành còn tích cực triển khai xuất khẩu lao động, phấn đấu 

đưa 300 - 500 lao động/năm ra nước ngoài làm việc.  

Giải pháp trong thời gian tới  

Nghị quyết số 15/NQ-TW ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về đẩy 

nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010 đã xác định: 

"Mục tiêu tổng quát và lâu dài của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là xây 

dựng nền công nghiệp sản xuất hàng hoá lớn, hiệu quả và bền vững, có năng suất, chất lượng và 

sức cạnh tranh cao trên cơ sở áp dụng các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu 

cầu trong nước và xuất khẩu; xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn 

minh, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

phát triển ngày càng hiện đại". Xuất phát từ tinh thần đó, tiếp tục phát huy tối đa nguồn lực lao 

động, đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới, 

Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã đề ra mục tiêu: "Đào tạo đội ngũ lao động có trình độ, 

tay nghề; tăng cường đầu tư nâng cấp các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực, có cơ chế, chính sách 

khuyến khích xã hội hoá, phát triển các hình thức dạy nghề đa dạng". Để hoàn thành mục tiêu đó, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên đã thực hiện một số giải pháp quan trọng sau:  

1) Chú trọng mục tiêu đào tạo nghề gắn với chương trình xoá đói, giảm nghèo. Đối tượng là đội 

ngũ lao động ở nông thôn - lực lượng lớn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu lao động, nhưng lại hạn chế 

về trình độ khoa học - kỹ thuật và tay nghề. Trên cơ sở đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Phú Yên xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn, áp dụng linh hoạt đối với từng địa phương, 

giúp người lao động có cơ hội tiếp cận với tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa những cây trồng, vật 

nuôi có năng suất cao, chất lượng cao vào sản xuất. Đối với đội ngũ lao động là người dân tộc 

thiểu số còn nhiều hạn chế về nhận thức, chủ yếu áp dụng phương thức sản xuất cũ, các chương 
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trình đào tạo được vận dụng phù hợp cả về nội dung và thời lượng để người lao động có cơ hội 

tiếp thu một cách hiệu quả nhất.  

2) Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên còn kết hợp với các sở, ban, ngành 

trong tỉnh xây dựng các chương trình đào tạo nghề gắn với các dự án phát triển kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn như: mở rộng làng nghề dệt chiếu ở Tuy An; làng nghề bánh tráng ở Tuy 

Hoà; dự án xây dựng làng thủ công mỹ nghệ (đan lát, thêu) ở vùng Đồng Xuân và các vùng ven 

thành phố,... Các dự án này đều có quy mô trung bình và gắn với từng địa phương, thu hút bình 

quân trên 100 lao động/dự án. Vì vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên đã xúc 

tiến xây dựng hệ thống các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề ở cấp huyện với phương châm: 

"Tất cả lao động nông thôn đều được qua đào tạo".  

Sau 15 năm xây dựng và trưởng thành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên đã trở 

thành địa chỉ tin cậy của người lao động. Trong xu thế phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên 

hiện nay, ngành lao động, thương binh và xã hội Phú Yên đang có những hướng đi và bước đột 

phá để đưa nguồn lực lao động lên tầm cao mới. Người lao động Phú Yên cần cù, ham học hỏi 

đang đứng trước những cơ hội rất lớn để góp sức lực và trí tuệ đưa kinh tế Phú Yên phát triển 

nhanh, mạnh trong xu thế mở cửa và hội nhập.  

Theo số liệu năm 2005, cơ cấu lao động của tỉnh Phú Yên được chia thành 3 nhóm. Trong đó, lao 

động trong ngành nông nghiệp chiếm 69%; lao động trong ngành công nghiệp và xây dựng cơ bản 

chiếm 11,5%; lao động trong lĩnh vực dịch vụ và các ngành nghề khác chiếm 19,5%.  

Mục tiêu đào tạo nghề và giải quyết việc làm đến năm 2010 

- Giải quyết việc làm cho khoảng 125 nghìn lao động, bình quân đạt 25 nghìn lao động/năm.  

- Giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống còn 4%.  

- Tăng tỷ lệ thời gian sử dụng lao động ở nông thôn lên 85 - 90%  

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40%.  

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9,0% (theo tiêu chí mới).  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên  

Địa chỉ: số 7 Hoàng Diệu - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên  

Điện thoại: 057.823635  
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Thực trạng lao động - việc làm tỉnh Phú Yên 

Chỉ tiêu Đơn vị 2001 2002 2003 2004 2005

Lao động có việc làm mới Người 21.900 22.485 22.940 23.250 23.500 

Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị % 5,45 5,33 5,3 6,4 <5 

Thời gian sử dụng lao động ở nông 

thôn 

" 74,8 76,5 77 78,9 80 

Nguồn: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên 
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Trường trung học kỹ thuật công nghiệp Tuy Hoà  

Vươn mình trong thời kỳ đổi mới 
Là đơn vị trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Trường trung học kỹ thuật 

công nghiệp Tuy Hoà ngày càng khẳng định là mô hình đào tạo có chất lượng và phù hợp với 

định hướng nâng cao trình độ người lao động, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập và phát 

triển của đất nước.  

T hành lập năm 1978, sau 26 năm xây dựng và trưởng thành, Trường trung học kỹ thuật công 

nghiệp Tuy Hòa đã trở thành một trong những địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực có uy tín không 

chỉ ở Phú Yên mà cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Có được kết quả ấy là nhờ định hướng 

phát triển đúng đắn và sự đồng tâm, hợp lực của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên có trình độ, nhiệt 

huyết nơi đây.  

Những ngày "nằm gai nếm mật"  

Ra đời theo chủ trương của Tổng cục Địa chất, Trường trung học kỹ thuật công nghiệp Tuy Hòa 

(khi đó gọi là Trường trung học chuyên nghiệp địa chất II) có nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung học 

kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân kỹ thuật địa chất phục vụ công tác điều tra tài nguyên khoáng 

sản ở các tỉnh phía nam. Khi mới thành 

lập, cơ sở vật chất của trường hầu như 

không có gì đáng kể ngoài chiếc xe Zil 

130 của Liên Xô (trước đây). Để nhanh 

chóng đi vào hoạt động, nhà trường phải 

mượn cơ sở của Đoàn địa chất 703 làm 

nhà ở cho giáo viên, đồng thời khẩn 

trương xây dựng kết cấu hạ tầng theo 

phương thức: xây dựng đến đâu, sử dụng 

đến đó.  

Hơn 10 năm vừa xây, vừa dạy, cả thầy 

và trò nhà trường phải đối mặt với biết 

bao khó khăn về cơ sở vật chất, nhất là 

thử thách về tinh thần khi trường hai lần bị đề nghị giải thể vào năm 1982 và năm 1990. Nhưng 

những thử thách không làm nản lòng thầy cô, cũng chẳng sờn chí của những trò ham học. Cả 2 

 

Lãnh đạo Bộ Công nghiệp và tỉnh Phú Yên - đến 

thăm và làm việc tại Trường trung học kỹ thuật 

công nghiệp Tuy Hoà  
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lần, lãnh đạo nhà trường đều mạnh dạn đấu tranh với những lý lẽ đầy thuyết phục. Bằng tầm 

nhìn chiến lược, các vị lãnh đạo của Tổng cục Địa chất, Bộ Công nghiệp nặng (nay là Bộ Công 

nghiệp) đã khẳng định sự tồn tại của một trường trung học đào tạo cán bộ địa chất cho các liên 

đoàn địa chất trong nước và phục vụ phát triển công nghiệp miền Trung là rất cần thiết, phù hợp 

với nhu cầu thực tế. Đồng chí Trần Đức Lương, lúc đó là Phó Thủ tướng phụ trách khối công 

nghiệp, đã chỉ đạo: "Không lý cứ để công nghiệp của miền Trung èo uột mãi, phải phát triển. 

Mà muốn phát triển phải có nguồn nhân lực đào tạo từ các trường". Nguyện vọng, quyết tâm 

xây dựng và phát triển trường của thầy và trò đã được đền đáp. Trường không những không bị 

giải thể mà còn từng bước đi vào ổn định. Kết cấu hạ tầng dần được hoàn thiện, trường được tập 

trung về một mối, hoạt động dạy và học ngày càng quy củ hơn. Ông Đào Tấn Lộc - Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên - đánh giá: "Trường trung học kỹ thuật công nghiệp Tuy Hoà là một 

trong những trường đầu tiên đáp ứng được nguyện vọng học tập của con em Phú Yên ngay tại 

quê nhà trong những ngày khan trường, hiếm lớp".  

Năm 1991, đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Bộ Công nghiệp nặng ban hành Quyết định số 

575/QĐ-TC ngày 21-12-1991 cho phép đổi tên Trường trung cấp chuyên nghiệp địa chất II 

thành Trường trung học kỹ thuật công nghiệp Tuy Hoà. Từ một trường đào tạo chuyên sâu 

ngành địa chất, trường đã mở rộng đào tạo theo hướng đa ngành, đa cấp với nhiều ngành nghề 

mới như: cơ khí, điện, điện tử, tin học, kế toán - doanh nghiệp,... Một giai đoạn mới với những 

bước phát triển đột phá được bắt đầu từ đây.  

Đổi mới và phát triển  

Luôn bám sát yêu cầu thực tế, lựa chọn những ngành nghề xã hội cần, trường đã từng bước mở 

rộng quy mô đào tạo, đổi mới nội dung, chương trình dạy theo hướng tích cực và vững chắc. 

Nếu giai đoạn 1978 - 1991 trường chỉ đào tạo theo chỉ tiêu trên giao để tồn tại, thì giai đoạn 

1991 - 2003, nhất là từ năm 2000, trường liên tục tăng chỉ tiêu tuyển sinh và ngành nghề đào 

tạo. Năm 2003, số lượng học sinh của trường đã gấp trên 10 lần năm 1979, gấp 5 lần năm học 

1990 - 1991, gấp 2,5 lần năm 1998. Số ngành nghề đào tạo đã tăng lên 16 ngành, gấp 3 lần so 

với 10 năm trước.  

Không những thế, trường cũng luôn chú trọng gắn công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học, 

đẩy mạnh liên kết đào tạo với nhiều trường đại học trong cả nước như: Đại học mỏ - địa chất Hà 

Nội, Đại học thuỷ sản Nha Trang,... Nhờ đó, trường đã đào tạo được hàng trăm cán bộ có trình 

độ đại học, trung cấp và công nhân kỹ thuật lành nghề. Đồng thời, trường còn nâng cao chất 
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lượng dạy và học bằng cách thường xuyên gửi học sinh đến thực tập tại các đơn vị có uy tín 

như: Công ty tàu biển Hyundai Vinashin, Công ty lắp máy 45-3, Công ty xây dựng Sông Đà 6,... 

Xây dựng mối quan hệ tốt với các đơn vị sử dụng lao động nhằm tạo cơ hội việc làm cho học 

sinh sau khi tốt nghiệp. Trung bình 80 - 90% học sinh của trường tốt nghiệp có việc làm ngay. 

Thậm chí, nhiều người đã trở thành trụ cột trong các cơ quan, xí nghiệp. Đội ngũ cán bộ, giáo 

viên cũng thường xuyên được củng cố cả về lượng và chất. Thông qua nhiều hình thức đa dạng 

như: tuyển mới nhằm trẻ hoá lực lượng giáo viên; cử đi học đại học, cao học, bồi dưỡng chuyên 

môn,... trình độ của giáo viên đã được nâng lên rõ rệt. Khi mới thành lập, trường chỉ có 6 cán bộ 

có trình độ đại học, đến năm 2004 trong tổng số 86 cán bộ, giáo viên có 04 thạc sĩ, 11 người 

đang học thạc sĩ, trên 95% có trình độ cao đẳng trở lên, 100% có chứng chỉ B nghiệp vụ sư 

phạm.  

Cùng với đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, trường còn tập trung đầu tư hiện đại hóa kết 

cấu hạ tầng, trang thiết bị giảng dạy. Đến năm 2003, trường đã có khuôn viên khang trang với 

diện tích hơn 12 nghìn m2; hệ thống phòng học cao tầng, hiện đại được trang bị máy tính, máy 

chiếu hiện đại với diện tích gần 4 nghìn m2; ký túc xá khép kín rộng hơn 3 nghìn m2; khu nhà 

làm việc cao tầng diện tích gần 1.000 m2; hệ thống sân đường trên 7 nghìn m2 được bê tông 

hoặc nhựa hoá; hệ thống phòng thí nghiệm điện - điện tử - hóa phân tích, phòng vi tính, xưởng 

thực tập trên 3 nghìn m2; hệ thống cây xanh, sân bãi luyện tập thể thao,... đều được đầu tư đúng 

mức.  

Bên cạnh đó, để đảm bảo đời sống cho cán bộ, giáo viên, ngoài các chế độ của Nhà nước, 

trường còn khuyến khích giáo viên phát huy năng lực, trình độ để tăng thu nhập. Nhờ vậy, 100% 

cán bộ, công chức của trường luôn có việc làm ổn định với thu nhập bình quân 1,6 triệu 

đồng/người/tháng. Đặc biệt, trường còn tiến hành hóa giá nhà, cấp đất đảm bảo chỗ ở ổn định 

lâu dài để cán bộ, giáo viên yên tâm công tác.  

Nhìn lại chặng đường đã qua, thầy Nguyễn Yên - Hiệu trưởng Trường trung học kỹ thuật công 

nghiệp Tuy Hoà - tự hào khẳng định: "Trường đã vượt lên chính mình để trưởng thành". Phát 

huy những thành quả đã đạt được, thầy và trò nhà trường đang "chung sức, đồng lòng" vì tương 

lai tươi sáng hơn.  
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Vươn tới những tầm cao  

Với mục tiêu tạo nền tảng cơ bản để tiếp 

tục phát triển bền vững, ngoài sự quan 

tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành về 

kinh phí, cơ chế, thủ tục cấp đất xây 

dựng hạ tầng,... Trường trung học kỹ 

thuật công nghiệp Tuy Hòa cũng đã đề ra 

nhiều giải pháp cơ bản, cụ thể:  

Về chất lượng và quy mô đào tạo: xác 

định đúng mục tiêu, yêu cầu đào tạo của 

từng bậc học, kịp thời rà soát cải tiến 

chương trình đào tạo cho phù hợp với 

yêu cầu của thực tế sản xuất, hoàn chỉnh dần quy mô đào tạo, nhất là khối công nhân kỹ thuật; 

tăng cường liên kết đào tạo, đào tạo gắn liền với lao động sản xuất,... nhằm nâng cao hơn nữa 

chất lượng đào tạo.  

Về đội ngũ giáo viên: lựa chọn và tuyển giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định, dành đủ thời gian 

nghiên cứu, dự giờ cho giáo viên mới; tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và kinh phí để giáo 

viên học tập nâng cao trình độ. Hàng năm, trường sẽ tổ chức hội giảng, lựa chọn giáo viên dạy 

giỏi, khuyến khích nghiên cứu khoa học, đi thực tế để bổ sung kiến thức và nắm bắt được yêu 

cầu sản xuất, trên cơ sở đó cải tiến chương trình đào tạo. Phấn đấu đến năm 2005, trường có 

tổng số 150 cán bộ, giáo viên, trong đó 98% có trình độ đại học, cao đẳng trở lên, 100% đạt 

chuẩn về tin học, ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm.  

Về cơ sở vật chất: mỗi năm, nhà trường dành 1,5 - 2 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị phục vụ 

công tác đào tạo.  

Những thành quả đạt được càng tô thêm vẻ đẹp của một ngôi trường giàu truyền thống. Thời 

gian trôi đi với nhiều đổi thay, nhưng các thế hệ cán bộ, giáo viên nhà trường vẫn không quản 

ngại khó khăn, vất vả để lớp lớp học trò có thêm kiến thức và tự tin xây dựng tương lai. Bản lĩnh 

của một ngôi trường được đúc kết qua những năm tháng gian nan, qua tình đồng chí, đồng 

nghiệp đang và sẽ là nguồn sức mạnh để trường vững bước trong giai đoạn mới.  

Những thành tích đáng ghi nhận 

- Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1998), hạng Nhì (năm 2003).  

 

Các thế hệ thầy, cô giáo và cán bộ, nhân viên nhà 

trường gặp mặt nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-

11 
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- Bằng khen của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Nhà nước.  

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.  

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công nghiệp (năm 2004).  

- Cờ thi đua xuất sắc của Tổng cục Địa chất.  

- Liên tục nhiều năm được công nhận trường tiên tiến, tiên tiến xuất sắc của Bộ Công nghiệp, 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên.  

- 02 cán bộ, giáo viên được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.  

- 02 tập thể và 7 giáo viên được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.  

- Trường có 2 giáo viên đạt danh hiệu nhà giáo ưu tú, 4 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia.  

- Nhiều bằng khen của Bộ Công nghiệp, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã được trao tặng cho 

tập thể, cá nhân.  

- Trường có 24 cán bộ, giáo viên được tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục; 41 cán bộ, giáo 

viên được tặng Huy chương vì sự nghiệp công nghiệp Việt Nam.  

- Trong nhiều năm liền, Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên được công nhận "trong sạch, 

vững mạnh".  

Kết quả đào tạo (giai đoạn 1978 - 2004 ) 

Loại hình đào tạo Số lượng

Trung cấp Hơn 5.400 học sinh 

Công nhân kỹ thuật Gần 4.200 học sinh 

Công nhân kỹ thuật ngắn hạn Hơn 1.600 học sinh 

Đại học tại chức 759 sinh viên 

Cán bộ trung cấp cho nước bạn Lào 20 học viên 

Nguồn : Trường trung học kỹ thuật công nghiệp Tuy Hoà 
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Giáo dục - đào tạo Phú Yên  

Nơi nguồn tri thức được khơi dòng 
Phú Yên năm nào cũng có vài cơn bão đi qua. Là một tỉnh nghèo, những mái trường vì thế càng 

trở nên nhỏ bé trước những cơn bão. Nhưng khi cơn bão đi qua, từ đổ nát lại mọc lên những 

ngôi trường mới, khang trang hơn, to đẹp hơn. Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Phú Yên luôn dồn hết 

tâm sức, dành cho con em mình điều kiện tốt nhất để trau dồi tri thức. Bài học đầu tiên của học 

sinh nơi đây là ý chí tự cường vượt qua những khó khăn, thử thách để ngày mai đem trí tuệ góp 

sức dựng xây quê hương, đất nước.  

Giáo dục - đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, phương châm ấy luôn thường trực 

trong nếp nghĩ của người dân Phú Yên mặc dù nỗi lo cơm ăn, áo mặc vẫn còn đè nặng trên vai. 

Tình Đảng, tình dân, tình thầy trò kết thành khối thống nhất, để những mái trường mọc lên, lớp 

trẻ Phú Yên ai cũng được đến trường. Những nỗ lực không ngừng của các cấp lãnh đạo, của 

nhân dân và các thế hệ thầy, trò đã tạo nên những thành quả to lớn của ngành giáo dục - đào tạo 

Phú Yên hôm nay.  

Huy động mọi nguồn lực - đẩy mạnh sự nghiệp xã hội hóa giáo dục  

Được sự quan tâm giúp đỡ và sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các 

cấp từ tỉnh đến cơ sở, sự nghiệp giáo dục - đào tạo Phú Yên đã có những bước tiến nhanh và ổn 

định. Trên tinh thần thực hiện Chỉ thị số 61/CT-TW (khoá IX) của Bộ Chính trị về thực hiện phổ 

cập giáo dục và Nghị quyết số 47/2003/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên (khóa 

IV, kỳ họp thứ 11) về việc tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh xã hội hóa 

giáo dục, với phương châm đặt trọng tâm vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo bằng những chương 

trình hành động thiết thực. Các cuộc họp của uỷ ban nhân dân các cấp thường xuyên đưa ra 

những đề xuất cho mục tiêu giáo dục - đào tạo, từ đó tìm ra những giải pháp kịp thời và hiệu 

quả. Tất cả đều hướng tới mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo Phú Yên trong thời 

kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.  
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Được sự quan tâm của các cấp, các 

ngành, nguồn ngân sách đầu tư cho 

ngành giáo dục - đào tạo tăng đều qua 

các năm, bình quân chiếm khoảng 10% 

ngân sách của tỉnh. Trong đó, năm học 

2003 - 2004, ngành được đầu tư 171,9 

tỷ đồng, tăng 44,4 tỷ đồng so với năm 

học 2001 - 2002. Đây là nỗ lực rất lớn 

của tỉnh Phú Yên trong điều kiện ngân 

sách còn eo hẹp, cộng thêm sức ép chi 

từ những mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội.  

Từ nguồn ngân sách này, ngành giáo 

dục - đào tạo Phú Yên đã sử dụng phần 

lớn vào việc chi trả lương cho giáo viên (khoảng 87%). Các chính sách, chế độ cũng được ngành 

áp dụng cụ thể và thiết thực: thực hiện nâng lương định kỳ cho cán bộ, giáo viên; hỗ trợ tiền tàu 

xe và phụ cấp 400 nghìn đồng/tháng cho những giáo viên được cử đi đào tạo, nâng cao nghiệp 

vụ. Đặc biệt, đối với giáo viên khi hoàn thành luận án tốt nghiệp thạc sĩ sẽ được hỗ trợ 20 triệu 

đồng và 30 triệu đồng đối với những giáo viên hoàn thành luận án tiến sĩ,... Điều đó thể hiện sự 

quan tâm sâu sắc của ngành, tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ giáo viên toàn tâm, toàn ý cống 

hiến cho sự nghiệp trồng người. Với những chính sách thiết thực, đội ngũ giáo viên toàn ngành 

được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Nếu năm học 1990 - 1991 toàn tỉnh có 5.878

giáo viên, thì đến năm học 2003 - 2004 đã tăng lên 13.782 cán bộ, giáo viên.  

Cùng với nguồn vốn từ ngân sách, ngành giáo dục - đào tạo Phú Yên còn huy động các ban, 

ngành và toàn thể nhân dân đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Các quỹ xây dựng trường 

học, Quỹ khuyến học, Quỹ hỗ trợ cán bộ, giáo viên gặp nhiều khó khăn, Quỹ khen thưởng học 

sinh giỏi,... được thiết lập tại hầu hết các xã, phường trong tỉnh. Với nguồn vốn từ ngân sách và 

vốn do nhân dân đóng góp, hệ thống cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn tỉnh được đầu tư theo 

hướng kiên cố hoá, chuẩn hoá và hiện đại hoá. Năm học 2001 - 2002, tỉnh đã đầu tư 38 tỷ đồng, 

năm học 2003 - 2004 tiếp tục đầu tư trên 30 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 15,6 tỷ 

 

Ông Trần Văn Chương, Giám đốc Sở Giáo dục - 

Đào tạo Phú Yên phát biểu trong lễ kỷ niệm 50 

năm Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc 

(1954 - 2004)  
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đồng, triển khai xây dựng 4 trường học cao tầng với 126 phòng học kiên cố. Bên cạnh đó, nhằm 

nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, ngành cũng rất coi trọng công tác đầu tư trang thiết bị 

dạy và học. Các trường học trên địa bàn tỉnh đã được trang bị dụng cụ thí nghiệm, phòng vi tính, 

phòng học chuyên dụng cho các bộ môn nhạc, họa, ngoại ngữ,... để học sinh có điều kiện tiếp 

thu một cách hiệu quả nội dung bài giảng và làm quen với phương thức truyền tải mới.  

Đánh giá về sự lớn mạnh của ngành giáo dục - đào tạo Phú Yên trong thời gian qua, đồng chí 

Nguyễn Thành Quang - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên - nhấn mạnh: "Trong những năm qua, giáo dục 

- đào tạo Phú Yên đã có những bước phát triển mới. Trình độ dân trí được nâng lên đáng kể. 

Tháng 12-1998, tỉnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu 

học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở được đẩy mạnh. Quy mô giáo dục tăng ở tất cả các ngành 

học, cấp học, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa 

ngành giáo dục - đào tạo Phú Yên với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã làm cho công tác 

xã hội hóa giáo dục phát triển trên diện rộng và đạt hiệu quả cao. Những kết quả đạt được thể 

hiện sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đó cũng 

là những cố gắng rất đáng trân trọng của tập thể cán bộ, giáo viên ngành giáo dục - đào tạo Phú 

Yên".  

Nâng cao chất lượng toàn diện  

Sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn dân 

trong sự nghiệp xã hội hóa giáo dục đã tạo nên diện mạo mới cho ngành giáo dục - đào tạo Phú 

Yên. Theo ông Trần Văn Chương, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Phú Yên, trong những năm 

qua, ngành đã xây dựng được đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ngành có phẩm chất chính trị và 

đạo đức vững vàng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ đào tạo. Đến năm 

học 2003 - 2004, lượng giáo viên thiếu hụt ở các bộ môn như: nhạc, hoạ, vật lý, địa lý,... được 

đáp ứng đủ. Trình độ giáo viên đạt chuẩn của các bậc học bình quân đạt trên 95%, trong đó trên 

chuẩn đạt 17,5%. Đó là kết quả của quá trình chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực 

giảng dạy, trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ, giáo viên mà ngành giáo dục - đào tạo Phú Yên 

đã kiên trì triển khai suốt nhiều năm qua.  

Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan quản lý ngành, Sở Giáo dục - Đào tạo Phú Yên đã phối hợp 

chặt chẽ với các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động học sinh ở những 

vùng khó khăn đến trường với những biện pháp thiết thực như: hỗ trợ cho học sinh người dân 
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tộc thiểu số khoảng 30 nghìn đồng/người/tháng; phối hợp với đoàn thanh niên vận động tuyên 

truyền đến các vùng sâu, vùng xa về ý nghĩa của xã hội học tập, về vai trò của tri thức trong thời 

đại ngày nay,... Nhờ đó, số lượng học sinh đến trường hàng năm đều tăng, năm học 2003 - 2004 

toàn tỉnh có 196.207 học sinh, tăng gần 300 học sinh so với năm học 2002 - 2003. Chất lượng 

giáo dục cũng ngày càng được nâng cao. Hàng năm, số lượng học sinh có học lực và hạnh kiểm 

khá, giỏi đạt tỷ lệ cao. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ở tất cả các cấp học đều đạt trên 90%, trong đó 

tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 95%, trung học phổ thông đạt 90,42%. Số học sinh vào học 

cấp II đạt 99,56%, cấp III đạt 81,91% so với số học sinh tốt nghiệp năm học trước. Hàng năm, 

số lượng học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt 11,5%; riêng năm học 2002 - 2003 

có 1.967 học sinh thi đỗ đại học và cao đẳng, đạt 12,79%.  

Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, ngành giáo dục - đào tạo Phú Yên còn đặc biệt 

quan tâm đến giáo dục mũi nhọn, tổ chức tốt các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, tạo cơ sở lựa chọn 

đội tuyển tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Năm học 2003 - 2004, toàn tỉnh có 908 học 

sinh tham gia vào các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 454 học sinh đoạt giải. Trên cơ 

sở đó, tỉnh đã lựa chọn 10 đội tuyển ở 10 môn học tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. 

Đội tuyển học sinh giỏi Phú Yên đã giành 39 giải (1 giải nhất, 8 giải nhì, 19 giải ba và 11 giải 

khuyến khích). Trong kỳ thi Olympic truyền thống các tỉnh phía nam tổ chức tại thành phố Hồ 

Chí Minh, năm học 2003 - 2004, đội tuyển học sinh Phú Yên, xếp thứ 6/91 đoàn tham gia dự thi, 

với 39 huy chương các loại.  

Nỗ lực vì sự nghiệp trồng người  

Ông Trần Văn Chương cho biết: "Những thành tựu của ngành giáo dục - đào tạo trong thời gian 

qua rất đáng khích lệ, thể hiện sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân với sự nghiệp trồng người, 

đồng thời thể hiện sự gắn kết, đồng lòng của đội ngũ cán bộ, giáo viên hết lòng vì học sinh thân 

yêu. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn đòi hỏi ngành phải nỗ lực hơn nữa, sát 

cánh cùng các cấp, các ngành và nhân dân đưa sự nghiệp giáo dục - đào tạo ngày càng phát 

triển". Trong đó, khó khăn lớn nhất là cơ sở vật chất, đặc biệt là các địa bàn nông thôn, vùng 

sâu, vùng xa đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi đó, các địa phương lại thiếu kinh phí để tu 

sửa, xây mới. Nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở chưa xây dựng được các phòng chức năng 

để phục vụ công tác dạy và học. Thêm vào đó, một bộ phận dân cư ở các huyện miền núi, vùng 

khó khăn chưa thật sự quan tâm đến việc học tập của con em, dẫn đến tình trạng học sinh tiểu 
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học và trung học cơ sở ở các xã vùng biển, vùng khó khăn bỏ học, nghỉ học giữa chừng còn khá 

phổ biến, gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục.  

Để tháo gỡ khó khăn, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ của sự nghiệp trồng người, 

trong giai đoạn tới, sự hỗ trợ, phối hợp 

đồng bộ của các ngành, các cấp đóng vai 

trò hết sức quan trọng. Cụ thể:  

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: cần 

quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia như: 

chương trình sư phạm và giáo viên; hỗ trợ 

miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

phổ cập giáo dục; tăng cường cơ sở vật 

chất và kiên cố hóa trường học; trang bị 

công nghệ - thông tin; đổi mới giáo dục; 

cần có chính sách ưu tiên các chương 

trình tài trợ quốc tế đối với các tỉnh 

nghèo, trong đó có Phú Yên; ban hành 

định mức biên chế cho công tác dạy các môn âm nhạc, mỹ thuật.  

Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh: cần tăng cường công tác chỉ đạo các cấp, các ngành trong việc 

phối hợp, hỗ trợ cho ngành giáo dục - đào tạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đồng 

thời quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí ngân sách địa phương cho ngành, tạo điều kiện trang bị cơ sở 

vật chất, nhất là các phòng chức năng, phòng học chuyên môn, trang thiết bị dạy học, nhà ở tập 

thể cho giáo viên vùng khó khăn; đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giáo dục toàn diện; giải 

quyết chế độ cho giáo viên mầm non dân lập và giáo viên hợp đồng,...  

"Vì lợi ích trăm năm trồng người", lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành phương châm 

hành động của ngành giáo dục - đào tạo Việt Nam nói chung và Phú Yên nói riêng, hướng tới 

xây dựng nền giáo dục toàn diện. Nguồn vốn tri thức lớn lao của nhân loại đang được khơi dòng 

đến những thôn bản xa xôi, đến với những đồng bào dân tộc thiểu số còn đang thiếu "cái ăn", 

"cái chữ", góp phần nuôi dưỡng khát vọng cho thế hệ trẻ Phú Yên được cống hiến tài năng, trí 

tuệ dựng xây quê hương ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn".  

Ông Đào Tấn Lộc - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Phú Yên trao cờ thi đua Đơn vị xuất sắc cho 

Trường cao đẳng sư phạm Phú Yên năm học 

2003 - 2004  
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Tỉnh Phú Yên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học 

từ ngày 31-2-1998. Đến năm 2003, 100% xã, phường vẫn giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập 

giáo dục tiểu học, 72/104 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Đến 

ngày 31-12-2004, toàn tỉnh có 2 huyện, thị và 65 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo 

dục trung học cơ sở. Phấn đấu đến cuối năm 2007, toàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo 

dục trung học cơ sở.  

Các mục tiêu cơ bản đến năm 2010 

- Hầu hết trẻ dưới 6 tuổi được chăm sóc, giáo dục bằng nhiều hình thức thích hợp.  

- Củng cố và nâng cao thành quả phổ cập giáo dục tiểu học. Hàng năm, huy động 100% trẻ 6

tuổi vào lớp 1. Phấn đấu đến năm 2010, tất cả các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.  

- Hàng năm, huy động ít nhất 80% trẻ trong độ tuổi vào học các trường trung học cơ sở, trung 

học phổ thông, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2007. 

- Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục trung học phổ thông, nhất là các 

trường chuyên, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân tài cho tỉnh; đồng thời đa dạng hóa các loại 

hình trường trung học phổ thông để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong tỉnh.  

Sở Giáo dục - Đào tạo Phú Yên 

Địa chỉ: số 56 Lê Duẩn - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên  

Điện thoại: 057.842057  

Sự phát triển trường, lớp và số lượng học sinh, sinh viên qua các giai đoạn 

Loại hình trường 1990 - 1991 1995 - 1996 2003 - 2004

Mầm non 750 lớp/20.258 học sinh 53 trường/866 

lớp/25.135 học sinh 

137 trường/23.561 

học sinh 

Tiểu học 61 trường/92.878 học 

sinh 

85 trường/104.859 học 

sinh 

151 trường/95.063 

học sinh 

Trung học cơ sở 86 trường/28.798 học 

sinh 

83 trường/42.212 học 

sinh 

97 trường/71.496 

học sinh 

Trung học phổ thông 12 trường/4.773 học 

sinh 

18 trường/10.821 học 

sinh 

25 trường/27.689 

học sinh 

Trung tâm kỹ thuật 2 trung tâm/1700 học 7 trung tâm/8.500 học 8 trung tâm/16.317 
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thực hành - hướng 

nghiệp 

sinh sinh học sinh 

Trung học chuyên 

nghiệp 

+ cao đẳng + đại học 

4 trường/1.022 sinh viên 5 trường/1.951 sinh viên 6 trường/9.653 sinh 

viên 

  

Số học sinh giỏi các năm học 

Số học sinh giỏi 1991 - 1992 1995 - 1996 2003 - 2004

Cấp tỉnh 91 142 1790 

Cấp quốc gia 6 16 39 

Nguồn: Sở Giáo dục - Đào tạo Phú Yên 
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Trường Trung học cơ sở Hùng Vương  

Vườn ươm tri thức 
Tự hào là đơn vị mang nhiều danh hiệu "nhất" của ngành giáo dục - đào tạo Phú Yên: trường 

trung học cơ sở đầu tiên của tỉnh vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 

trường duy nhất trong tỉnh có giáo viên được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, Chi bộ 

Đảng độc lập đầu tiên trong ngành (từ năm 1989), thầy và trò Trường trung học cơ sở Hùng 

Vương đang nỗ lực không ngừng để phát huy truyền thống "dạy tốt, học tốt".  

Được thành lập năm 1956, trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi, từ Trường trung học Nguyễn Huệ, 

Trường trung học Lê Thành Phương, Trường phổ thông cơ sở phường 5 rồi đến Trường trung 

học cơ sở Hùng Vương, ở bất cứ giai đoạn nào, nhà trường cũng tự hào là địa chỉ chắp cánh tri 

thức cho thế hệ tương lai không chỉ của riêng địa bàn phường 5, thành phố Tuy Hoà mà còn của 

nhiều huyện, thành phố trong tỉnh. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, 

trở thành những cán bộ lãnh đạo, các nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ,... đang ngày đêm góp sức 

dựng xây quê hương, đất nước.  

Đầu tư toàn diện cho tương lai  

Hiệu quả đào tạo phụ thuộc vào rất nhiều 

yếu tố: cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy 

học, đội ngũ giáo viên và phương pháp 

giảng dạy. Trường trung học cơ sở Hùng 

Vương được các cấp lãnh đạo ngành và 

phụ huynh học sinh ghi nhận là một 

trong những đơn vị đào tạo cơ bản, đáp 

ứng được 3 cái chuẩn ấy, tạo điều kiện 

thuận lợi cho thầy và trò thi đua dạy tốt, 

học tốt.  

Thầy Dương Văn Sáng - Hiệu trưởng 

Trường trung học cơ sở Hùng Vương - 

tâm sự: "Xác định cơ sở vật chất là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo, 

trong những năm qua, nhà trường luôn chú trọng đầu tư tu sửa, nâng cấp cơ sở trường lớp, từ 

các phòng chức năng, thư viện, phòng thực hành,... đến các giáo cụ, cơ bản đáp ứng được yêu 

 

Thầy Dương Văn Sáng - Hiệu trưởng Trường 

trung học cơ sở Hùng Vương đánh trống khai 

giảng năm học 2002 - 2003  
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cầu dạy và học". Trong hai năm 2003 - 2004, thực hiện đề án của Chính phủ về việc kiên cố hóa 

trường học, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", nhà trường đã tiến hành huy 

động vốn từ nhân dân và các tổ chức kinh tế. Dự kiến đến cuối năm 2005, nhà trường sẽ triển 

khai xây dựng trường tầng với kinh phí 1,2 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 500 triệu đồng 

và Nhà nước hỗ trợ 700 triệu đồng. Không những thế, phong trào tự làm đồ dùng dạy học được 

phát động sâu rộng, trở thành nền nếp tốt trong quá trình hoạt động của trường. Những giáo cụ 

trực quan này không chỉ góp phần tăng tính hấp dẫn, lý thú cho bài giảng, tạo hứng thú cho học 

sinh mà còn giúp học sinh hiểu bài sâu sắc, nhuần nhuyễn hơn. Trong 4 năm 2000 - 2003, giáo 

viên nhà trường đã tự làm nhiều đồ dùng dạy học rất hữu ích như: bảng phụ đa năng, sơ đồ dạy 

toán toàn cấp, bộ tranh sưu tập các môn xã hội,...  

"Có thầy giỏi, tất có trò hay". Không nằm ngoài quy luật đó, đội ngũ giáo viên vững về chuyên 

môn, nghiệp vụ, tâm huyết với nghề là một trong những nhân tố đảm bảo bằng vàng cho chất 

lượng đào tạo của Trường trung học cơ sở Hùng Vương. Thầy Dương Văn Sáng cho biết: "Nâng 

cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ 

chính của ban giám hiệu. Bởi đội ngũ giáo viên phải đủ sức, đủ tầm mới có thể đào tạo những 

thế hệ học sinh phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ". Với các hình thức phong phú như tổ 

chức các hội thi nghiệp vụ, tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, phong trào 

thi đua dạy tốt đã được triển khai sâu rộng đến tận các tổ bộ môn. Thông qua đó, đội ngũ giáo 

viên nhà trường có điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm, tự trau dồi và nâng cao kỹ năng, 

phương pháp giảng dạy. Đến năm 2004, 96% giáo viên nhà trường đạt chuẩn về trình độ sư 

phạm, trong đó có 32,4% giáo viên đạt trên chuẩn; 69,7% đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thành 

phố, 47,4% đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh. Bên cạnh đó, nhà trường còn đặc biệt chú 

trọng công tác đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa cùng phương pháp dạy và học, 

nhất là ở các lớp 6, 7, 8, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo.  
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Tự hào trò giỏi, trò ngoan  

Đầu tư chiều sâu mang tính toàn diện của 

Trường trung học cơ sở Hùng Vương đã 

đem lại những kết quả đáng khích lệ. 

Hàng năm, số lượng học sinh giỏi chiếm 

30 - 35%, khá 45 - 55%, hạnh kiểm tốt 

chiếm 90 - 95%. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt 

nghiệp đạt 98 - 100%, đặc biệt trong 5 

năm liền (1998 - 2003) đạt 100%. Tỷ lệ 

học sinh được tuyển vào lớp 10 hệ công 

lập bình quân đạt 75 - 80%/năm. Trong 

đó, số học sinh thi đỗ vào Trường 

chuyên Lương Văn Chánh đạt 10 - 15%. 

Cùng với chất lượng giáo dục đại trà 

không ngừng được nâng cao, giáo dục mũi nhọn là một trong những thế mạnh của Trường trung 

học cơ sở Hùng Vương. Trung bình mỗi năm, nhà trường có 50 - 60 học sinh đạt danh hiệu học 

sinh giỏi cấp thành phố, 40 - 50 học sinh giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt, những học sinh như: Trình 

Nhật Chương, Lê ánh Phước, Nguyễn Thị Hoàng Ngân,... đoạt thứ hạng cao môn giải toán bằng 

máy tính trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, đã trở thành niềm tự hào của thầy và trò 

Trường trung học cơ sở Hùng Vương. Thầy Dương Văn Sáng cho biết: "Không có sự tôn vinh 

nghề giáo nào cao quý hơn sự thành đạt của học sinh. Những thành công bước đầu của các em 

trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức đã tiếp sức cho chúng tôi tiếp tục tận tâm, tận lực 

với nghề". Đó cũng là tâm nguyện của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đang nỗ lực hết mình 

vì học sinh thân yêu.  

Với những thành tích đạt được trong công tác dạy và học, Trường trung học cơ sở Hùng Vương 

đã được Bộ Giáo dục - Đào tạo công nhận là trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh Phú Yên 

ở bậc trung học cơ sở, được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2003, ba 

lần được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng bằng khen. Những phần thưởng 

ấy là nguồn động viên tinh thần to lớn để đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tiếp 

tục phấn đấu, thi đua dạy tốt, học tốt, tô thắm thêm tên tuổi của mái trường thân yêu.  

 

Thầy Dương Văn Sáng - Hiệu trưởng Trường 

trung học cơ sở Hùng Vương phát biểu trong lễ 

đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (năm 

2001)  
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Trường Trung học cơ sở Hùng Vương 

Địa chỉ: đường Nguyễn Huệ - thành phố Tuy Hoà Phú Yên  

Điện thoại: 057.823318  
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Công ty Sách và Thiết bị trường học Phú Yên  

Phục vụ tận tình, kinh doanh năng động 
Là đơn vị hậu cần của ngành giáo dục - đào tạo Phú Yên, trong 15 năm qua, toàn thể cán bộ, 

nhân viên Công ty sách và thiết bị trường học Phú Yên đã phấn đấu không ngừng, góp phần 

phát triển nguồn nhân lực của địa phương, với phương châm "Phục vụ tận tình, kinh doanh 

năng động".  

Công ty sách và thiết bị trường học Phú Yên được thành lập ngày 20-7-1989 theo Quyết định số 

86/TC-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên, với nhiệm vụ xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng 

năm về trang thiết bị trường học, đồ dùng dạy học và các loại sách để phục vụ ngành giáo dục -

đào tạo địa phương; tổ chức mua sắm các loại sách và thiết bị trường học theo kế hoạch được 

duyệt của ngành để cung cấp cho các trường học; tiếp nhận, phân phối hàng viện trợ (nếu có) về 

sách vở, thiết bị trường học theo sự chỉ đạo của tỉnh và ngành giáo dục - đào tạo Phú Yên; tuyên 

truyền, giới thiệu, hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức sử dụng sách, thiết bị trường học, kiểm tra, 

đôn đốc về nghiệp vụ, xây dựng thư viện trường học, phòng thí nghiệm,... tham mưu để lãnh đạo 

Sở Giáo dục - Đào tạo Phú Yên có kế hoạch phát triển về sách và thiết bị trường học, nhằm nâng 

cao chất lượng giáo dục trong các trường 

học của tỉnh Phú Yên.  

Những ngày đầu thành lập, công ty chỉ 

có 1 cửa hàng với 7 cán bộ hoạt động 

trong điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu 

vốn, cơ sở vật chất nghèo nàn,... Trong 

nửa năm đầu hoạt động (năm 1989), 

doanh số của công ty đạt vỏn vẹn trên 

200 triệu đồng. Nhưng con số này đã 

nhanh chóng được tăng lên: đạt 542 triệu 

đồng (năm 1990) và gần 01 tỷ đồng (năm 

1991),... Xét về giá trị tuyệt đối, những 

con số nêu trên thật nhỏ bé, nhưng đối 

với tập thể cán bộ, công nhân viên công 

ty lại có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Bởi kết quả này đã thể hiện sự đúng đắn trong định hướng phát 

 

Trụ sở Công ty sách và thiết bị trường học Phú 

Yên (số 14 Trần Phú, thành phố Tuy Hoà, Phú 

Yên)  
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triển của công ty, tạo niềm tin, hun đúc ý chí và lòng quyết tâm của toàn thể cán bộ, nhân viên 

công ty tiếp tục vượt qua những khó khăn, thử thách để gặt hái thêm nhiều thành công mới.  

Có vốn liếng, có kinh nghiệm, năm 1995, công ty quyết định thành lập xưởng sản xuất giấy và 

tập vở học sinh. Tại thời điểm này, số cán bộ, nhân viên của công ty đã tăng lên 42 người, doanh 

số thực hiện khoảng 7 tỷ đồng. Sản phẩm giấy và vở học sinh do công ty sản xuất đã từng bước 

khẳng định được uy tín trên thị trường, được khách hàng chấp nhận cả về chất lượng, mẫu mã và 

giá cả. Không những thế, công ty còn rất linh hoạt khi sẵn sàng tiếp nhận các đơn đặt hàng của 

các đơn vị để sản xuất vở viết học sinh theo đặc chủng của từng đơn vị như: Trường trung học 

phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, Nhà thiếu nhi tỉnh Phú Yên, Bảo Việt Phú Yên, một số 

trường ở ngoài tỉnh,... Đến năm 2004, sản phẩm của công ty đã chiếm gần 30% thị phần của thị 

trường giấy và vở viết của Phú Yên. Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Lương 

Văn Chánh cho biết: "Các sản phẩm vở học sinh do Công ty sách và thiết bị trường học sản xuất 

có chất lượng rất tốt, mẫu mã đẹp, đặc biệt là giá cả hợp lý nên được khách hàng ưa chuộng, các 

em học sinh rất thích sử dụng sản phẩm của công ty".  

Không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, năm 1998, công ty đã mạnh dạn đầu tư xây 

dựng trung tâm sách và thiết bị trường học dưới mô hình siêu thị tự chọn. Bên trong trung tâm, 

công ty bố trí 1 tầng dành riêng cho sách giáo khoa, 1 tầng sách tham khảo và thiết bị trường 

học với số lượng đầu sách tương đối phong phú, mặt hàng thiết bị dạy và học đa dạng. Năm 

2001 và năm 2003, công ty xây dựng thêm 2 cửa hàng sách và thiết bị trường học tại thành phố 

Tuy Hoà và huyện Phú Hoà. Sau khi đi vào hoạt động, hai cửa hàng này đã góp phần đưa tổng 

doanh thu của công ty lên 12 tỷ đồng.  

Với hệ thống cửa hàng, trung tâm bán hàng ngày càng lớn mạnh, trong những năm qua, công ty 

đã phần nào đáp ứng được nhu cầu sử dụng sách, thiết bị trường học tại địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Điều đáng mừng, cả hai mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra từ khi thành lập là phục vụ và kinh 

doanh đều được công ty thực hiện tốt, đạt kết quả cao, góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, 

công nhân viên. Ông Huỳnh Văn Sý - Giám đốc Công ty sách và thiết bị trường học Phú Yên -

cho biết: "Đến tháng 6-2004, công ty có 46 cán bộ, công nhân viên, trong đó gần 30% có trình 

độ đại học và cao đẳng, thu nhập bình quân 800 nghìn đồng/người/tháng, 100% cán bộ được 

hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước. Hàng năm, công ty tạo điều kiện thuận lợi 

cho cán bộ, công nhân viên đi tham quan, học tập để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu trong 
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thời kỳ mới. Ngoài hoạt động sản xuất - kinh doanh, công ty còn tích cực hưởng ứng, tham gia 

các chương trình xã hội như: xoá đói, giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai,... Từ năm 1997

đến năm 2004, công ty đã nhận phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thi Rượu 

(xã An Xuân, huyện Tuy An)".  

Với mục tiêu đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về sách và thiết bị trường học đang ngày càng 

tăng, ông Huỳnh Văn Sý cho biết: "Công ty tiếp tục cải tiến công tác phát hành sách và thiết bị 

trường học nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời yêu cầu của xã hội, khắc phục những thiếu sót 

trong công tác phục vụ; thực hiện nhanh gọn các thủ tục mua, bán, giao, nhận và phấn đấu xây 

dựng siêu thị sách tại trung tâm thành phố Tuy Hoà".  

Để những kế hoạch đề ra trở thành hiện thực, ngoài những nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân 

viên, thì sự ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, đặc biệt là 

ngành giáo dục - đào tạo là hết sức cần thiết nhằm tháo gỡ những khó khăn về vốn, về cơ sở vật 

chất,... giúp công ty nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, thực hiện ngày một tốt hơn 

nhiệm vụ được giao.  

Để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa, công ty thường xuyên tổ chức 

các quầy bán sách lưu động, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh có đủ sách giáo khoa để 

bước vào năm học mới.  

Bên cạnh đó, hàng năm, công ty phát hành khoảng 40 nghìn phiếu giảm giá (giảm 12%) để giúp 

các em học sinh thuộc diện khó khăn, gia đình chính sách, học giỏi. Những việc làm nghĩa tình 

của công ty đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, được sự đồng tình, ủng hộ của 

lãnh đạo tỉnh và nhân dân địa phương.  

Công ty Sách và Thiết bị trường học Phú Yên 

Địa chỉ: số 14 Trần Phú - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoại: 057.842645  
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Y tế Phú Yên  

Mái ấm của tình thương, lương tâm và trách nhiệm 
Sức khoẻ là vốn quý của con người. Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ con người luôn là niềm vinh 

dự và trách nhiệm của mỗi thầy thuốc. Trong những năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, 

nhưng ngành y tế Phú Yên vẫn không ngừng phấn đấu hoàn thành mục tiêu: giảm tỷ lệ mắc và 

tử vong do bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, đảm bảo công bằng trong công tác chăm sóc y 

tế, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.  

Phú Yên là tỉnh có địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, tập trung nhiều đồng bào dân tộc 

thiểu số. Đây là những trở ngại rất lớn cho hoạt động chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của ngành y 

tế Phú Yên, đặc biệt là công tác tuyên truyền phương pháp chữa bệnh khoa học đối với người 

dân tộc thiểu số, khi mà những hủ tục cũ đã ăn sâu vào nếp nghĩ, đòi hỏi phải có sự kiên trì và 

sáng tạo của đội ngũ y, bác sĩ tỉnh Phú Yên.  

Những nỗ lực không ngừng  

Mặc dù nguồn vốn ngân sách còn eo hẹp, nhưng hàng năm, đầu 

tư cho sự nghiệp y tế luôn chiếm 4 - 5% tổng chi ngân sách của 

tỉnh. Năm 2004, ngành được đầu tư 41,17 tỷ đồng (trong đó chi 

sự nghiệp 37,1 tỷ đồng và chi đầu tư xây dựng cơ bản 4,07 tỷ 

đồng), chiếm 5% tổng chi ngân sách của tỉnh. Triển khai hiệu 

quả nguồn kinh phí ngân sách, ngành y tế Phú Yên đã triển khai 

thực hiện công tác đầu tư trang thiết bị y tế cho các bệnh viện 

và củng cố mạng lưới y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và xã. 

Trong năm 2005, ngành y tế Phú Yên đã đưa vào sử dụng 02 

bệnh viện mới (Bệnh viện y học cổ truyền và Bệnh viện Hoà 

Hiệp Trung do Tổ chức KOICA - Hàn Quốc tài trợ); đầu tư máy 

Citi-Scanner, máy phẫu thuật nội soi, máy phaco mổ đục thuỷ 

tinh thể do Tổ chức Fred Hollows tài trợ,... Nhiều dự án được 

triển khai nhằm củng cố và mở rộng một số hạng mục ở bệnh viện tuyến tỉnh và các trạm y tế 

xã,... đang bước đầu phát huy hiệu quả trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

Từ chỗ cơ sở vật chất xuống cấp, nghèo nàn, nhờ đầu tư đúng hướng và có trọng điểm, công tác 

chăm sóc sức khoẻ nhân dân tại Phú Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2004, tổng số 

 

Ông Trần Văn Tý - Giám 

đốc Sở Y tế Phú Yên  
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giường bệnh là 1.365 giường/125 cơ sở y tế, đạt 16,3 giường/vạn dân, tăng 15% so với năm 

1995. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 115% (năm 2004), tương đương với số ngày sử dụng 

giường bệnh là 28,2 ngày/giường/tháng (theo quy định của Bộ Y tế, công suất sử dụng giường 

bệnh đạt 28 ngày/giường/tháng là tối ưu). Kết quả này cho thấy, khối lượng công việc của đội 

ngũ y, bác sĩ Phú Yên là không nhỏ.  

Ngoài yếu tố trang thiết bị, đội ngũ cán bộ y tế đóng vai trò quan trọng. Trong vài năm gần đây, 

sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ y tế Phú Yên được đánh giá cao cả về lượng và chất. Hàng 

năm, đội ngũ cán bộ y, bác sĩ đều được cử đi đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ. Đến năm 

2004, Phú Yên có 1.804 cán bộ y tế, bình quân đạt 21,8 cán bộ y tế/vạn dân. Trong đó, số người 

có trình độ đại học và trên đại học chiếm 28,4% (tăng 70% so với năm 1995), 80% xã có bác sĩ, 

100% xã có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi, 100% thôn bản có nhân viên y tế. Đặc biệt, năm 2004, 

ngành y tế Phú Yên có 4 bác sĩ theo học cao học, 01 bác sĩ trúng tuyển chuyên khoa cấp II và 5 

bác sĩ trúng tuyển chuyên khoa cấp I,... Bên cạnh đó, ngành còn lựa chọn những y, bác sĩ có 

năng lực, triển vọng để bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng, đồng thời xét nâng bậc lương và xét 

hưởng phụ cấp theo định kỳ cho cán bộ, nhân viên y tế. Trong năm 2004, ngành đã nâng bậc 

lương cho 684 cán bộ, nhân viên, xét hưởng phụ cấp cho 77 trường hợp,... giúp các cán bộ y tế 

an tâm công tác.  

Sự phát triển nhanh và mạnh của đội ngũ cán bộ y tế đã góp phần thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền giáo dục sức khoẻ cộng đồng, phát hiện sớm dịch bệnh, đảm bảo người dân được chăm 

sóc sức khoẻ với chất lượng tốt nhất. Theo báo cáo của Sở Y tế Phú Yên, năm 2004, tại Phú 

Yên, 1.754.320 lượt bệnh nhân được khám, chữa bệnh, đạt 2,06 lượt khám/người dân. Trong đó, 

khám y học dân tộc là 4.194 lượt; thực hiện phẫu thuật cho 10.760 người; bệnh nhân điều trị nội 

trú là 601.323 người; bệnh nhân điều trị ngoại trú là 24.339 người;  

Với lương tâm của người "chiến sĩ áo trắng", sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, những cán bộ 

tâm huyết vẫn say mê công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật,... để tìm ra 

con đường ngắn nhất cũng như đa dạng hoá phương pháp phòng và chữa bệnh. Hàng năm, nhiều 

đề tài cấp ngành và cấp tỉnh được nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả trong công tác phòng và 

khám, chữa bệnh. Cụ thể, công tác tuyên truyền nhân dân diệt bọ chét và chuột, ngăn chặn sự 

xuất hiện của dịch hạch; áp dụng mổ đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco, mang lại ánh 

sáng cho hàng nghìn người bị mù do đục thủy tinh thể,...  
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Lĩnh vực truyền thông y tế cũng được triển khai hiệu quả nhằm tuyên truyền giáo dục nhân dân 

phòng và chữa bệnh thông qua hoạt động của Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ Phú 

Yên, trên cơ sở kết hợp nhiều hình thức như: báo nói, báo hình, báo viết và các đợt tuyên truyền 

bằng panô, băng rôn, khẩu hiệu. Không những thế, hàng năm, trung tâm còn xuất bản tạp chí 

chuyên ngành, xây dựng các chuyên đề trên báo Phú Yên và hệ thống phát thanh, truyền hình 

Phú Yên,... nhằm tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về phương pháp phòng và chữa bệnh. 

Ngoài ra, ngành còn hình thành các đội tuyên truyền xuống tận các thôn bản xa xôi giúp bà con 

nhận thức rõ hơn về phương pháp phòng, chữa bệnh, loại trừ các hủ tục lạc hậu,... qua đó để bà 

con hiểu, xóa bỏ những hủ tục ăn sâu vào nếp nghĩ và tin tưởng vào tiến bộ khoa học và đội ngũ 

y, bác sĩ. 

Luôn sát cánh cùng người dân phòng chống bệnh tật  

Với phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh", ngành y tế Phú Yên đã tích cực phối hợp với 

các ngành, các cấp vận động, tuyên truyền giáo dục trong nhân dân xây dựng phong trào vệ sinh 

phòng chống dịch bệnh. Công tác y tế dự phòng được triển khai tích cực, mang tính chủ động 

cao. Do đó, kể từ năm 1995, tỉnh Phú Yên không xảy ra dịch sốt rét. Trong 8 năm qua (1996 -

2004), các dịch bệnh lớn như: dịch tả, dịch hạch đã không xảy ra. Một số dịch bệnh nguy hiểm ở 

trẻ em như: bại liệt, uốn ván sơ sinh đã được khống chế và đẩy lùi. Năm 2000, ngành y tế Phú 

Yên đã loại trừ hoàn toàn bệnh phong và thanh toán bệnh bại liệt. Bệnh uốn ván đã được loại trừ 

từ năm 2002. Bên cạnh đó, tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắcxin đạt 

trên 95%/năm. Tỷ lệ trẻ em mắc và tử vong do 6 bệnh truyền nhiễm giảm đáng kể. Ngoài ra, các 

chương trình phòng chống bướu cổ, chống lao, tâm thần, chương trình y tế học đường, an toàn 

vệ sinh thực phẩm, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng,... tiếp tục được triển khai và đạt hiệu 

quả cao.  

Hoạt động khám, chữa bệnh cho người nghèo được đẩy mạnh. Hàng năm, ngành đã thành lập 

các đội y, bác sĩ tình nguyện phối hợp với Hội liên hiệp thanh niên, các đoàn bác sĩ nước ngoài 

triển khai chương trình cấp thuốc và khám điều trị miễn phí cho người dân các xã miền núi, các 

xã bị thiên tai, bão lụt với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Từ năm 2002, ngành y tế Phú Yên 

tiến hành khám, chữa bệnh cho người nghèo theo phương thức "thực thanh, thực chi". Đặc biệt, 

từ năm 2003, các cơ sở điều trị đã triển khai việc khám, chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết 

định số 139/QĐ-CP ngày 15-10-2002 của Chính phủ về công tác khám, chữa bệnh cho người 
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nghèo và Thông tư liên tịch số 14/2002/TTLT/BYT-BTC ngày 16-12-2002 của liên Bộ Y tế -

Tài chính hướng dẫn tổ chức khám, chữa bệnh cho người nghèo. Qua đó, 107.053 thẻ khám, 

chữa bệnh đã được cấp phát cho người nghèo, với 116.835 lượt người được khám bệnh, điều trị 

nội trú cho 5.917 lượt bệnh nhân, với tổng chi phí khoảng 4 tỷ đồng.  

Đánh giá về công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân ở các vùng khó khăn, bác sĩ Nguyễn 

Vinh Quang - Giám đốc Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Phú Yên - cho biết: 

"Trong giai đoạn hiện nay, ngành y tế Phú Yên đang từng bước triển khai các hoạt động nhằm 

củng cố và nâng cao chất lượng của mạng lưới y tế cơ sở. Ngoài việc giúp cho người dân có 

điều kiện bảo vệ sức khỏe, hoạt động của đội ngũ y, bác sĩ tình nguyện còn giúp ngành có cơ sở 

xây dựng mô hình, kế hoạch về phòng chống bệnh tật cho từng địa phương một cách thiết thực 

và cụ thể, qua đó có kế hoạch lâu dài trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân".  

Ngoài phương pháp chữa bệnh theo Tây y, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền cũng 

được ngành y tế Phú Yên chú trọng. Theo đó, hàng năm, số người được khám, chữa bệnh bằng 

phương pháp này chiếm khoảng 20% tổng số lượt người bệnh được khám và điều trị.  

Nhằm xã hội hoá công tác khám, chữa bệnh, tỉnh Phú Yên đã triển khai mô hình mở rộng mạng 

lưới y tế tư nhân. Trung bình mỗi năm, tỉnh có trên 200 cơ sở được cấp giấy phép hành nghề. 

Lực lượng y tế tư nhân nằm tại các vùng dân cư đã mang lại hiệu quả lớn cho công tác khám, 

chữa bệnh. Lực lượng này đã khám, chữa bệnh cho khoảng 600 nghìn lượt người/năm, góp phần 

giảm thiểu tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.  

Không những thế, Phú Yên còn là địa phương xây dựng thành công mô hình kết hợp giữa quân 

và dân y trong công tác phòng và chữa bệnh. Lực lượng quân y của bộ đội biên phòng, bệnh xá 

tỉnh đội, bệnh xá công an ngoài hoàn thành công tác khám, chữa bệnh cho lực lượng vũ trang 

còn là thành viên đắc lực trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân địa phương. Những kết 

quả đạt được đã góp phần đa dạng hóa các hoạt động khám, chữa bệnh, thắt chặt tình nghĩa 

quân, dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Phương hướng phát triển trong thời gian tới  

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những nỗi lo âu, trăn trở của những người cán bộ tâm 

huyết, gắn bó với nghề. Bác sĩ Trần Văn Tý - Giám đốc Sở Y tế Phú Yên - cho biết: "Hiện nay, 

vấn đề khó khăn nhất đối với ngành y tế Phú Yên là thiếu thốn về trang thiết bị phục vụ công tác 

khám, chữa bệnh. Mặc dù, trong những năm gần đây, các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện 
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đã được quan tâm đầu tư một số thiết bị tương đối hiện đại, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu 

khám, chữa bệnh ngày càng cao tại địa phương. Do đó, nhiều bệnh nhân phải điều chuyển lên 

tuyến trên, không phải do trình độ của đội ngũ y, bác sĩ mà chủ yếu do thiết bị để chẩn đoán và 

điều trị còn hạn chế".  

Trước tình hình đó, ngành y tế Phú Yên 

đã đề ra những giải pháp thiết thực trong 

thời gian tới. Cụ thể:  

1) Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ 

thị, nghị quyết của Trung ương và của 

tỉnh về công tác y tế, nhằm ổn định tổ 

chức bộ máy y tế từ tỉnh đến cơ sở; đổi 

mới cơ chế hoạt động của hệ thống 

khám, chữa bệnh; chủ động trong công 

tác phòng và chữa bệnh; đảm bảo cung 

cấp thuốc và trang thiết bị thiết yếu cho 

các tuyến y tế từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng 

nhu cầu trong công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân.  

2) Đẩy mạnh công tác vận động, tăng cường cán bộ và chuyển giao kỹ thuật thích hợp cho tuyến 

y tế cơ sở; chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại, đào tạo theo địa chỉ để đáp ứng yêu cầu cung 

cấp cán bộ cho tuyến y tế cơ sở và cán bộ chuyên khoa đầu ngành.  

3) Phát huy nội lực và tiềm năng sẵn có của từng đơn vị y tế trong việc chủ động tìm kiếm các 

nguồn đầu tư cho phát triển ngành; sử dụng hiệu quả các nguồn viện trợ, viện phí và bảo hiểm y 

tế.  

4) Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và cải cách hành chính sâu rộng trong toàn ngành, nhằm 

nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, lấy chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

nhân dân làm thước đo trình độ, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ y tế. 

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, ngành y tế Phú Yên rất cần sự quan tâm hơn nữa của Đảng và 

Nhà nước, của các cấp, các ngành trong tỉnh thông qua các cơ chế, chính sách để công tác xã hội 

hóa y tế được thực hiện một cách tốt nhất. Cụ thể: áp dụng các chính sách mở cửa, ưu tiên hợp 

lý để phát triển mạng lưới y tế tư nhân, đặc biệt là bệnh viện tư nhân cũng như có chính sách đãi 

 

Giáo sư Tôn Thất Bách về thăm và làm việc với 

ngành y tế Phú Yên (năm 2002)  
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ngộ về lương và phụ cấp đối với cán bộ y tế nói chung và y tế cơ sở nói riêng, đặc biệt là phụ 

cấp y tế thôn bản.  

Mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, điều kiện chăm sóc y tế chưa phải là tối ưu, nhưng 

mỗi người dân Phú Yên luôn tin tưởng vào đội ngũ những "chiến sĩ áo trắng". Với phương 

châm: "Người bệnh đến tiếp đón niềm nở - người bệnh ở chăm sóc tận tình - người bệnh đi dặn 

dò chu đáo", đội ngũ cán bộ y tế Phú Yên đang gạt bỏ những lo toan thường nhật, hết lòng chăm 

sóc sức khoẻ nhân dân. Đó là nguồn sức mạnh tạo nên diện mạo khởi sắc của ngành y tế Phú 

Yên.  

Chuyện xảy ra đã khá lâu rồi, từ năm 1993, khi cả buôn Ma Giai bị dịch sốt rét hoành hành. 

Trong ánh mắt của Ma Hiền - người đàn ông buôn Ma Giai, xã Phước Tân (Sơn Hòa) - sự việc 

như mới xảy ra hôm qua. Những đứa trẻ chưa quá ba mùa rẫy, đang khỏe mạnh như cây gỗ mun, 

bỗng trở nên vàng ệch, bỏ ăn, bỏ ngủ, người lúc nóng, lúc lạnh rồi bị "con ma" bắt đi. Người lớn 

cũng bị "con ma" bắt đi. Thầy cúng được mời về, trâu bò, lợn, gà bị giết, nhưng "con ma" vẫn 

không chịu buông tha. Có người đã thốt lên: "Buôn mình bị con ma nó ám, bị Giàng trừng phạt 

rồi, phải bỏ đi thôi!" Thế rồi cán bộ y tế đến, cho người dân uống thuốc, chỉ bảo cách ăn ở vệ 

sinh, cách tiêm phòng cho đám trẻ,... Không biết từ lúc nào, cái bóng ma ám ảnh cả buôn biến 

mất. Bây giờ, người buôn Ma Giai mỗi khi có bệnh lại ra trạm xá thôi, không mời thầy cúng 

nữa.  

Chiến đấu trên mặt trận phòng chống bệnh tật là cuộc chiến đấu lâu dài và vất vả. Đằng sau 

những niềm vui của người bệnh khi thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo là sự quan tâm của các cấp 

lãnh đạo tỉnh, quá trình "chung lưng đấu cật" của các cấp, các ngành có liên quan, tạo điều kiện 

tốt nhất để ngành y tế Phú Yên phát triển ngày càng lớn mạnh.  

Để ghi nhận những thành tựu đã đạt được, ngày 31-8-2001, Nhà nước đã phong tặng ngành y tế 

Phú Yên danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước. Đó là niềm vinh dự của toàn thể cán bộ, nhân viên ngành y tế Phú Yên, đồng thời cũng 

đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, xứng đáng với danh hiệu cao 

quý ấy.  

Tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân của ngành, bác sĩ Nguyễn 

Đình Địch - nguyên Giám đốc Sở Y tế Phú Yên - phát biểu: "Trong những năm qua, dưới sự chỉ 

đạo, lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp, sự hỗ trợ và phối hợp của các ban, ngành, đoàn 
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thể, trải qua khó khăn và thử thách, cán bộ, nhân viên ngành y tế Phú Yên đã từng bước trưởng 

thành và hoàn thành khá xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân,... Thành tựu 

nổi bật nhất là việc thực hiện tốt đường lối y tế xã hội chủ nghĩa, xây dựng và củng cố hệ thống 

y tế các cấp, thực hiện quản lý ngành từ tỉnh đến huyện, xã, thực sự là y tế của dân, do dân và vì 

dân,...".  

Định hướng phát triển sự nghiệp y tế đến năm 2010  

1. Mục tiêu tổng quát  

Giảm tỷ lệ mắc bệnh và nâng cao tuổi thọ cho người dân; phát triển giống nòi; đảm bảo mọi 

tầng lớp nhân dân đều được cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản, từng bước thực hiện công bằng 

trong công tác chăm sóc y tế. Phấn đấu để nhân dân được hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng, 

người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần.  

2. Mục tiêu cụ thể  

2.1. Cải thiện các chỉ tiêu sức khoẻ:  

- Các chỉ tiêu sức khoẻ: tuổi thọ trung bình của người dân đạt 71 tuổi; tỷ suất mẹ chết giảm còn 

7/vạn ca đẻ sống; tỷ lệ chết trẻ em dưới 1 tuổi hạ xuống dưới 25Ẽ trẻ đẻ sống; hạ tỷ lệ chết trẻ 

dưới 5 tuổi xuống dưới 32Ẽ; tỷ lệ trẻ mới đẻ có trọng lượng dưới 2,5 kg giảm xuống dưới 6%; tỷ 

lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 20%; chiều cao trung bình của người dân 

từ 1,6 m trở lên.  

- Các chỉ tiêu phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ: trung bình một vạn dân có 5 bác sĩ và 1 

dược sĩ đại học; 100% trạm y tế có bác sĩ công tác, trong đó 70% bác sĩ công tác ở tuyến xã là 

người địa phương; 100% xã có đủ cơ cấu cán bộ, bao gồm bác sĩ, nữ hộ sinh trung học hoặc y sĩ 

sản nhi, dược tá, cán bộ y học cổ truyền công tác tại các trạm y tế; 100% bệnh viện, trung tâm y 

tế có khoa y học cổ truyền hoặc tổ y học cổ truyền trong khoa nội; khuyến khích phát triển hệ 

thống cơ sở y tế ngoài công lập, phấn đấu đến năm 2010, khối này đảm trách 25 - 30% dịch vụ y 

tế cộng đồng, tỷ lệ giường bệnh đạt khoảng 3 - 4% tổng số giường bệnh toàn tỉnh.  

2.2. Phát triển và phân bố hợp lý năng lực cơ sở vật chất - kỹ thuật và nhân lực ngành y tế:  

- Phát triển cơ sở hạ tầng:  

+ Tuyến tỉnh: xây dựng mới bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh quy mô 500 giường bệnh; cải tạo, 

nâng cấp Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh (cũ) theo hướng ưu tiên cho bệnh viện chuyên khoa 

sản nhi, chuyên khoa mắt và chuyên khoa tâm thần; hình thành bệnh viện đa khoa khu vực phía 
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bắc tỉnh trên cơ sở mở rộng và nâng cấp bệnh viện huyện Tuy An, quy mô 150 giường bệnh; 

xây mới Bệnh viện y học cổ truyền quy mô 100 giường bệnh. Lập dự án xây dựng mới: bệnh 

viện chuyên khoa lao và phổi, quy mô 100 giường; bệnh viện chuyên khoa sản - nhi, quy mô 

300 giường bệnh; bệnh viện chuyên khoa tâm thần, quy mô 50 giường bệnh; bệnh viện điều 

dưỡng, phục hồi chức năng quy mô 100 - 150 giường bệnh.  

+ Tuyến huyện: xây dựng mới Trung tâm y tế thành phố Tuy Hoà; nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 

Sơn Hoà, quy mô 50 - 80 giường bệnh; nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Sông Hinh, quy mô 30 -

50 giường bệnh; nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đồng Xuân, quy mô 50 - 70 giường bệnh; nâng 

cấp, mở rộng Bệnh viện Phú Thứ, quy mô 40 - 50 giường bệnh; nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 

Sông Cầu, quy mô 50 - 80 giường bệnh; xây dựng mới Bệnh viện Phú Hòa, quy mô 50 giường 

bệnh.  

+ Trạm y tế và các phòng khám đa khoa khu vực: xây dựng và sửa chữa toàn bộ các cơ sở trạm 

y tế đạt chuẩn tối thiểu là nhà cấp 3, có quy mô và cấu trúc theo đúng tiêu chuẩn quốc gia về y tế 

xã đến năm 2010. Sắp xếp và xây dựng mới 4 - 5 phòng khám đa khoa khu vực theo chuẩn của 

Bộ Y tế.  

+ Củng cố và khuyến khích mạng lưới cơ sở y, dược ngoài công lập với các hình thức tổ chức 

phù hợp như phòng khám chuyên khoa, nhà hộ sinh, dịch vụ y tế, nhà thuốc tư nhân, đại lý 

thuốc cho doanh nghiệp.  

+ Đầu tư, phát triển nhà máy sản xuất thuốc của Công ty dược và vật tư y tế Phú Yên đạt các 

tiêu chuẩn quy định GMP, GLP, GSP, có khả năng sản xuất nhiều mặt hàng tân dược, đáp ứng 

công tác điều trị cho địa phương.  

- Phát triển trang thiết bị y tế: trong giai đoạn 2006 - 2010, đảm bảo các cơ sở y tế các tuyến 

được trang bị đủ các chủng loại thiết bị theo Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20-2-2002 của 

Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện, phòng 

khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và y tế thôn bản; tăng cường trang thiết bị y tế chất lượng 

cao ở Bệnh viện đa khoa tỉnh, trang bị các thiết bị, ứng dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán và 

điều trị ở các bệnh viện chuyên khoa; tăng cường trang thiết bị hiện đại cho trung tâm y tế dự 

phòng, các trung tâm chuyên khoa, trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm.  

- Phát triển và phân bố hợp lý nhân lực ngành y tế: chú trọng đào tạo cán bộ có trình độ, đáp ứng 

yêu cầu phát triển theo hướng hiện đại hoá ngành y tế; khắc phục tình trạng mất cân đối về cán 
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bộ y tế giữa các tuyến, các vùng.  

Sở Y tế Phú Yên 

Địa chỉ: số 66 - 68 Phan Đình Phùng - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên  

Điện thoại: 057.823474  
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Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Phú Yên  

Xứng đáng là chiến sĩ tiền tiêu 

trên mặt trận phòng chống dịch bệnh 
Với phương châm: "Phòng bệnh hơn chữa bệnh", kể từ khi tỉnh Phú Yên được tái lập, hệ thống y 

tế dự phòng không ngừng phát triển và lớn mạnh. Với sự phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ 

cán bộ, công tác y tế dự phòng đã đạt nhiều thành tích to lớn, góp phần quan trọng trong sự 

nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.  

Những kết quả đáng trân trọng  

Cùng với hệ thống y tế trên toàn tỉnh, trong quá trình hoạt động, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh 

Phú Yên đã góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trên các lĩnh vực quản lý, trung tâm 

đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận.  

Trong công tác phòng chống dịch bệnh: chủ trương của trung tâm là giảm tối đa tỷ lệ chết và mắc 

dịch bệnh. Theo đó, trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch trên địa bàn, 

tăng cường công tác giám sát, củng cố công tác thống kê báo cáo dịch bệnh theo đúng quy định 

của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, trung tâm cũng phân công mạng lưới bác sĩ chuyên trách giám sát tình 

hình bệnh dịch tại các tuyến bệnh viện tỉnh và huyện nhằm kịp thời phối hợp, xử lý các vụ dịch 

mới bùng phát trên địa bàn. Đặc biệt, theo các cán bộ của trung tâm, trong vài năm gần đây, tình 

hình sốt rét có chuyển biến phức tạp, thậm chí có xu hướng quay trở lại sau nhiều năm được 

khống chế. Do đó, việc chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát, thực hiện các biện 

pháp chuyên môn, kỹ thuật được trung tâm coi trọng. Năm 2003, trung tâm đã tổ chức 1 lớp tập 

huấn phòng chống dịch sốt xuất huyết tại tỉnh, 5 lớp tại tuyến xã và 20 lớp kỹ năng tuyên truyền 

phòng, chống sốt xuất huyết tại các xã trọng điểm dành cho mạng lưới cộng tác viên, cán bộ chính 

quyền và giáo viên cấp tiểu học, trung học cơ sở. Việc thực hiện cam kết "không có bọ gậy, không 

có sốt xuất huyết", giữ gìn vệ sinh môi trường, di dời chuồng gia súc xa nhà tại các huyện trọng 

điểm cũng được thực hiện nghiêm túc,...  
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Những việc làm tích cực của trung tâm đã 

mang lại kết quả khả quan. Năm 2003, số 

người mắc/chết do bệnh sốt rét đạt 726/0, 

giảm 54,94% so với năm 2002, giữ vững 

thành tích khống chế hoàn toàn dịch sốt rét 

đã đạt được từ năm 1995. Một số loại dịch 

bệnh nguy hiểm có chiều hướng giảm: tỷ 

lệ mắc/chết bệnh thương hàn là 100/0, 

giảm 29,07% so với năm 2002; bệnh tiêu 

chảy là 5.609/0, giảm 14,22%, bệnh cúm 

là 6.103/0, giảm 39,32%... Đồng thời, 

trong 2 năm 2002 - 2003, trung tâm đã 

thành công trong công tác xoá bỏ dịch hạch và dịch tả.  

Trong công tác tiêm chủng mở rộng: với vai trò "bà đỡ" trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho trẻ 

em, trung tâm đã nâng cao tính xã hội hoá công tác tiêm chủng mở rộng. Các buổi tập huấn tăng 

cường về an toàn tiêm chủng được tổ chức rộng rãi. Chiến dịch tiêm vắcxin phòng bệnh cho trẻ,.. 

được triển khai đồng bộ. Toàn tỉnh có 12 điểm tiêm phòng các loại vắcxin ngoài dự án tiêm chủng 

mở rộng như: vắcxin phòng dại, viêm não Nhật Bản B, viêm gan B,... phục vụ nhu cầu tiêm chủng 

các loại vắcxin của nhân dân. Do đó, từ năm 1991 đến năm 2004, tỉnh Phú Yên đã duy trì trên 

90% trẻ em dưới 1 tuổi tiêm phòng đầy đủ 6 loại vắcxin. Trong đó, năm 2003, tỷ lệ tiêm chủng 

đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 95%, tăng 4,63% so với năm 2002, tỷ lệ tiêm chủng vắcxin 

viêm gan B3 đạt 72,3%, tỷ lệ tiêm vắcxin sởi cho trẻ 10 - 15 tháng tuổi đạt 98,6%, tỷ lệ tiêm 

vắcxin thương hàn đạt 98,39%,... Đặc biệt, năm 2000, cùng với toàn quốc, tỉnh Phú Yên đã thanh 

toán hoàn toàn bệnh bại liệt.  

Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, ngoài công tác tiêm chủng mở rộng, trung 

tâm đã tiến hành phát động các chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng cộng đồng; thực hiện 

tốt công tác giám sát triển khai dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em do Trung tâm bảo vệ 

sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và Trung tâm kế hoạch hoá gia đình thực hiện. Các chương trình này chủ 

yếu tập trung vào các đối tượng: trẻ dưới 5 tuổi, các vùng nghèo, người nghèo ở miền núi, vùng 

sâu, vùng xa. Qua đó, nhiều chiến dịch dinh dưỡng cộng đồng được tổ chức thông qua các ngày vi 

 

Ông Nguyễn Lê - Giám đốc Trung tâm y tế dự 

phòng tỉnh Phú Yên  
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chất dinh dưỡng, tuần lễ dinh dưỡng và phát triển. Kể từ năm 1994, toàn tỉnh có trên 99% trẻ em 

được uống vitamin A. Nhờ đó, đến năm 1997, tình trạng trẻ em bị khô mắt, loét giác mạc, mù loà 

đã chấm dứt. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 49,3% (năm 1991) xuống còn 

31,6% (năm 2003). Số hộ gia đình được dùng muối iốt đạt trên 90% ở miền núi, trên 70% ở đồng 

bằng. Nhận thức của cộng đồng về vấn đề dinh dưỡng được nâng lên, đa số người dân đã biết 

cách tổ chức bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, hợp lý trong hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình.  

Bên cạnh đó, trung tâm còn tích cực triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS thông qua đẩy 

mạnh công tác giám sát, phát hiện đối tượng có nguy cơ cao, thực hiện công tác tư vấn các gia 

đình có người nhiễm HIV. Các hoạt động phòng chống HIV đều dựa trên cơ sở dự phòng là 

phương châm cơ bản và tập trung chủ yếu ở tuyến cơ sở,... Ngoài ra, các chiến dịch truyền thông 

phòng chống AIDS được thực hiện thường xuyên. Năm 2003, trung tâm đã xét nghiệm 7.471 mẫu 

máu, phát hiện 37 ca dương tính.  

Ngoài ra, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động, y tế học đường,... đặc biệt là vấn đề vệ 

sinh an toàn thực phẩm là một trong những hoạt động được đẩy mạnh. Trung tâm thường xuyên tổ 

chức các đợt kiểm tra, hướng dẫn các nhà hàng cách chọn lựa, chế biến, bảo quản thực phẩm, 

phòng tránh ngộ độc thức ăn,...  

Đánh giá về những kết quả của công tác y tế dự phòng, ông Nguyễn Lê - Giám đốc Trung tâm y tế 

dự phòng tỉnh Phú Yên - cho biết: "Trong những năm qua, nhờ có sự quan tâm của các cấp lãnh 

đạo từ tỉnh đến địa phương, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Sở Y tế Phú Yên, 

công tác y tế dự phòng đã có những chuyển biến tích cực. Những kết quả này là nguồn động viên 

to lớn đối với mỗi cán bộ, nhân viên của trung tâm trong giai đoạn tiếp theo. Làm tốt công tác dự 

phòng đòi hỏi hoạt động y tế dự phòng phải hết sức năng động, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cộng 

đồng. Lực lượng làm công tác y tế dự phòng cũng phải luôn tự hoàn thiện để trở thành những 

người tiên phong trong sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân". 

Những thách thức và định hướng phát triển đến năm 2010  

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng công tác y tế dự phòng của tỉnh Phú Yên 

đang phải đối mặt với những khó khăn, thử thách mới. Tình hình sốt rét ở Phú Yên vẫn chưa hoàn 

toàn ổn định. Do đó, hoạt động phòng, chống sốt rét vẫn là công tác trọng tâm, đòi hỏi những 

người làm công tác dự phòng không được chủ quan, lơ là. Bên cạnh đó, trung tâm cũng luôn phải 

đương đầu với các vấn đề khó khăn như: tính đề kháng hoá chất, thuốc của véctơ, của ký sinh 
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trùng; sự lây lan giữa các vùng lưu hành và không lưu hành sốt rét (đây là nguy cơ lưu giữ và phát 

tán mầm bệnh); sự thay đổi sinh thái, môi trường kéo theo sự thay đổi về vùng sốt rét.  

Đối với công tác tiêm chủng mở rộng, bên cạnh củng cố vững chắc kết quả phòng 6 bệnh nguy 

hiểm ở trẻ em, cần phải nâng cao chất lượng tiêm chủng. Cùng với các hoạt động áp dụng ở cộng 

đồng để phòng bệnh, trung tâm cần tổ chức và định hướng các dịch vụ giúp nhân dân có thể lựa 

chọn tiêm phòng các loại vắcxin tuỳ theo điều kiện mỗi gia đình.  

Trong khi một số bệnh dịch ít xảy ra trên địa bàn tỉnh như: 

dịch hạch, dịch tả, thương hàn thì nguy cơ bùng phát lan 

rộng của sốt xuất huyết đang rình rập. Do môi trường sống 

chưa được cải thiện nhiều, nhận thức, tập quán sinh hoạt 

của nhân dân ở nơi có dịch còn lạc hậu, nhiệm vụ công tác 

phòng, chống dịch bệnh của đội ngũ cán bộ trung tâm còn 

nhiều gian nan. Hơn nữa, căn bệnh AIDS với tác hại nhiều 

mặt đối với đời sống xã hội cũng tạo ra những thử thách 

mới trong hoạt động giám sát, quản lý người nhiễm 

HIV/AIDS, công tác tư vấn.  

Một vấn đề cũng rất đáng quan tâm là tỷ lệ suy dinh dưỡng 

trẻ em ở Phú Yên vẫn còn khoảng 30%. Đây là mối quan 

tâm của toàn xã hội, đặt ra thách thức mới cho hoạt động 

giáo dục dinh dưỡng của trung tâm. Giảm mạnh tỷ lệ suy 

dinh dưỡng trẻ em, cải thiện thể lực cho thế hệ mới, hoạt 

động phòng chống suy dinh dưỡng nói chung và giáo dục 

dinh dưỡng nói riêng sẽ là hoạt động hàng đầu của trung 

tâm trong thời gian tới.  

Định hướng chiến dịch chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001 - 2010 được Chính 

phủ phê duyệt ngày 19-3-2001 nhấn mạnh: "Phấn đấu để mọi người được hưởng các dịch vụ 

chăm sóc sức khoẻ ban đầu, có điều kiện tiếp cận sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Mọi 

người được sống an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể 

lực, tuổi thọ và phát triển giống nòi". Đối với tỉnh Phú Yên, để đảm bảo thực hiện mục tiêu này, 

toàn ngành y tế nói chung, đặc biệt là lĩnh vực y tế dự phòng phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Các 

 

Đoàn công tác của Trung tâm y 

tế dự phòng tỉnh Phú Yên đi giám 

sát trường hợp bị bại liệt năm 

1997  
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định hướng lớn của y tế dự phòng đến năm 2010 là giảm tỷ lệ mắc, chết các bệnh truyền nhiễm 

gây dịch; thay đổi mô hình dịch bệnh, tăng cường phòng, chống các bệnh không lây như: bệnh nội 

tiết, đái tháo đường, tim mạch, các bệnh do lối sống, do môi trường; hạn chế và ngăn chặn các 

bệnh truyền nhiễm như HIV/AIDS; kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo đội ngũ cán bộ y tế dự 

phòng, nâng dần tỷ lệ cán bộ có trình độ trên đại học, tập trung đào tạo bác sĩ đa khoa thành cán 

bộ chuyên khoa dịch tễ, sốt rét hoặc y tế cộng đồng; tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực 

phẩm, tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, thiếu máu, 

thiếu sắt ở phụ nữ mang thai,...  

Nâng cao các chỉ số sức khoẻ con người không đơn giản là công việc một sớm, một chiều. Công 

tác ấy đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của toàn xã hội. Mặc dù vẫn còn không ít khó khăn, những 

cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Phú Yên vẫn nỗ lực mang trí tuệ và bầu nhiệt huyết 

sát cánh cùng người dân phòng chống dịch bệnh, cùng nhân dân Phú Yên hướng tới mục tiêu xây 

dựng xã hội khoẻ mạnh, ấm no, hạnh phúc.  

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Phú Yên được thành lập ngày 1-7-1989. Trong những năm đầu 

thành lập, hệ thống cơ sở vật chất nghèo nàn, trung tâm chỉ có 15 cán bộ, viên chức, trong đó 05 

người có trình độ đại học. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến rất phức tạp, 

do điều kiện kinh tế còn khó khăn, nên công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân bị hạn chế, tỷ lệ trẻ 

em suy dinh dưỡng, tỷ lệ tử vong vì dịch bệnh rất phổ biến. Đó là những thách thức không nhỏ đối 

với một cơ sở y tế còn thiếu và yếu về nhân lực và cơ sở vật chất. Tuy nhiên, mỗi cán bộ, nhân 

viên của trung tâm đều quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu: mọi người dân đều có điều kiện hưởng 

thụ công tác chăm sóc y tế và phòng chống dịch bệnh. Với những nỗ lực không ngừng, năm 2004, 

số cán bộ, nhân viên của trung tâm đã tăng lên 43 người, trong đó 25 người đạt trình độ đại học 

làm việc tại 4 khoa: sốt rét, bướu cổ, dịch tễ và vệ sinh - xét nghiệm. Dự kiến đến năm 2005, trung 

tâm sẽ được đầu tư xây dựng trụ sở mới với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng.  

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Phú Yên 

Địa chỉ: số 52 đường Phan Đình Phùng - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoại: 057.824410  
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Thể dục - thể thao Phú Yên  

Nỗ lực vươn tới những tầm cao 
Mặc dù nền kinh tế và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, 

ngành thể dục - thể thao Phú Yên đã nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thể dục - thể thao, từng 

bước đưa hoạt động luyện tập thể dục - thể thao trở thành thói quen, nhu cầu của nhân dân. Bên 

cạnh đó, các môn thể thao thế mạnh của Phú Yên cũng không ngừng được phát huy và giành 

được những thành tích cao trong các giải thi đấu quốc gia và quốc tế.  

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo về chuyên môn của 

Uỷ ban Thể dục - Thể thao, Sở Thể dục - Thể thao Phú Yên đã tập trung xây dựng và phát triển 

phong trào thể dục - thể thao trong các đối tượng, chỉ đạo các địa phương tổ chức thành công 

các đại hội thể dục - thể thao từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó, sở cũng đặc biệt chú trọng đến 

công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ, xây dựng đội ngũ vận động viên thành tích cao, 

tạo hạt nhân cho thể thao địa phương.  

Xã hội hóa hoạt động thể dục - thể thao  

Trong lời kêu gọi toàn dân tham gia tập luyện thể dục - thể thao ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh nói: "Dân cường thì quốc thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục"(1). 

Hưởng ứng lời kêu gọi đó, trong những năm qua, ngành thể dục - thể thao Phú Yên đã có nhiều 

cố gắng đưa phong trào thể dục - thể thao đến với mọi tầng lớp nhân dân. Các hoạt động thể 

thao trong nhân dân ngày càng được mở rộng, nhiều hình thức tập luyện như: chạy, đi bộ, cầu 

lông, bơi lội,... đã trở thành các phong trào được nhiều người hưởng ứng. Đặc biệt, Phú Yên đã 

khôi phục và phát triển một số môn thể thao truyền thống như: đua ngựa ở xã An Xuân (huyện 

Tuy An; đua thuyền ở huyện Tuy An, huyện Sông Hinh, huyện Sơn Hoà và thành phố Tuy Hoà. 

Giờ đây, mọi người dân đã nhận thấy luyện tập thể thao có ý nghĩa thiết thực trong việc phòng 

và chữa bệnh, nâng cao sức khoẻ để phục vụ học tập, công tác, góp phần vào công cuộc xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc.  
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Thực hiện Nghị định số 73/1999/NĐ-CP 

ngày 19-8-1999 về chính sách khuyến 

khích xã hội hoá đối với các hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, 

thể dục - thể thao, Sở Thể dục - Thể thao 

Phú Yên đã chủ động phối hợp chặt chẽ 

với các cấp, các ngành trong tỉnh ký liên 

tịch kế hoạch hoạt động thể dục - thể 

thao. Đồng thời, ngành thể dục - thể thao 

còn phối hợp với Hội nông dân tỉnh Phú 

Yên tổ chức đại hội thể dục - thể thao từ 

cấp tỉnh đến cấp cơ sở, tạo bước nhảy 

vọt trong phong trào thể thao quần 

chúng. Hàng năm, sở phối hợp với các ngành tổ chức hơn 30 hoạt động thể thao dưới nhiều hình 

thức như hội thao và các giải thể thao như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, tennis, 

chạy việt dã, cờ tướng,...  

Hàng năm, nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cho các 

giải thể thao quần chúng tỉnh Phú Yên trung bình đạt mức 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, các 

ngành như: bưu điện, bảo hiểm, điện lực, giao thông - vận tải, ngân hàng, thương mại - du 

lịch,... đã đóng góp hàng trăm triệu đồng để thường xuyên duy trì tổ chức hội thao hàng năm. 

Nhờ làm tốt công tác xã hội hoá hoạt động thể thao mà hệ thống thi đấu các giải thể thao quần 

chúng ở Phú Yên ngày càng ổn định và chất lượng được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao đời 

sống văn hoá tinh thần cho nhân dân.  

Đặc biệt, sự đóng góp, tài trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn đã tạo ra một số giải thể thao 

sôi động như: giải bóng đá vô địch tỉnh Phú Yên (Cúp Bia Sài Gòn - Phú Yên), giải bóng 

chuyền vô địch tỉnh Phú Yên (Cúp Nước khoáng Phú Sen), giải cầu lông vô địch tỉnh Phú Yên 

(Cúp Xổ số kiến thiết),... Phong trào luyện tập thể dục - thể thao diễn ra hết sức sôi nổi tại các 

câu lạc bộ thuộc các tổ chức tập thể và tư nhân, các huyện, thành phố và nơi tập trung đông dân 

cư. Vì vậy, số giải thể thao quần chúng ở Phú Yên tăng lên đáng kể, tạo ra làn sóng các hoạt 

động thể thao sôi nổi trên phạm vi toàn tỉnh. Tất cả các hoạt động nêu trên đã góp phần tăng 

nhanh số lượt người tham gia các hoạt động thể thao. Cụ thể: năm 2005, số lượng người luyện 

 

Ông Nguyễn Danh Thái - Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Uỷ ban Thể dục - Thể thao thăm và làm việc tại 

Phú Yên  
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tập thể dục - thể thao thường xuyên đạt 16,3% dân số; 7,1% số hộ đạt danh hiệu "Gia đình thể 

thao".  

Gieo mầm cho tương lai  

Không chỉ phát triển phong trào thể thao quần chúng, công tác đào tạo vận động viên thành tích 

cao cũng được ngành quan tâm phát triển. Do chưa có trường đào tạo vận động viên năng khiếu, 

các huyện, thành phố cũng chưa xây dựng được các trung tâm thể thao, nên công tác phát hiện, 

bồi dưỡng kịp thời các tài năng trẻ trong các phong trào thể thao quần chúng, đặc biệt là ở 

trường học được ngành thể dục - thể thao Phú Yên đặc biệt chú ý.  

Trong những năm qua, ngành đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục - đào tạo Phú Yên tổ 

chức thành công Hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh, thực hiện tốt công tác thể dục nội khoá, các 

trường học đã tổ chức các đội thể thao riêng. Có thể nói, phong trào thể thao trong trường học 

ngày càng được quan tâm và đi vào nền nếp. Chính từ những phong trào thể thao quần chúng, 

Phú Yên đã tuyển chọn và bồi dưỡng một số vận động viên tiêu biểu như: Trần Hiếu Ngân - huy 

chương bạc Olympic Sydney 2000 môn Taekwondo, Võ Văn Hạnh - thủ môn của đội tuyển 

bóng đá quốc gia, Lê Thị Minh Mai - môn Pencak-silát. Đặc biệt, năm 2004, thể thao Phú Yên 

đón nhận niềm vui lớn với huy chương đồng giải vô địch bóng đá U13 toàn quốc và đội bóng đá 

U18 lần đầu tiên giành quyền vào vòng chung kết giải bóng đá quốc gia. Năm 2005, 02 vận 

động viên Taekwondo Phú Yên đã xuất sắc giành được 01 huy chương bạc và 01 huy chương 

đồng trong Giải vô địch Taekwondo Trẻ châu á. Nói về những kết quả đã đạt được, bà Phan 

Nguyệt Nga, Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao Phú Yên, cho biết: "Đây là động lực to lớn để 

ngành thể dục - thể thao Phú Yên vượt qua khó khăn, quyết tâm bước vào giai đoạn phát triển 

mới với tinh thần quyết thắng".  

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, ngành thể dục - thể thao Phú Yên 

tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác xã hội hoá thể dục - thể thao, đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng, hệ thống tuyển chọn và đào tạo vận động viên kết hợp tập huấn cho các vận động viên ở 

một số môn trọng điểm như: võ thuật, cầu lông, bóng đá, đua thuyền, liên tục đầu tư các đội 

năng khiếu thể thao được chọn lựa từ trường học và các phong trào thể thao quần chúng, với 

khoảng 100 - 120 vận động viên cho các môn,... từng bước nâng cao thành tích thi đấu cho thể 

thao Phú Yên trên đấu trường quốc gia và quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động thể thao cho học 

sinh trong hệ thống trường học và lực lượng vũ trang,... qua đó tạo ra các phong trào thể thao sôi 

nổi trên khắp địa bàn tỉnh.  
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Với sự quan tâm của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của ngành thể dục - thể 

thao và đặc biệt là ý chí tự lực tự cường của người dân nơi đây, trong thời gian tới, Phú Yên sẽ 

vươn lên trở thành một trong những trung tâm thể thao lớn mạnh của đất nước.  

Các giải thể thao quần chúng của tỉnh Phú Yên năm 2005 

- Năm 2005, Sở Thể dục - Thể thao Phú Yên đã tổ chức và phối hợp với các ngành, các đơn vị 

tổ chức thành công 18 giải thể thao cấp tỉnh, bao gồm: Giải vô địch cờ tướng, Giải cầu lông nữ, 

Giải bóng đá nam các trường chuyên nghiệp - dạy nghề tỉnh, Giải vô địch bóng đá, Giải vô địch 

võ thuật cổ truyền, Giải việt dã báo Phú Yên mở rộng (giải khu vực), Hội thao gia đình, Giải 

bóng đá nhi đồng PVTV Cup lần thứ III-2005, Giải vô địch cầu lông (Cúp xổ số kiến thiết lần 

thứ IV-2005), Giải bóng chuyền trên cát, Giải vô địch quần vợt, Giải quần vợt công nhân, viên 

chức, Giải Vovinam - Việt võ đạo, Giải bóng chuyền Đại hội thể dục - thể thao tỉnh lần thứ IV-

2006 (Cúp Bưu điện), Giải bóng đá nữ các trường trung học phổ thông - cao đẳng - trung học 

chuyên nghiệp - dạy nghề, Giải bóng chuyền nam nữ các trường chuyên nghiệp - dạy nghề, Giải 

bóng bàn Đại hội thể dục - thể thao tỉnh lần thứ IV-2006 (Cúp Pygemaco) và Giải bóng chuyền 

miền biển tỉnh Phú Yên lần thứ II-2005.  

- Tổ chức 02 giải thể thao toàn quốc: Giải trẻ Vovinam toàn quốc lần thứ IV-2005 và Giải vô 

địch Taaekwondo toàn quốc năm 2005.  

- Tổ chức trên 90 giải thể thao cấp huyện, thành phố và gần 250 giải, hội thi thể thao cấp xã, 

phường, thị trấn.  

- Giúp các ngành, đoàn thể tổ chức trên 20 giải, hội thao.  

Để kịp thời phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ từ các phong trào thể thao học đường, Sở Thể 

dục - Thể thao Phú Yên đã kết hợp với ngành giáo dục - đào tạo Phú Yên triển khai nhiều biện 

pháp như: tăng cường công tác đào tạo đội ngũ giáo viên dạy thể dục - thể thao tại trường học; 

duy trì tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng, hội thao văn hoá thể dục - thể thao ở các trường học; phát 

hiện các tài năng trẻ tập trung vào các đội năng khiếu tỉnh hoặc gửi tới Trường đại học thể dục -

thể thao Trung ương II và Trường cao đẳng thể dục - thể thao Trung ương III để tập luyện và 

tham gia thi đấu.  
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Mục tiêu trong giai đoạn 2005 - 2010 

- Tiếp tục đẩy mạnh và có bước phát 

triển về quy mô, chất lượng phong trào 

thể dục - thể thao quần chúng; phấn đấu 

đến năm 2010, 18 - 20% dân số thường 

xuyên tập luyện thể thao, 12% số hộ đạt 

danh hiệu gia đình thể thao.  

- Tiếp tục đẩy nhanh trình độ và thành 

tích thể thao, phấn đấu đến năm 2010 

một số môn thể thao đứng vị trí cao 

trong toàn quốc.  

- Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả 

công tác xã hội hoá thể dục - thể thao, 

động viên, khuyến khích các tổ chức xã hội, các đoàn thể và quần chúng nhân dân đóng góp 

nhân tài, vật lực để phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao.  

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất thể dục - thể thao từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thị theo 

hướng quy mô và hiện đại để phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu thể thao của quần chúng 

nhân dân.  

Được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Thể dục - Thể thao Phú Yên đã kết hợp cùng Sở 

Giáo dục - Đào tạo Phú Yên tiến hành lập dự án thành lập Trường năng khiếu thể thao. Ông 

Nguyễn Đình Thu, Phó Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao Phú Yên, cho biết: "Việc xây dựng 

Trường năng khiếu thể thao tỉnh là vô cùng cần thiết, đây là một trong những động lực quan 

trọng đưa thể thao thành tích cao của Phú Yên vươn lên tầm cao mới".  

Sở Thể dục - Thể thao Phú Yên  

Địa chỉ: số 98 Duy Tân - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoại: 057.828264  

1.Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.4, tr.212 

 

Lãnh đạo tỉnh và các ngành dự lễ trao thưởng 

cho đội bóng đá U13 đoạt Huy chương đồng toàn 

quốc năm 2004  
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Những cơ hội rộng mở 
Nói đến Phú Yên, người ta thường nghĩ ngay đến thế mạnh kinh tế biển, đặc biệt là kinh tế thuỷ 

sản. Phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các chương 

trình khai thác thuỷ sản xa bờ, nuôi trồng thuỷ sản, phát triển giống thuỷ sản, chế biến và xuất 

khẩu thuỷ sản,... ngành thuỷ sản Phú Yên đã từng bước khẳng định vị thế ngành kinh tế mũi 

nhọn. Cơ cấu kinh tế thuỷ sản chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng nuôi trồng, sản lượng khai 

thác hải sản xa bờ; cơ sở hạ tầng nghề cá được đầu tư tương đối đồng bộ. Đặc biệt, không hổ 

danh là địa phương đi tiên phong trong phong trào câu cá ngừ đại dương, Phú Yên luôn giữ vị trí 

dẫn đầu cả nước về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này.  

Bên cạnh thế mạnh thuỷ sản, Phú Yên còn có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp. 

Trong những năm qua, cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã từng bước được chuyển dịch theo hướng 

sản xuất hàng hoá, khai thác thế mạnh của từng vùng, miền trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo 

an ninh lương thực, bước đầu hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp phục vụ cho 

công nghiệp chế biến. Đáng mừng hơn, không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa, nông sản 

hàng hoá của Phú Yên đã từng bước hướng đến xuất khẩu, điển hình như hạt điều với thương 

hiệu FPACO. Đây là kinh nghiệm quý để Phú Yên tiếp tục xây dựng thương hiệu cho các nông 

sản có thế mạnh như mía, thuốc lá, bông cùng các loại thuỷ đặc sản có giá trị kinh tế cao như 

tôm hùm, tôm sú, cá mú, ốc hương, vẹm xanh, đặc biệt là cá ngừ đại dương.  

Hơn thế, chỉ cần nhìn vào danh mục những dự án đầu tư quy mô lớn đang tích cực được triển 

khai trên địa bàn như: dự án nhà máy lọc dầu, dự án nhà máy sản xuất xe ôtô; dự án khu du lịch 

liên hợp cao cấp có thể thấy rằng: kinh tế Phú Yên đâu chỉ có thuỷ sản, nông - lâm nghiệp mà 

còn đang rộng mở những cơ hội phát triển công nghiệp và du lịch. Việc quy hoạch, đầu tư xây 

dựng các khu công nghiệp Hoà Hiệp, An Phú, Đông Bắc Sông Cầu và các cụm, điểm công 

nghiệp tại các huyện, thành phố là một trong nhiều nỗ lực của Phú Yên nhằm "đón đầu" làn sóng 

đầu tư vào sản xuất công nghiệp. Trong lĩnh vực du lịch, thông qua chương trình liên kết phát 

triển du lịch với các tỉnh duyên hải miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh, tham gia chương 

trình du lịch "Con đường di sản thế giới qua miền Trung", Phú Yên đang từng bước khai thác 

hiệu quả những giá trị văn hoá, lịch sử và vẻ đẹp kỳ thú, nên thơ mà tạo hoá đã ưu ái ban tặng 

cho vùng đất này. Và nếu đặt trong mối liên kết vùng với khu vực Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên, những cơ hội cho Phú Yên "tăng tốc" phát triển kinh tế sẽ còn lớn hơn rất nhiều, vấn đề 
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là phải chuẩn bị đủ thế và lực để nắm bắt, tận dụng đúng lúc những cơ hội ấy.  

Phần VII "Bức tranh toàn cảnh kinh tế" với những số liệu phân tích cụ thể, những nhận định, 

đánh giá khách quan của các nhà lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành và các nhà đầu đầu tư sẽ 

giúp bạn đọc hình dung rõ hơn về những bước phát triển của kinh tế Phú Yên nói chung, từng 

ngành, từng lĩnh vực kinh tế nói riêng. Qua đây, các nhà đầu tư cũng có thể tìm hiểu về những 

chủ trương, chính sách đầu tư thông thoáng, thuận lợi và những cơ hội đầu tư còn đang rộng mở 

để hợp tác đầu tư, góp thêm vào sự sôi động của kinh tế Phú Yên trong tương lai.  

Xin trân trọng giới thiệu.  
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Chương I: Các ngành kinh tế  

Ngành công nghiệp Phú Yên 

Tiềm năng đang được đánh thức 
Phú Yên là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp. Trong chiến lược phát triển kinh 

tế của tỉnh, công nghiệp luôn được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Được cụ thể hoá qua 

những chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư, trong những năm gần đây, ngành công nghiệp 

Phú Yên đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo cơ sở để tỉnh Phú Yên hoàn thành mục 

tiêu đến năm 2010 tỷ trọng công nghiệp chiếm 35,7% GDP của tỉnh, nhịp độ tăng trưởng bình 

quân đạt 18%/năm, giải quyết việc làm cho 45 nghìn lao động.  

Phú Yên có nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú với nhiều loại có trữ lượng lớn nhất cả 

nước; mạng lưới giao thông khá hoàn chỉnh, bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và 

đường hàng không; mạng lưới điện và thông tin liên lạc được đầu tư khá đồng bộ. Bên cạnh đó, 

Phú Yên còn có đội ngũ lao động đông đảo, trình độ học vấn cao (năm 2005 là 443.900 người), 

trong đó lao động đã qua đào tạo nghề chiếm khoảng 23,5%. Đây là những nhân tố quan trọng 

để xây dựng và phát triển ngành công nghiệp trên cơ sở phát huy những thế mạnh, tiềm năng 

của tỉnh một cách hiệu quả.  

Khơi nguồn tiềm năng  

Nhằm khai thác và phát huy những tiềm năng, thế mạnh sẵn có trong phát triển công nghiệp, 

Phú Yên đã tiến hành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ngành công nghiệp giai đoạn 2002 - 2010 

và định hướng đến năm 2020. Trong đó, tỉnh xác định thế mạnh là phát triển các ngành chế biến 

nông, lâm, thuỷ hải sản và khoáng sản, nhấn mạnh việc quy hoạch vùng nguyên liệu, lựa chọn 

những con, cây và loại khoáng sản có trữ lượng lớn, làm tiền đề xây dựng những ngành kinh tế 

mũi nhọn. Cùng với đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành hàng loạt các cơ chế, chính sách như: 

Quy định một số ưu đãi và khuyến khích đầu tư áp dụng tại các khu công nghiệp tỉnh Phú Yên; 

Quy định về khuyến khích đầu tư phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; Quy 

định về cơ chế hoạt động và biện pháp khuyến khích đầu tư tại các cụm, điểm công nghiệp; Quy 

định tạm thời về chế độ khen thưởng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí khuyến công, Quy định tạm thời về tiêu chí làng nghề 

sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên,... tạo hành lang pháp lý thông thoáng 

cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.  
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Để kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, nhất là 

nhu cầu về mặt bằng để tổ chức sản xuất, nhằm góp phần tổ 

chức, bố trí lại lực lượng sản xuất một cách hợp lý và khai 

thác tốt tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, giảm 

thiểu những ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, cùng với 

việc hình thành các khu công nghiệp tập trung, tỉnh Phú Yên 

còn xây dựng Quy hoạch mạng lưới các điểm công nghiệp 

để phục vụ cho nhu cầu phát triển công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp của tỉnh. Trong quy hoạch đến năm 2020, tỉnh 

sẽ có 24 điểm công nghiệp với tổng diện tích 154 ha, được 

bố trí trên 9 huyện, thành phố với 8 điểm công nghiệp được 

tỉnh cho phép lập dự án đầu tư kết cấu hạ tầng (trong đó có 5 

điểm đã lập xong dự án và đang triển khai đầu tư).  

Được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, các đơn vị trong ngành đã 

đẩy mạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh. Trong đó, nhiều đơn vị chú trọng đến chất lượng sản 

phẩm, xây dựng thương hiệu hàng hoá, thực hiện các bộ tiêu chuẩn quốc tế nhằm tăng cường 

khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Một số doanh nghiệp tiếp tục đầu tư 

mới, đầu tư chiều sâu nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Sự 

nỗ lực của các doanh nghiệp đã góp phần gia tăng giá trị sản xuất của ngành.  

Bước tiến đáng ghi nhận  

Với sự quan tâm hỗ trợ, đầu tư của chính quyền tỉnh, sự nỗ lực của các đơn vị sản xuất công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành công nghiệp Phú Yên đã đạt được những bước tiến đáng 

ghi nhận. Đến năm 2005, toàn ngành có 13 doanh nghiệp nhà nước, 7 doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài, 42 doanh nghiệp tư nhân, 15 hợp tác xã, 47 công ty hoạt động theo Luật doanh 

nghiệp và trên 7.600 hộ cá thể sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Trong 4 năm 2001 -

2004, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 19,03%/năm, năm 2005

tăng khoảng 19% so với năm 2004.  

Trong cơ cấu ngành công nghiệp Phú Yên, công nghiệp chế biến chiếm trên 90% với nhiều sản 

phẩm đạt mức tăng trưởng khá như: nhân hạt điều xuất khẩu, hải sản khô, thuốc tân dược, bia 

các loại, trang in thành phẩm, sản phẩm may mặc, xi măng, gạch ngói nung các loại,... Với 

ngành công nghiệp khai thác mỏ, tuy giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, nhưng hầu hết sản 

 

Ông Đào Tấn Cam - Giám đốc 

Sở Công nghiệp Phú Yên  
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phẩm mới dừng lại ở chế biến thô, giá trị kinh tế thấp. Do đó, ngành này chiếm tỷ trọng không 

đáng kể trong giá trị sản xuất toàn ngành. Để nâng cao hơn nữa giá trị sản xuất, một số doanh 

nghiệp đang triển khai đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến tinh sản phẩm như: Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Sông Hinh đầu tư khai thác và chế biến đá granít tại Sông Hinh; Công ty cổ phần 

vật liệu xây dựng Phú Yên đầu tư Nhà máy sản xuất đá ốp lát tự nhiên tại Khu công nghiệp An 

Phú; Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất đá granít Phú Yên đầu tư chế biến các sản phẩm đá 

granít tại huyện Sơn Hoà.  

Trong giai đoạn 2001 - 2005, ngành công nghiệp Phú Yên liên tục có thêm sản phẩm mới phục 

vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt, có nhiều sản phẩm được tặng thưởng huy chương 

vàng tại các hội chợ, triển lãm do các bộ, ngành Trung ương tổ chức.  

Giải pháp cho sự phát triển bền vững  

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ngành công nghiệp Phú Yên vẫn còn một số vướng mắc 

cần được tháo gỡ kịp thời. Trong đó, một số ngành gặp khó khăn trong khâu nguyên liệu nên 

tính ổn định trong sản xuất không cao; một số doanh nghiệp chưa phát huy được 100% năng lực 

sản xuất, hiệu quả kinh tế chưa cao, chưa chú trọng đến công tác đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết 

bị công nghệ; vấn đề đăng ký bảo hộ thương hiệu sản phẩm chưa được quan tâm thoả đáng 

khiến sức cạnh tranh của sản phẩm thấp và thị trường tiêu thụ sản phẩm chậm được mở rộng.  

Để phát triển nhanh, mạnh và bền vững, công tác giải quyết triệt để những vướng mắc trên bằng 

những giải pháp cụ thể, mang tính đột phá được xác định là nhiệm vụ cấp thiết của ngành công 

nghiệp Phú Yên trong giai đoạn hiện nay.  

Trước hết là vấn đề quy hoạch vùng nguyên liệu, trong đó việc lựa chọn những giống cây trồng, 

vật nuôi phù hợp, có năng suất và chất lượng sẽ là điểm mấu chốt để hình thành những vùng 

chuyên canh quy mô lớn.  

Vấn đề quy hoạch, quản lý các vùng nguyên liệu khoáng sản đang được tỉnh xúc tiến triển khai, 

nhất là với những loại khoáng sản thế mạnh, có trữ lượng lớn (vàng, diatômit, đá granít,...). 

Trước hết, tỉnh sẽ tăng cường công tác quản lý, tránh tình trạng khai thác bừa bãi, gây lãng phí, 

khuyến khích những dự án khai thác và chế biến sản phẩm cao cấp, mang lại giá trị kinh tế cao. 

Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, cải tiến trang 

thiết bị máy móc.  

Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về chế độ khen thưởng đối 

với các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ nguồn 
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kinh phí khuyến công để khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm.  

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp Phú Yên đã góp phần thay đổi diện mạo nông 

thôn, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế,... Với 

định hướng phát triển đúng đắn, ngành công nghiệp Phú Yên đang tiếp tục khẳng định vai trò 

tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

Mạng lưới cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Theo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giai đoạn 2002 - 2010 và định hướng đến năm 

2020, tỉnh Phú Yên sẽ hình thành 24 điểm công nghiệp với tổng diện tích 154 ha và được phân 

bố trên 9 huyện, thành phố. Trong đó:  

- Huyện Tây Hoà có 3 điểm với tổng diện tích 17 ha;  

- Huyện Đông Hoà có 2 điểm với tổng diện tích 14 ha;  

- Huyện Sông Hinh có 3 điểm với tổng diện tích 30 ha;  

- Huyện Sơn Hoà có 2 điểm với tổng diện tích 13 ha;  

- Huyện Đồng Xuân có 3 điểm với tổng diện tích 14 ha;  

- Huyện Sông Cầu có 2 điểm với tổng diện tích 13 ha;  

- Huyện Tuy An có 3 điểm với tổng diện tích 20 ha;  

- Huyện Phú Hoà có 5 điểm với tổng diện tích 25 ha;  

- Thành phố Tuy Hoà có 1 điểm với tổng diện tích 8 ha.  

Mục tiêu phát triển công nghiệp Phú Yên đến năm 2010, tỷ trọng công nghiệp chiếm 35,7% cơ 

cấu kinh tế của tỉnh; giữ nhịp độ tăng trưởng bình quân 18%/năm; giải quyết việc làm cho 45 

nghìn lao động. Trong đó, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động và 

các ngành chế biến sản phẩm từ nguồn nguyên liệu nông - lâm - thuỷ sản và khoáng sản của địa 

phương theo hướng xuất khẩu, có khả năng thu hồi vốn nhanh và có cơ hội chọn đối tác đầu tư 

bên ngoài.  

Sở Công nghiệp Phú Yên 

Địa chỉ: số 01 Lý Tự Trọng - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên  

Điện thoại: 057.842424  

 

thuvienhaiphu.com.vn



Nông nghiệp Phú Yên  

Hướng tới sự phát triển bền vững 
Trong 15 năm qua (1989 - 2004), ngành nông nghiệp Phú Yên đã đạt được những thành tựu 

quan trọng. Sản xuất nông - lâm nghiệp có bước tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 

nông thôn có những chuyển biến tích cực hướng theo nhu cầu thị trường, từng bước tiếp cận với 

phương thức sản xuất hàng hóa và đảm bảo an ninh lương thực.  

Sau khi tái lập tỉnh (ngày 1-7-1989), đứng trước thực trạng kinh tế - xã hội gặp rất nhiều khó 

khăn, tỉnh Phú Yên đã xác định lấy kinh tế nông - lâm nghiệp làm bàn đạp nhằm ổn định đời 

sống nhân dân, tạo đà quan trọng cho bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội địa phương. Quán triệt các chủ trương, chính sách của Trung ương về phát triển kinh tế - xã 

hội nông thôn, miền núi, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tỉnh Phú Yên, trong 

những năm qua, ngành nông nghiệp Phú Yên đã đạt được những thành tựu quan trọng. Diện 

mạo nông nghiệp, nông thôn Phú Yên đang bừng lên sắc thái mới.  

Tận dụng những lợi thế, tiềm năng sẵn có  

Phú Yên có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp. Diện tích đất có thể sử dụng cho 

sản xuất nông - lâm nghiệp gần 291 nghìn ha, bao gồm: vùng đồng bằng, vùng ven biển, vùng 

đồi núi. Trong đó, đồng bằng Tuy Hòa có diện tích rộng lớn nhất các tỉnh duyên hải miền 

Trung; diện tích đất bãi ven sông, đất đỏ vàng, đất vùng đồng trũng tương đối lớn; đất đai có độ 

phì nhiêu cao, do được bồi đắp bởi phù sa của các con sông. Cơ cấu đất đai có sự đan xen, giao 

thoa giữa đồng bằng và núi. Bên cạnh những đồng bằng trải rộng, thuận lợi cho việc hình thành 

những cánh đồng lúa có diện tích lớn là diện tích đất ven núi phù hợp cho sự phát triển các loại 

cây công nghiệp và chăn nuôi. Những điều kiện thuận lợi nêu trên mở ra triển vọng to lớn cho 

sự phát triển toàn diện của kinh tế nông nghiệp Phú Yên.  

Ngoài các yếu tố "thiên thời, địa lợi", nguồn lao động nông nghiệp dồi dào cũng là ưu điểm của 

ngành nông nghiệp Phú Yên. Đến năm 2004, toàn tỉnh có 366.385 lao động trong lĩnh vực nông 

nghiệp. Trong đó, một số bộ phận lao động nông nghiệp đã được đào tạo, hướng dẫn các tiến bộ 

khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, đáp ứng các yêu cầu thâm canh, chuyên canh hoá ngày càng 

cao.  
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Tận dụng lợi thế đó, ngành nông nghiệp 

Phú Yên đã đẩy mạnh phát triển kinh tế 

nông nghiệp theo hướng toàn diện. Trong 

đó, để nâng cao hiệu quả công tác chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, Phú Yên 

chú trọng lựa chọn những cây trồng, vật 

nuôi phù hợp, áp dụng nhiều biện pháp 

thâm canh tiến bộ, nâng cao hiệu quả kinh 

tế trên một đơn vị diện tích canh tác. Bên 

cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm đầu tư xây 

dựng hệ thống thủy lợi. Chương trình kiên 

cố hóa kênh mương đã được ngành triển 

khai từ năm 2000, đến hết năm 2004 đã thực hiện được 203,5 km. Ngoài đầu tư xây mới, ngành 

đã phát huy tối đa công suất sử dụng của các công trình đã có nhằm đảm bảo công tác tưới tiêu 

trên địa bàn. Do quan tâm đúng mức đến công tác thuỷ lợi, năm 2004, toàn tỉnh có 53,5/112

nghìn ha diện tích gieo trồng cây hàng năm được tưới. Trong đó, diện tích lúa được tưới tiêu là 

49.700 ha, chiếm 86% diện tích lúa. Đến năm 2004, hệ thống thuỷ lợi của tỉnh Phú Yên có khả 

năng chủ động nước tưới cho 2 vụ chính (vụ đông xuân và hè thu), đảm bảo sản lượng lương 

thực tăng đều qua các năm, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trong phạm vi toàn tỉnh.  

Thành tựu nổi bật trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất  

Những yếu tố thuận lợi và nỗ lực của những người làm công tác nông nghiệp tại địa phương đã 

mang lại kết quả đáng phấn khởi.  

Về trồng trọt, ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thấy được tầm quan trọng 

của việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, gắn sản xuất với 

chế biến và hướng theo nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, ngành đã tập trung phát triển mở 

rộng quy mô, diện tích một số cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, đến 

năm 2005, diện tích cây lương thực có hạt trên phạm vi toàn tỉnh ước đạt 64.200 ha, tăng trên 4 

nghìn ha so với năm 1990. Trong đó, diện tích trồng lúa nước tăng chủ yếu ở các khu vực miền 

núi, góp phần ổn định lương thực tại chỗ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, diện tích 

trồng ngô năm 2005 ước đạt 6.200 ha, tăng 2.900 ha so với năm 1990, năng suất bình quân đạt 

Hội nghị đầu bờ của ngành nông nghiệp Phú 

Yên  
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khoảng 20 tạ/ha, tăng 13,6 tạ/ha so với năm 1990.  

Do nhu cầu về nguồn nguyên liệu của các nhà máy chế biến trong tỉnh ngày càng tăng, nên diện 

tích và năng suất của hầu hết các cây công nghiệp đều tăng cao, trong đó có một số cây chủ lực 

là mía, sắn, vừng, điều, bông vải.  

Về chăn nuôi, trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi Phú Yên đã có những bước tăng 

trưởng ổn định. Đến ngày 1-8-2005, đàn trâu, bò của tỉnh có 204.358 con, tăng 35%, trong đó tỷ 

lệ bò lai sind chiếm 34,3% tổng đàn bò; đàn heo (lợn) có 196.961 con, tăng 35,6% và gần 1,9 

triệu con gia cầm các loại, tăng 86,4% so với năm 1990. Có được những bước tiến trong lĩnh 

vực chăn nuôi là nhờ Phú Yên đã chủ động trong công tác thú y, coi trọng chất lượng giống vật 

nuôi, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập. Để đảm bảo sự phát triển ổn định cho đàn gia súc, 

gia cầm, tỉnh Phú Yên đã khuyến khích người dân sử dụng thức ăn công nghiệp và phát triển 

trồng cỏ cao sản, chủ động tạo nguồn thức ăn cho trâu, bò.  

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, nhờ triển khai hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất, toàn tỉnh đã 

thực hiện giao 222.913 ha, chiếm 44% diện tích đất lâm nghiệp. Trong đó, đến cuối năm 2004, 

tỉnh đã thực hiện cấp chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 177.323 ha, trong đó 

79.729 ha cho 9 đơn vị, tổ chức và 97.593 ha cho 14.015 hộ gia đình, cá nhân. Ngoài ra, tỉnh 

còn tiến hành giao khoán bảo vệ 32.550 ha rừng theo mức hưởng lợi 50 nghìn đồng/ha/năm. 

Nhìn chung, công tác bảo vệ rừng tại Phú Yên được quản lý chặt chẽ hơn so với những năm 

trước đây, đặc biệt là công tác bảo vệ 142.688 ha rừng tự nhiên với trữ lượng dự báo 14,07 triệu 

m3 gỗ.  

Để nâng cao hiệu quả của công tác phát triển rừng, tỉnh Phú Yên đã thu hút nhiều dự án như: 

PAM 4304, 327, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của Chính phủ, dự án trồng rừng trên đất cát 

ven biển (PACSA), dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn (JBIC), dự án khu vực lâm nghiệp 

(ADB1),... Bên cạnh đó, tỉnh còn đẩy nhanh tốc độ trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thông 

qua các nguồn vốn khác nhau. Không những thế, bằng việc sử dụng các loại cây trồng thích hợp 

như: dầu rái, xà cừ, keo, phi lao, điều, chai lá cong, bạch đàn,... chất lượng rừng trồng của Phú 

Yên được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, việc sử dụng giống cây lâm nghiệp vô tính đã góp phần nâng 

cao tỷ lệ thành rừng và năng suất sinh khối, nâng độ che phủ của rừng lên mức 37,2%.  

Những khó khăn và định hướng phát triển  

Sau 15 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, ngành nông nghiệp Phú Yên đã đạt được những kết quả quan 
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trọng. Tuy nhiên, những thách thức về diễn biến bất thường của thời tiết, vốn đầu tư của Nhà 

nước còn hạn chế, nhiều mặt hàng nông sản ngày càng đòi hỏi chất lượng cao, giá thành thấp,... 

đòi hỏi ngành nông nghiệp Phú Yên phải nỗ lực hơn nữa nhằm tạo nên bước phát triển nhanh và 

ổn định. Muốn vậy, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp Phú Yên cần khắc phục được những 

hạn chế sau:  

Một là, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chưa hướng vào thị trường và hiệu quả kinh tế. Sản xuất hàng 

hóa trong nông nghiệp, nông thôn còn là vấn đề mới mẻ, chịu ảnh hưởng nặng nề vào thời tiết, 

giá cả, thị trường tiêu thụ nông sản. Trong lĩnh vực trồng trọt, Phú Yên chưa mạnh dạn tập trung 

dồn điền, đổi thửa, tạo thuận lợi trong công tác cơ giới hóa sản xuất, còn chậm ứng dụng các 

tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi tăng trưởng chậm. 

Việc triển khai chương trình nuôi bò sữa còn lúng túng, chưa thực sự kiểm soát được dịch bệnh 

gia súc, gia cầm. Diện tích rừng trồng vì mục đích kinh tế còn thấp, chưa thu hút được các nhà 

đầu tư tham gia kinh doanh rừng trồng. Các nguồn lợi trong sản xuất nông - lâm nghiệp chưa 

được khai thác hiệu quả.  

Hai là, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa còn thấp. Trong 

đó, một số cây trồng, vật nuôi bước đầu được gắn với công nghiệp chế biến, nhưng do kết cấu 

hạ tầng yếu kém khiến chi phí cao dẫn đến giá thành cao, nên thu nhập của người dân chưa cao. 

Ba là, trong quan hệ sản xuất, vai trò của các doanh nghiệp chế biến nông sản, 2 lâm trường, 6 

ban quản lý rừng phòng hộ, 114 hợp tác xã nông nghiệp chưa thực sự đủ sức đóng vai trò đầu 

tàu dẫn dắt, thu hút kinh tế hộ gia đình trên địa bàn nông thôn sản xuất theo hướng hàng hoá, 

liên kết các khâu tác nghiệp trước, trong và sau sản xuất của hàng vạn hộ nông dân đang sản 

xuất với quy mô nhỏ lẻ,...  

Để khắc phục những khó khăn, đồng thời phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiệu quả và 

bền vững, ngành nông nghiệp Phú Yên đã đề ra một số giải pháp quan trọng sau:  

1) Tiếp tục coi trọng sản xuất cây lương thực có hạt, phấn đấu đạt trên 290 nghìn tấn/năm. 

Trong đó có 40 - 50 nghìn tấn lúa có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực, tăng 

thu nhập cho nông dân.  

2) Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, xác định và hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, 

phù hợp tiềm năng và lợi thế; chú trọng các khâu thâm canh, tăng năng suất, sử dụng giống mới, 

kỹ thuật canh tác tiên tiến và phòng trừ sâu bệnh, dịch hại. Trong sản xuất, ngành cần tập trung 
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vào một số cây trồng đã có nhà máy chế biến và tiêu thụ ổn định như: mía, sắn, bông vải, điều,... 

phát triển sản xuất rau an toàn, hoa, cây cảnh, phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao tại địa 

phương và một số tỉnh lân cận.  

3) Phát triển đàn bò với mức tăng bình quân 1 - 2%/năm, trong đó tỷ lệ bò lai sind đạt 50% tổng 

đàn vào năm 2010; đàn lợn tăng bình quân 2 - 3%/năm; gia cầm tăng bình quân 1 - 2%/năm. 

Phấn đấu tăng nhanh tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nhân rộng mô hình 

chăn nuôi thâm canh gắn liền với trồng cỏ cao sản và sử dụng nhiều thức ăn tinh.  

4) Phát triển ngành lâm nghiệp theo hướng nâng cao năng lực phòng hộ và hiệu quả kinh tế, 

phấn đấu nâng độ che phủ rừng đạt trên 42% vào năm 2010; tập trung thực hiện dự án trồng mới 

5 triệu ha rừng của Chính phủ; xây dựng chính sách đặc thù của tỉnh để khuyến khích đầu tư 

trồng rừng kinh tế, hình thành các khu rừng sản xuất tập trung gắn với chế biến nguyên liệu từ 

rừng.  

5) Tiếp tục triển khai chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trong đó phấn 

đấu đưa tỷ lệ cấp nước sinh hoạt lên 50% (năm 2005) và 70% (năm 2010). Phát triển công tác 

thủy lợi theo hướng hiệu quả, chủ động phòng chống, giảm nhẹ thiên tai.  

6) Khuyến khích nông dân, khối dân doanh, doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất ứng dụng các 

tiến bộ khoa học - kỹ thuật - công nghệ vào sản xuất, trong đó chú ý nâng cao tỷ lệ sử dụng cơ 

giới hóa trong các khâu sản xuất nông nghiệp, bảo quản, chế biến sau thu hoạch, tưới tiêu khoa 

học.  

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, song với nội lực và sự năng động, 

nhạy bén, các cán bộ quản lý ngành nông nghiệp Phú Yên cùng với người nông dân đang 

"chung sức, đồng lòng" phấn đấu để ngành nông nghiệp Phú Yên có bước chuyển biến mới, tiến 

tới nền nông nghiệp hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội địa phương.  

Mục tiêu phát triển đến năm 2010 

- Tốc độ tăng trưởng bình quân GDP nông - lâm nghiệp trên 2,0%/năm.  

- Cơ cấu kinh tế nông nghiệp: trồng trọt (56%) - chăn nuôi (44%).  

- Thu nhập bình quân của hộ nông dân đạt trên 16 triệu đồng/hộ/năm.  

- Phấn đấu trên 70% diện tích của 99 xã có giá trị sản xuất nông nghiệp đạt và vượt giá trị 50 

triệu đồng/ha/năm.  
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên 

Địa chỉ: số 64 Lê Duẩn - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên  

Điện thoại: 057.842585  

Thống kê thực trạng một số loại cây trồng 

Tăng so với năm 19901990 Ước 2005

 

Loại cây 

trồng

Diện tích

(ha)

Năng suất 

(tấn/ha)

Diện tích 

(ha)

Năng 

suất 

(tấn/ha)

Diện tích

(ha) Năng suất

(tấn/ha)

Cây mía 4.050 29,5 18.500 45 14.450 10,5 

Cây sắn 4.532 10,6 10.500 17 5.968 6,4 

Cây vừng 992 1.169 5.500 4 4.508 0,6 

Cây cao su 0 0 1.461 Chưa 

khai thác

1.461  

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên
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Cổ tích về những "đại gia chăn bò" 
ở Phú Yên, trong những câu chuyện lúc "trà dư, tửu hậu", người ta thường hay nhắc tới những 

"đại gia" làm giàu từ chăn nuôi bò. Đối với những nơi dân cư đông đúc, bán buôn sầm uất, 

chuyện những ông chủ có trong tay hàng tỷ đồng thì chẳng có gì lạ. Nhưng những "đại gia" này 

lại gắn với miền đất còn rất nghèo nàn, hoang sơ: huyện miền núi Sông Hinh. Thật khó có thể 

hình dung nổi tiềm năng về chăn nuôi bò của miền sơn cước nếu không đặt chân đến đây. Trong 

các câu chuyện của lãnh đạo huyện, của người dân về phát triển kinh tế không thể vắng bóng 

dáng con bò.  

Tiếng lành đồn xa, chúng tôi đến xã Ea Bar để tìm gặp các "đại gia chăn bò". Con đường đất 

vừa đủ cho một làn ôtô, còn gập ghềnh những ổ gà, ổ voi, đưa chúng tôi lên trang trại của ông 

Cao Nguyên Lâm. Trên những khoảng đồi cỏ cây lúp xúp, ở đâu cũng thấy bò. Vùng đất này 

đang bớt cằn khô nhờ những đàn bò.  

Hành trình đến với đồng đất  

Tiếp chúng tôi trong căn nhà sàn còn tuềnh toàng, chỉ có vài vật dụng đơn sơ, gia tài đáng để ý 

nhất là chiếc tivi đen - trắng vỏ đỏ mà người miền xuôi đã quẳng nó đi từ "tám hoánh", ông Cao 

Nguyên Lâm cười bảo: "Các anh thông cảm, uống tạm chén nước rồi ta đi thăm vườn. Tiền của 

còn quẳng ngoài ấy cả đấy". Đi thăm trang trại của ông, ngắm những chú bò lai mũm mĩm, mới 

biết thiên hạ bảo ông là triệu phú quả không sai.  

Ông lên lập nghiệp ở vùng sơn cước này từ năm 1989. Trước đó, ông vốn là kế toán của Hợp tác 

xã mua bán xã Xuân Phước (huyện Đồng Xuân - Phú Yên). Từ khi đất nước xóa bỏ cơ chế bao 

cấp, hợp tác xã mua bán cũng bị giải thể. "Từ anh công chức trở thành thất nghiệp" - ông cười -

"quen ngồi chơi xơi nước giờ thì bổ nháo bổ nhào mà làm ăn". Mới đầu ông làm đủ nghề, từ bán 

buôn ở chợ, xay đá, xay bột thuê,... cuối cùng là sắm máy cày đi cày mướn. Có lẽ thời gian này 

đã tạo cho ông cơ hội nghiên cứu kỹ về đồng đất nơi đây.  

Năm 1989, ông được chính quyền cấp cho 8 ha đất để khai hoang tại xã Ea Bar. Mới đầu chỉ 

trồng được cây ngắn ngày, thu nhập chẳng đáng là bao, vì thế ông tập trung vào cải tạo đất. 

"Mình vốn xuất thân từ gia đình làm nông nghiệp, thấy đất là mê liền. Bà xã thương chồng, lọ 

mọ rời quê lên đây rồi cũng bị đất hớp hồn luôn". Ông kể tiếp: "Mình còn nhớ như in vụ cà phê 

rớt giá năm 1995 - 1996. Những năm trước đó, người ta trồng cà phê để làm giàu. Vợ chồng 
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mình cũng trồng khoảng 3 ha. Ai ngờ vừa đến kỳ thu hoạch thì cà phê điêu đứng, nhiều chủ 

vườn vỡ nợ, phải bán đất bỏ vườn đi làm chỗ khác. Nhưng người không phụ đất, thì đất chẳng 

phụ người. Như anh thấy", ông chỉ về những hàng cây bạt ngàn: "từ đất mà ra cả đấy".  

Bước đột phá từ con bò  

Ông Lâm chỉ tay về phía đàn bò, "Mình 

trụ được ở đây cũng là nhờ nuôi bò". 

Trước đây, khi mới nhận đất khai hoang, 

ông cũng đã đầu tư nuôi 25 con bò, 

nhưng là giống bò vàng nuôi để lấy phân 

cải tạo đất là chính.  

Thế rồi, huyện Sông Hinh có chủ trương 

phát triển chăn nuôi bò, coi đây là ngành 

kinh tế mũi nhọn của huyện. Vấn đề then 

chốt đặt ra là phải cải tạo đàn bò theo 

hướng sind hóa. Năm 1994, gia đình ông 

được cấp một con bò đực lai, từ đó công cuộc cải tạo đàn bò bắt đầu được thực hiện. Đàn bò của 

ông ngày càng phát triển, đến năm 2003, ông đã có 130 con bò giống, tỷ lệ sind hóa trên 90%. 

Riêng tiền bán bê đực đem lại gần 100 triệu đồng/năm.  

Nguồn phân bò được ông tận dụng để cải tạo đất. Hàng năm, ông tiến hành trồng xen ngô lai, 

sắn, dưa lấy hạt,... với những loại cây lâu năm. Chỉ tính riêng tiền thu hoạch từ những loại cây 

này, mỗi năm, ông đã có trong tay hàng trăm triệu đồng.  

Tiền thu được từ bán bò và cây hàng năm ông tiến hành tái đầu tư, mở rộng diện tích. Năm 

2004, ông đã mở rộng trang trại lên tới 26 ha. Trang trại của ông được quy hoạch hai loại cây 

chiến lược là cao su và xà cừ, chỉ giữ lại diện tích nhỏ để trồng cà phê. Vườn cây cao su 3 năm 

tuổi, xà cừ trên 1 năm, mọc đều và xanh tốt, chứng tỏ loại cây này rất phù hợp với chất đất. Ông 

bảo: "Sắp tới mình sẽ tiến hành đầu tư thêm, mở rộng diện tích để trồng hai loại cây này".  

Những vườn cây và chuồng trại của ông được quy hoạch một cách hệ thống, khoa học. Ông kể, 

thời gian đầu mới bắt tay vào làm còn rất bỡ ngỡ, song được Uỷ ban nhân dân huyện hỗ trợ về 

vốn và kỹ thuật nên việc triển khai rất thuận lợi. Ông Lương Ngọc Hải - cán bộ Phòng Nông 

nghiệp huyện Sông Hinh - cho biết: "Hàng năm, chúng tôi tổ chức nhiều đợt tập huấn kỹ thuật 

 

Miền sơn cước Phú Yên đã bớt cằn khô nhờ 

những đàn bò  
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cho nhân dân về trồng trọt và chăn nuôi. Ngoài ra, công tác phối giống và phòng bệnh cho đàn 

bò trên địa bàn huyện cũng được tiến hành thường xuyên và rất có hiệu quả. Hiện nay, bà con đã 

biết áp dụng các phương pháp thâm canh hiện đại, khoa học để phát triển cây trồng và vật nuôi". 

Có thể nói, các chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi bò của huyện Sông Hinh đã đạt 

được những bước tiến quan trọng. Nếu năm 1994 tỷ lệ sind hóa đàn bò của huyện chỉ đạt 1 - 2%, 

thì đến năm 2003 trong tổng số 34 nghìn con bò toàn huyện, tỷ lệ sind hoá đạt trên 20%. Ông 

Trần Hoa - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Sông Hinh - cho biết: "Trong giai đoạn hiện nay, 

một trong những hướng đi quan trọng của Sông Hinh nhằm đẩy mạnh phát triển đàn bò là việc 

xây dựng các mô hình chăn nuôi bò tập trung. Hình thức này sẽ huy động nguồn vốn rất lớn từ 

nhân dân để mở rộng quy mô của đàn bò. Đồng thời, huyện tiếp tục khuyến khích các mô hình 

trang trại theo hướng nông - lâm kết hợp, coi đây là giải pháp quan trọng để Sông Hinh đẩy 

nhanh tốc độ phát triển kinh tế hướng tới mục tiêu xóa đói, giảm nghèo".  

Trang trại của ông Cao Nguyên Lâm chỉ là một trong số hàng chục trang trại ở xã Ea Bar. Mô 

hình này đang được triển khai trên khắp địa bàn huyện, xã ít nhất cũng có hai trang trại (xã Đức 

Bình Tây), xã nhiều nhất lên tới hàng trăm trang trại (xã Ea Ly có 125 trang trại). Tính đến cuối 

năm 2003, huyện Sông Hinh vẫn còn trên 24 ngàn ha đất trống, đồi trọc chưa sử dụng, đây là cơ 

sở quan trọng để huyện tiếp tục triển khai mô hình trang trại này.  

Ông Lâm còn cho biết thêm: hàng năm trang trại của ông tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao 

động. Đến vụ, ông còn thuê thêm hàng chục lao động khác. Thu nhập của người lao động bình 

quân đạt 600 - 700 nghìn đồng/người/tháng. Để tạo điều kiện cho những lao động đưa cả gia 

đình lên lập nghiệp, mới đầu ông tạm ứng 4 - 5 triệu đồng để họ ổn định chỗ ở, đồng thời tạo cơ 

hội cho họ làm ăn bằng cách trả công bằng bê con nhưng vẫn cho ở trong đàn. Người lao động 

không phải làm chuồng trại mà vẫn nuôi được bò. Nhờ cách làm đó, có người lao động sau 4 - 5

năm đã có 15 con bò.  

Rời trang trại của ông Lâm, tôi chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích về một người nông dân có con 

bò biết đẻ ra vàng. Lên Sông Hinh mới thấy điều đó không chỉ có trong truyện cổ tích. Cổ tích 

thời hiện đại đang được viết lên bằng lòng say mê đồng đất, bằng chí hướng quyết tâm làm giàu 

của những đại gia chăn bò, mà ông Lâm chỉ là một trong những điển hình tiêu biểu,Ặ đưa mảnh 

đất Sông Hinh chuyển mình với sức sống mới.  

Đến tháng 6-2004, huyện Sông Hinh đã hình thành 87 trang trại chăn nuôi bò tập trung, với số 
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lượng trên 40 con/trang trại. Toàn huyện có 405 trang trại theo mô hình nông - lâm hết hợp, 

trong đó tập trung vào mục tiêu chính là phát triển và nâng cao chất lượng đàn bò. Đây là tiền đề 

quan trọng để Sông Hinh thực hiện thành công mục tiêu duy trì đàn bò với số lượng 40 nghìn 

con, tỷ lệ sind hóa đạt 50% vào cuối năm 2005.  
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Ngành Thủy sản Phú Yên  

Phát huy vai trò ngành kinh tế mũi nhọn 
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-TU (khóa VIII) của Tỉnh uỷ Phú Yên về chương trình 

phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là đẩy mạnh thực 

hiện các chương trình cụ thể như: chương trình khai thác thuỷ sản xa bờ, chương trình phát 

triển nuôi trồng thuỷ sản, chương trình phát triển giống thuỷ sản, chương trình chế biến và xuất 

khẩu thuỷ sản, chương trình biển Đông - hải đảo,... ngành thuỷ sản Phú Yên đã từng bước 

khẳng định vị thế ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần xoá đói, giảm nghèo, đẩy nhanh quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo giữ vững an ninh - quốc phòng vùng biển đảo.  

Nghị quyết số 05/NQ-TU đã nhấn mạnh: "Coi nuôi trồng, đánh bắt, chế biến hải sản là ngành 

kinh tế mũi nhọn,... Xây dựng kinh tế - xã hội vùng biển, ven biển thành vùng phát triển năng 

động, địa bàn chiến lược vững chắc về kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng; từng bước xây 

dựng đô thị và nông thôn vùng ven biển, bán đảo có cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân". Quán triệt tinh thần này, 

ngành thuỷ sản Phú Yên đã đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế địa phương.  

Khơi nguồn tiềm năng vùng "biển bạc"  

Phú Yên là tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, có điều kiện tự 

nhiên thuận lợi để phát triển thủy sản thành ngành kinh tế 

mũi nhọn: có bờ biển dài trên 189 km, vùng biển khai thác 

hiệu quả có diện tích khoảng 6.900 km2, trên 2.000 ha diện 

tích bãi triều, khoảng 14 nghìn ha diện tích mặt nước đầm 

vịnh, cửa lạch và trên 4.500 ha diện tích mặt nước ngọt tại 

các hồ thủy lợi, thủy điện, sông ngòi,...  

Bên cạnh đó, nguồn tài nguyên sinh vật biển của Phú Yên rất 

phong phú, đa dạng, với gần 500 loài cá, 30 loài tôm, 15 loài 

mực và một số loài hải sản khác thuộc lớp nhuyễn thể, trong 

đó có hơn 35 loài hải đặc sản có giá trị kinh tế cao. Nguồn tài 

nguyên biển cũng có trữ lượng rất lớn, mỗi năm cho phép 

khai thác khoảng 46 nghìn tấn cá, 700 tấn tôm, 1.200 tấn 
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mực,...  

Mặt khác, vùng biển và ven biển Phú Yên có nhiều thuận lợi về giao thông đường thủy, đường 

bộ, đường hàng không và đường sắt. Trong những năm qua, tỉnh Phú Yên đã đầu tư nhằm khôi 

phục và xây dựng mới hệ thống giao thông từ các làng biển đến thành phố Tuy Hòa như: tuyến 

vận tải từ Vũng Rô, tuyến Phước Đồng, tuyến Phú Lạc và tuyến làng An Vũ,... tạo thuận lợi cho 

việc lưu thông hàng hóa, đi lại của nhân dân, cải thiện đời sống của nhân dân vùng biển.  

Thêm vào đó, tiềm năng lao động ngư nghiệp của tỉnh Phú Yên rất dồi dào. Năm 2003, toàn tỉnh 

có trên 16 nghìn hộ gia đình làm kinh tế thủy sản, thu hút gần 40 nghìn lao động. Trong những 

năm qua, ngành thủy sản Phú Yên đã tổ chức các đợt tập huấn về các chương trình khuyến ngư, 

khuyến công nhằm nâng cao trình độ cho người lao động trong lĩnh vực thủy sản. Trong hai năm 

(2002 - 2003), ngành đã tổ chức 69 lớp tập huấn, 18 cuộc hội thảo về nuôi trồng và đánh bắt 

thủy sản, thu hút 9.105 lượt người tham dự. Đồng thời, ngành còn tiến hành mở 10 lớp học, qua 

đó cấp bằng và giấy chứng nhận về các lĩnh vực: khai thác cá ngừ đại dương, nuôi trồng thủy 

sản, sản xuất tôm giống,... cho 683 người. Các hoạt động của ngành đã góp phần quan trọng 

trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kiến thức và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ 

thuật nhằm phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên thủy sản, tạo đà cho ngành thủy sản Phú Yên có 

những bước phát triển mạnh mẽ.  

Phát triển đồng đều ba chương trình: khai thác, nuôi trồng và chế biến  

Trên cơ sở những tiềm năng, thế mạnh sẵn có, Sở Thủy sản Phú Yên đã phát huy vai trò cơ quan 

quản lý ngành trong việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 05/NQ-TU của Tỉnh ủy Phú Yên. 

Trong những năm qua, ngành thủy sản Phú Yên đã tập trung nhiều nguồn lực, thu hút và phát 

huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, khai thác và sử dụng tiềm năng mặt nước, nguồn lợi để 

phát triển đồng đều cả ba lĩnh vực: khai thác, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản.  

Trong lĩnh vực khai thác thủy sản, ngay từ những ngày đầu tái lập tỉnh, nhận thức được những 

khó khăn của ngành mà trước hết là phương tiện đánh bắt lạc hậu, chủ yếu là khai thác gần bờ, 

khiến hiệu quả kinh tế thấp, mặt khác làm cho nguồn lợi thủy sản bị suy kiệt, ngành thủy sản 

Phú Yên đã chú trọng đầu tư, nâng cấp phương tiện tàu thuyền, đặc biệt là những tàu có công 

suất lớn để triển khai hiệu quả chương trình đánh bắt xa bờ. Trong 3 năm 2002 - 2004, toàn 

ngành đã thực hiện đóng mới trên 420 tàu thuyền có công suất trên 70 CV. Từ chỗ chưa có tàu 

trên 45 CV (năm 1989), đến năm 2004, toàn tỉnh đã có 1.700 tàu gắn máy công suất 45 - 300 
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CV.  

Nhờ chú trọng đầu tư phương tiện đánh bắt, trong những 

năm qua, sản lượng khai thác thuỷ sản tăng bình quân 

9,79%/năm. Riêng năm 2004, sản lượng khai thác thủy 

sản toàn tỉnh đạt 33,9 nghìn tấn, tăng 7,4% so với năm 

2003. Trong đó, sản lượng và giá trị sản xuất tăng chủ yếu 

từ sản phẩm khai thác xa bờ, đặc biệt là đánh bắt cá ngừ 

đại dương (năm 2004 đạt 4.150 tấn, gấp 2,5 lần năm 

2002).  

Bên cạnh đó, nghề nuôi trồng thủy sản cũng phát triển 

mạnh. Trong những năm qua, ngành thủy sản Phú Yên đã 

triển khai việc nuôi trồng thủy sản một cách hiệu quả 

nhằm xây dựng những vùng nguyên liệu ổn định, sản 

lượng cao cung cấp cho ngành công nghiệp chế biến thủy 

sản. Nổi bật là việc thực hiện đầu tư dự án 224 xã Xuân 

Phương (huyện Sông Cầu) và dự án vùng hạ lưu sông Bàn 

Thạch với tổng kinh phí trên 8,6 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành 

còn tiến hành chuyển đổi 400 ha diện tích trồng lúa có 

năng suất thấp sang nuôi tôm để tạo thành vùng nuôi tôm với diện tích trên 1.100 ha. Đồng thời, 

ngành còn đầu tư xây dựng vùng sản xuất tôm giống ở Bình Kiến với sản lượng 500 triệu 

con/năm, chỉ đạo quy hoạch vùng sản xuất tôm giống Hòa Hiệp Trung, khu sản xuất giống sạch 

bệnh ở Xuân Hải (Sông Cầu), An Hòa (Tuy An) với sản lượng 1,5 tỷ tôm giống/năm.  

Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các địa phương, trên cơ sở triển khai các dự án về nuôi trồng 

thủy hải sản, trong những năm qua, lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản đã đạt được những kết quả 

quan trọng. Đến cuối năm 2003, toàn tỉnh có 2.300 ha ao nuôi tôm sú, có thể nuôi từ 1 đến 2 

vụ/năm. Phương thức nuôi chuyển dịch mạnh từ nuôi quảng canh cải tiến, bán thâm canh sang 

nuôi thâm canh, nên năng suất và sản lượng tăng đều qua các năm. Năm 2004, sản lượng tôm sú 

nuôi đạt 2.094 tấn, từ đó kéo theo sự phát triển nghề sản xuất tôm sú giống. Năm 2003, 150 trại 

giống trên phạm vi toàn tỉnh có khả năng cung cấp 1,2 tỷ tôm giống/năm. Đặc biệt, trong những 

năm gần đây, nghề nuôi tôm hùm lồng đã phát triển khá mạnh. Đến năm 2003, toàn tỉnh có 15 
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nghìn lồng, trong đó có khoảng 11 nghìn lồng nuôi thương phẩm cho sản lượng khoảng 430 

tấn/năm. Ngoài ra, ngành còn đẩy mạnh nuôi trồng một số loại thủy đặc sản có triển vọng mang 

lại hiệu quả kinh tế như: ghẹ, cá mú, cá chình, ốc hương, tôm thẻ chân trắng, rong sụn,...  

Lĩnh vực chế biến thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá trong những năm qua cũng có những 

bước chuyển biến tích cực. Trong 2 năm 2002 - 2003, 12 doanh nghiệp vừa và nhỏ được ngành 

đầu tư và đưa vào hoạt động với tổng mức đầu tư khoảng 410 tỷ đồng. Nhờ đó, năm 2004, sản 

lượng thủy sản chế biến xuất khẩu đạt 1.650 tấn, kim ngạch xuất khẩu 8,5 triệu USD, gấp 2,7 

lần năm 2001. Bên cạnh đó, hệ thống bến, cảng cũng từng bước được đầu tư mới và nâng cấp 

như: bến cá phường 6 (thành phố Tuy Hòa), bến cá Dân Phước (Sông Cầu), bến cá Tiên Châu 

(Tuy An),... Ngoài ra, các công trình hạ tầng dịch vụ hậu cần như: cấp dầu, cấp nước, nước đá, 

thu mua, sơ chế thủy sản,... tại các bến cá và hệ thống cơ khí sửa chữa tàu thuyền cũng được 

ngành đầu tư để phát huy năng lực khai thác, chế biến một cách hiệu quả.  

Khắc phục khó khăn bằng giải pháp 

đồng bộ  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn 

còn những khó khăn đòi hỏi ngành phải 

có biện pháp tháo gỡ kịp thời.  

Trước hết là nguồn vốn, xuất phát từ 

điều kiện kinh tế của tỉnh, nguồn vốn 

ngân sách, vốn doanh nghiệp và tích lũy 

tiền tệ trong dân cư thấp, do đó nội lực 

đầu tư cho phát triển còn nhiều hạn chế. 

Thực tế này đã ảnh hưởng trực tiếp đến 

công tác đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá, đầu tư công nghệ đánh bắt và nuôi trồng, chế biến thủy 

sản.  

Bên cạnh đó, hiệu quả khai thác tài nguyên và nguồn lợi thủy sản vẫn còn ở mức thấp, hiệu quả 

kinh tế chưa cao. Hiện tại, vùng khai thác ven bờ là ngư trường hoạt động của 80% tàu thuyền 

công suất nhỏ (dưới 45 CV), do cường độ khai thác lớn đã làm suy kiệt nguồn lợi thủy sản. 

Trong khi đó, do vấn đề mùa vụ, ngư trường chưa được điều tra, đánh giá đầy đủ nên hiệu quả 

khai thác xa bờ còn thấp. Ngoài ra, các khu trú đậu, tránh bão tại ngư trường ngoài khơi cho tàu 
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đánh cá chưa được đầu tư, nên các hoạt động khai thác xa bờ chưa bảo đảm an toàn,...  

Khắc phục khó khăn, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy sự tăng trưởng toàn ngành, hoàn 

thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đang là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành thủy sản 

Phú Yên. Cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong tỉnh, ngành đang nỗ lực tìm những 

hướng đi mới đem lại hiệu quả cao.  

Trước hết, trong giai đoạn tới, ngành tiếp tục phát huy và huy động tiềm lực vốn, công nghệ, lao 

động từ các thành phần kinh tế và tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài nhằm tập trung 

nguồn lực phát triển nghề cá. Tiến hành quy hoạch, quy hoạch lại và đầu tư theo quy hoạch để 

đẩy mạnh sự phát triển và tính bền vững của nghề cá. Sắp xếp lại nghề cá theo hướng giảm 

mạnh khai thác gần bờ, tăng cường khai thác xa bờ, kết hợp với bảo vệ vùng biển và lãnh thổ. 

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia chương trình khai thác biển Đông, phát huy năng 

lực của đội tàu có công suất trên 90CV để khai thác xa bờ và khai thác dài ngày trên biển.  

Tích cực đầu tư xây dựng và tăng cường năng lực dịch vụ 

hậu cần, khoa học - kỹ thuật cho ngành thủy sản; khuyến 

khích các thành phần kinh tế thành lập các tàu dịch vụ hậu 

cần, dịch vụ vật tư, thu mua sản phẩm; tổ chức hệ thống 

thông tin liên lạc vô tuyến điện phục vụ cho chỉ huy khai 

thác, cứu nạn, cứu hộ bảo đảm cả trên biển và đất liền.  

Trên cơ sở phối kết hợp của các ngành, các cấp, tạo môi 

trường thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế 

tham gia đầu tư vào lĩnh vực chế biến thủy sản với trang 

thiết bị hiện đại, đồng bộ, để tạo ra những sản phẩm đạt 

chất lượng xuất khẩu; đồng thời khuyến khích phát triển 

nghề chế biến thủy sản truyền thống trong nhân dân, gắn 

với công nghiệp hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm, 

chú trọng lĩnh vực bảo quản sau thu hoạch, qua đó làm cơ 

sở để ngành xây dựng các làng nghề truyền thống chế biến 

thuỷ, hải sản.  

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, ngành đang tích cực 

đầu tư để hoàn chỉnh trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản; tiếp tục củng cố các hợp tác xã, tổ 

 

Năm 2004, sản lượng thuỷ sản 

chế biến xuất khẩu của Phú 

Yên đạt 1.650 tấn 
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hợp tác nghề cá, kết hợp với hình thành các hình thức hợp tác thích hợp trong đánh bắt, nuôi 

trồng, dịch vụ trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, dân chủ, tự nguyện và cùng có lợi.  

Phát huy những lợi thế do thiên nhiên ưu đãi ban tặng, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, ngành 

thuỷ sản Phú Yên đã khẳng định vị thế ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần đẩy nhanh quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Bằng việc đẩy mạnh triển khai 

các giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục triệt để những khó khăn, hạn chế, ngành thuỷ sản Phú 

Yên sẽ vươn lên mạnh mẽ, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế biển 

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

Sở Thủy sản Phú Yên 

Địa chỉ: số 80 Lê Duẩn - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên  

Điện thoại: 057.843440  

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể 

Chỉ tiêu Đơn vị 2001 2002 2003 2004

1. Khai thác thủy sản Tấn 28.100 30.000 31.565 33.900

2. Nuôi trồng thủy sản 

- Trong đó: tôm sú 

" 

" 

3.000 

2.770 

3.030 

2.700 

3.493 

2.847 

3.826 

2.094 

3. Chế biến xuất khẩu " 840 1.200 1.400 1.650 

4. Giá trị chế biến xuất khẩu Triệu USD 3,10 5,0 7,0 8,5 

5. Giá trị xuất khẩu (giá cố định 

1994) 

Triệu đồng 389.850 443.260 513.787 550.400

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2010 

Chỉ 

tiêu 

đề ra

Đơn vị 2010 Tăng trưởng bình 

quân (%/năm)

Giá trị 

sản 

xuất 

Tỷ đồng 1.000 8,43 

 

Tổng 1.000 tấn 42 3,07 
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sản 

lượng:

- Sản 

lượng 

khai 

thác 

- Sản 

lượng 

nuôi 

trồng 

" 

" 

34 

8 

1,66 

11,67 

Sản 

lượng 

chế 

biến 

xuất 

khẩu 

Tấn 7.500 24,52 

Kim 

ngạch 

xuất 

khẩu 

Triệu USD 30 - 35 25,85 

Nguồn: Sở Thủy sản Phú Yên
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Trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản Phú Yên  

Địa chỉ tin cậy của người nuôi trồng thuỷ sản 
Ngành thủy sản Phú Yên đang có những bước phát triển khả quan. Các chỉ số phát triển kinh tế 

- xã hội vùng biển đều có sự chuyển biến tích cực, tạo nên diện mạo, sắc thái mới trong cuộc 

sống của cộng đồng ngư dân. Có được những bước tiến ấy là nhờ định hướng đúng đắn trong 

chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển nuôi trồng. Với chức 

năng là cơ quan nghiên cứu, Trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản Phú Yên đang nỗ lực phát 

huy vai trò cầu nối để đưa những tiến bộ về giống và kỹ thuật đến với nghề nuôi trồng thủy sản 

Phú Yên.  

Từ nền tảng cơ bản  

Mặc dù mới thành lập năm 2001, song được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo tỉnh, 

Trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản Phú Yên đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khá hoàn 

chỉnh. Từ năm 2002, trên khuôn viên rộng 2.800 ha, trung tâm đã đầu tư xây dựng khu nhà làm 

việc ba tầng khang trang với nguồn vốn trên 3,9 tỷ đồng. Hệ thống phòng thí nghiệm tương đối 

hoàn chỉnh, bao gồm: phòng thí nghiệm vi khuẩn, phòng thí nghiệm PCR, phòng thí nghiệm mô 

bệnh học, phòng thí nghiệm môi trường, phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, phòng tiếp dân 

và tư vấn kỹ thuật. Ngoài ra, để phục vụ tốt hơn hoạt động chuyên môn, trung tâm đã xây dựng 

khu triển lãm ngoài trời, phòng trưng bày tiến bộ khoa học - kỹ thuật, thư viện chuyên ngành 

thủy sản và phòng hội thảo khoa học với các thiết bị nghe nhìn hiện đại.  

Trong công tác nghiên cứu và cung ứng nguồn giống chất lượng, việc xây dựng trại giống đóng 

vai trò quan trọng. Do đó, trung tâm đang chuẩn bị xây dựng hai trại sản xuất giống thủy sản 

nước mặn ở Bình Kiến và nước ngọt ở Hòa Định Đông. Các trại giống này có nhiệm vụ tiếp 

nhận và chuyển giao công nghệ sản xuất giống từ các cơ quan nghiên cứu Trung ương, các 

trường đại học đến với người sản xuất; lưu giữ các giống loài bố mẹ đặc hữu của địa phương và 

các loài kinh tế khác. Quan trọng hơn, các trại giống còn làm nhiệm vụ điều phối và cung ứng 

giống trong các thời điểm nhạy cảm thông qua phương pháp nhập giống và sản xuất giống.  

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, công tác đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ nghiên cứu 

cũng là vấn đề trung tâm đặc biệt quan tâm. Đến năm 2004, trung tâm có 13 cán bộ công nhân 

viên, bao gồm: 01 tiến sĩ sinh học, 04 cử nhân sinh học, 03 kỹ sư nuôi trồng thủy sản, 01 kỹ sư 
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chế biến thủy sản, 01 kỹ sư kinh tế thủy sản, 01 cử nhân ngoại ngữ và 01 cử nhân kinh tế tài 

chính, 01 bảo vệ, trong đó có 01 kỹ sư nuôi trồng thủy sản đang được đào tạo sau đại học. Đây 

là nguồn chất xám đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật 

nuôi trồng thủy sản cho người dân địa phương.  

Đến hiệu quả công việc  

Với chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận và chuyển giao 

công nghệ sản xuất các loài thủy sản có giá trị kinh tế 

cao và phù hợp với địa phương; xác định và tham gia 

sản xuất giống nuôi trồng thủy sản chủ lực, các nhóm 

giống giúp bảo vệ tính đa dạng sinh học của các vực 

nước; xác định thông số môi trường và tình hình dịch 

bệnh các vùng nuôi; thông báo cho người nuôi thông 

tin thương mại thị trường thủy sản; tổ chức hội thảo 

khoa học về tiến bộ kỹ thuật thủy sản, trong thời gian 

qua, Trung tâm giống và kỹ thuật thuỷ sản Phú Yên đã 

đạt được nhiều thành tựu đáng phấn khởi.  

Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động, trung tâm đã 

đưa giống mới và các tiến bộ khoa học - kỹ thuật áp 

dụng vào thực tiễn ngành thủy sản tại Phú Yên. Để 

nâng cao năng lực hoạt động, trung tâm đã tạo mọi điều 

kiện để người dân nuôi trồng thuỷ sản có nhiều cơ hội tiếp cận tiến bộ kỹ thuật ở trong nước và 

nước ngoài. Qua trung tâm, nhiều nhà khoa học đã đến làm việc tại Phú Yên, tạo cơ hội giao 

lưu, học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu và nghiệp vụ giữa cán bộ của trung tâm và các nhà khoa 

học trong và ngoài nước thông qua các cuộc hội thảo khoa học chuyên ngành ở các viện nghiên 

cứu. Trong đó, năm 2004, trung tâm tiếp nhận công nghệ sản xuất giống các loài thủy sản nước 

mặn như: ốc hương, bào ngư, cua, ghẹ,... từ Viện nghiên cứu thủy sản III Nha Trang; công nghệ 

sản xuất giống cá nước ngọt như: cá rô phi đơn tính, cá lăng vàng,... từ Khoa thủy sản (Trường 

đại học nông - lâm thành phố Hồ Chí Minh); công nghệ sản xuất giống tôm sú sạch từ Trường 

đại học thủy sản Nha Trang; công nghệ giống tôm đất, tôm he Nhật Bản từ Viện nghiên cứu 

nuôi trồng thủy sản I Bắc Ninh. Ngoài ra, trung tâm còn phối hợp thực hiện một số đề tài nhánh 

 

Nghề nuôi tôm hùm ở huyện Sông 

Cầu (Phú Yên)  
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của đề tài cấp nhà nước của Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II thành phố Hồ Chí Minh. Sự 

chuyển giao công nghệ, khoa học - kỹ thuật tại các trung tâm thuỷ sản lớn toàn quốc đang phát 

huy hiệu quả, vai trò to lớn trong công tác nuôi trồng thuỷ sản tại địa phương. Bên cạnh đó, 

thông qua các chuyến tham quan, các lớp đào tạo kỹ thuật ở: Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, 

Đài Loan,... một số mô hình, phương thức phù hợp cũng được cán bộ trung tâm học hỏi, nghiên 

cứu để áp dụng phù hợp với điều kiện địa phương.  

Điểm nhấn quan trọng trong hoạt động của trung tâm là đảm bảo tính đa dạng sinh học và phát 

huy hiệu quả diện tích mặt nước phục vụ công tác nuôi trồng thủy sản. Trong đó, trung tâm đã 

tiến hành nghiên cứu và thả tái tạo một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao tại các đầm, vịnh 

và các hồ thủy điện,.... trên địa bàn. Theo đó, từ năm 2003, trung tâm đã tiến hành sản xuất và 

thả tái tạo giống tôm đất và ghẹ tại đầm Ô Loan, đầm Cù Mông; thả tái tạo giống bống tượng, cá 

rô phi đơn tính tại hồ thủy điện Sông Hinh và hồ Phú Xuân. Thành công bước đầu cho thấy, các 

loài thả tái tạo có tính thích nghi cao, mở ra hướng phát triển quan trọng của ngành thủy sản Phú 

Yên trong việc lựa chọn những loài thủy sản phù hợp, có hiệu quả kinh tế cao.  

Trong 2 năm 2003 - 2004, trung tâm đã tiếp nhận và chuyển giao thành công công nghệ sản xuất 

giống tôm đất, ốc hương, ghẹ, cá rô đồng, cá rô phi đơn tính,... và đang tiếp nhận công nghệ sản 

xuất giống cá lăng vàng, bào ngư, cua xanh, chuẩn bị kế hoạch tiếp nhận công nghệ sản xuất 

giống ếch, tôm he chân trắng, tôm he Nhật Bản, cá mú,... tạo nguồn giống thuỷ sản đa dạng, 

phong phú, hiệu quả kinh tế cao cho ngành thuỷ sản địa phương.  

Bên cạnh việc triển khai các hoạt động chuyên môn, trung tâm luôn chú trọng tổ chức các lớp 

tập huấn kỹ thuật nhằm nâng cao kiến thức và tay nghề cho nhân dân trước khi tiến hành nuôi 

thử nghiệm bất kỳ loại giống mới. Ngoài ra, Hội thi "Ngư dân đua tài" cho người nuôi tôm của 

ba huyện biển Tuy An, Tuy Hòa và Sông Cầu được tổ chức hàng năm là hoạt động đã thu hút 

hàng nghìn lượt người tham gia, tạo đời sống tinh thần sôi nổi cho ngư dân miền biển. Đây thực 

sự là "diễn đàn" để các ngư dân có điều kiện giao lưu học hỏi và tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật 

về nuôi trồng thủy sản.  

Công tác tuyên truyền được thực hiện một cách hiệu quả. Năm 2004, trung tâm phối hợp với 

Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên thực hiện thành công chương trình "Nuôi trồng 

thuỷ sản" với tần suất phát sóng 2 tuần/lần, bao gồm các nội dung cảnh báo môi trường nuôi 

trồng thuỷ sản, thông báo tình hình dịch bệnh khu vực và thông tin thị trường thương mại thủy 
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sản. Chương trình này đã giúp người dân có cái nhìn tổng quan, qua đó có thể áp dụng những 

phương pháp thích hợp trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.  

Đánh giá về những hoạt động của trung tâm, ông Võ Châu - Giám đốc Sở Thủy sản Phú Yên -

cho biết: "Tuy mới hoạt động chưa đầy 4 năm, Trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản Phú Yên 

đã phát huy tính năng động của một trung tâm nghiên cứu. Không ngừng học hỏi để tiếp nhận 

những tiến bộ kỹ thuật và đa dạng hóa hình thức hoạt động là những điều kiện tiên quyết để 

trung tâm không ngừng lớn mạnh và trở thành địa chỉ tin cậy của ngư dân, đóng vai trò quan 

trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản, tạo bước tiến bộ vượt bậc trong lĩnh 

vực nuôi trồng thủy sản ở Phú Yên".  

Tại Phú Yên, từ lâu ngư dân chủ yếu dựa trên những kinh nghiệm được đúc kết để áp dụng vào 

nuôi trồng thủy sản. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự mất ổn định trong sản xuất. 

Bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, Trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản Phú Yên đã trở 

thành địa chỉ tin cậy của người dân. Mỗi cán bộ, nhân viên đang nỗ lực để các tiến bộ khoa học -

kỹ thuật trở thành chìa khóa tạo nên sự phát triển bền vững trong ngành thủy sản, góp phần nâng 

cao đời sống nhân dân.  

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm 

giống và kỹ thuật thủy sản Phú Yên 

- Nghiên cứu, sản xuất các loài giống 

mới có chất lượng, giá trị kinh tế cao 

phục vụ cho nghề nuôi trồng thủy sản 

của tỉnh.  

- Tiếp nhận, nghiên cứu, tổ chức hội thảo 

khoa học và chuyển giao công nghệ tiên 

tiến trong nuôi trồng, khai thác và chế 

biến thủy sản.  

- Phân tích xác định bệnh tôm, cá và môi 

trường nước, khuyến cáo các giải pháp khắc phục, phòng ngừa nhằm giảm thiểu thiệt hại.  

- Giới thiệu sản phẩm và quy trình công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước để thúc đẩy phát 

triển nghề cá.  

- Tổ chức bồi dưỡng cán bộ, lao động có kỹ thuật, tay nghề cao, phục vụ nhu cầu phát triển khoa 

 

Chế biến cá xuất khẩu 
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học - kỹ thuật thuộc lĩnh vực thủy sản của tỉnh.  

- Phối hợp với Trung tâm khuyến ngư triển khai các mô hình trình diễn kỹ thuật, nhằm hướng 

dẫn kỹ thuật sản xuất cho nhân dân.  

- Tư vấn, dịch vụ kỹ thuật và vật tư trang thiết bị hàng hóa phục vụ nghề cá.  

Một số kiến nghị 

1) Địa phương nên dành nguồn kinh phí thỏa đáng để đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất của trung 

tâm trong thời gian sớm nhất.  

2) Phê duyệt chủ trương và cơ chế xây dựng hệ thống thủy lợi cho các vùng nuôi trồng thủy sản. 

3) Địa phương cần nhanh chóng phê duyệt và công bố quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên các 

mặt nước lớn để dân xác định mức đầu tư; quy hoạch tại các điểm nuôi trồng thủy sản có giá trị 

về du lịch.  

Giải pháp và định hướng chiến lược giai đoạn 2005 - 2010  

1. Xác định các khu hệ nuôi trồng thuỷ sản và các giống, loài nuôi chủ lực  

Vùng nuôi nước ngọt: diện tích lớn, chủ yếu là các hồ chứa như hồ thuỷ điện Sông Hinh (huyện 

Sông Hinh), hồ chứa nước Phú Xuân (huyện Đồng Xuân), hồ chứa nước Xuân Bình (huyện 

Sông Cầu). Trung tâm khuyến cáo người dân nên nuôi cá lồng bè (cá rô phi đơn tính) kết hợp 

với phát triển tham quan, du lịch. Bên cạnh đó, người dân cần xác định giống loài đặc hữu, bảo 

vệ tính đa dạng sinh học và thả tái tạo nguồn lợi giống.  

Tại các mô hình VAC trên địa bàn, diện tích nuôi trồng rất nhỏ, trung bình đạt 50 - 200 m2/ao, 

nông dân thường nuôi thả các loài cá truyền thống như rô đồng, trê, lóc,... Ngoài ra, trung tâm 

cần tiến hành vận động một số hộ nuôi ba ba và cá sấu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phục vụ 

du lịch địa phương. Đồng thời, trung tâm cũng tiến hành nuôi thử nghiệm ếch xanh, tích cực mở 

rộng công tác tìm kiếm đầu ra để chuyển giống ếch xanh sang hình thức nuôi đại trà.  

Vùng nuôi ao đìa nước lợ: đối tượng nuôi chủ lực trong vùng là tôm sú. Nhưng hiện nay, công 

tác nuôi tôm sú đang gặp một số vấn đề về môi trường, dịch bệnh và con giống. Các đối tượng 

thay thế tôm sú có thể là tôm đất, tôm thẻ chân trắng, tôm he Nhật Bản, cá rô phi đơn tính. 

Trong vùng nuôi Sông Cầu (vùng nước lợ mặn), nên chuyển một số diện tích sang nuôi cá mú, 

ghẹ, cua xanh, ốc hương,...  

Vùng nuôi lồng bè nước lợ hoặc nước mặn: vùng này chủ yếu nằm trong khu vực đầm phá như 

đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan và Vũng Rô. Đối tượng nuôi trồng chủ lực tại khu 
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vực này là tôm hùm, kế đến là cá mú. Trung tâm cũng khuyến khích người dân phát triển nghề 

nuôi rong sụn và rong câu ở các đới xen kẽ. 

2. Sức tiêu thụ  

Sức tiêu thụ nội địa chủ yếu tập trung vào các loài cá nước ngọt được sản xuất với quy mô nhỏ. 

Do tập quán địa phương là ăn nhiều cá biển, nên sản lượng cá nước ngọt thường chỉ được tiêu 

thụ khá trong mùa mưa.  

Trong lĩnh vực xuất khẩu, trung tâm chú trọng mở rộng các mối liên hệ với các doanh nghiệp

chế biến và xuất khẩu thuỷ sản, tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, xác định đối tượng, tiêu 

chuẩn và nhu cầu, khối lượng xuất khẩu trên toàn quốc,... để áp dụng phù hợp vào điều kiện của 

địa phương. 

3. Công tác khuyến ngư  

Sáp nhập Trung tâm giống và kỹ thuật thuỷ sản Phú Yên và Trung tâm khuyến ngư Phú Yên, tạo 

điều kiện để đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật dưới nhiều 

phương thức; tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện quy hoạch và định hướng chiến lược 

của ngành. 

4. Kết hợp nuôi trồng thuỷ sản với phát triển du lịch  

Trung tâm sẽ xây dựng các vùng nuôi kiểu mẫu, đặc biệt kết hợp với thuyết minh khoa học sinh 

động,... để thu hút khách du lịch bốn phương. Bên cạnh đó, khi chợ cá Ô Loan, Phú Lạc, Xuân 

Cảnh xây dựng theo mô hình chợ cá có trưng bày thuỷ sản đặc hữu (ghẹ, ốc nhảy, tôm đất, sò 

huyết), giới thiệu hàng khô, hàng tươi sống và phục vụ ẩm thực hình thành sẽ tạo điểm nhấn và 

sắc thái mới cho ngành du lịch Phú Yên.  

Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản Phú Yên 

Địa chỉ: số 12 đường Trần Phú - phường 7 - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên  

Điện thoại: 057.842133  
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Câu cá ngừ đại dương  

Hành trình tìm vàng giữa lòng biển khơi 
Không hổ danh là địa phương đi tiên phong trong phong trào câu cá ngừ đại dương, trong 

những năm qua, Phú Yên luôn giữ vị trí dẫn đầu cả nước về sản lượng cũng như kim ngạch xuất 

khẩu mặt hàng cá ngừ đại dương. Năm 2004, sản lượng khai thác toàn tỉnh đạt 4.150 tấn, chiếm 

40% sản lượng của cả nước, trong đó 80% dành cho xuất khẩu, thu về 230 tỷ đồng. Chưa bao 

giờ cá ngừ "được mùa" như hiện nay, và cũng chưa bao giờ nỗi lo về nghề đánh bắt xa khơi này 

và những bất cập của nó bộc lộ rõ nét đến như vậy.  

Kiên nhẫn bám biển trong hàng tháng trời. Đón Tết nguyên đán trên biển cũng chẳng phải 

chuyện hiếm. Sẵn sàng đối đầu với biết bao hiểm họa khôn lường, nhiều khi phải đánh đổi bằng 

cả tính mạng. Thậm chí có những ngư dân gặp nạn được cứu sống trong đường tơ kẽ tóc đã ngay 

lập tức lại bám biển vươn khơi. Thế mới hiểu hết được những lực hấp dẫn mạnh mẽ của nghề 

câu cá ngừ đại dương đối với những ngư dân Phú Yên. Vất vả là thế, nhưng một chuyến đi biển 

đem lại cho họ mức lợi nhuận trung bình 20 - 40 triệu đồng - một số tiền khổng lồ mà chỉ độ 

chục năm trước đây thôi, có nằm mơ họ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. 

"Sứ giả của đại dương" - sứ giả của no ấm  

Nghề câu cá ngừ đại dương lần đầu tiên được người Việt Nam biết đến vào năm 1995 với công 

đầu thuộc về ông Sáu Liên - ngư dân phường 6, thành phố Tuy Hoà. Tuy nhiên, trong thời gian 

đầu, nghề này còn bấp bênh, một phần do ngư dân chưa quen ngư trường, thiếu kinh nghiệm 

đánh bắt và bảo quản, một phần do giá cả biến động, nên không ít thuyền nghề bị thua lỗ.  

Từ năm 2000 trở lại đây, nghề câu cá ngừ đại dương mới thật sự khẳng định được vị thế trong 

nghề đánh bắt hải sản xa bờ của Phú Yên và lan rộng ra các tỉnh lận cận. Đối với những người 

dân vùng biển, hai loại cá ngừ mắt to và cá ngừ vây vàng vốn được mệnh danh là những "sứ giả 

của đại dương" đã thực sự trở thành sứ giả của no ấm.  

ở Phú Yên, trong hai năm 2003 - 2004, nghề câu cá ngừ đại dương đã có bước phát triển nhảy 

vọt. Nếu năm 2002 sản lượng cá ngừ của tỉnh chưa đến 1.800 tấn, thì đến năm 2004 đạt 4.150 

tấn, chiếm hơn 40% sản lượng khai thác cá ngừ của cả nước. Điều đáng mừng, giá cá ngừ trong 

thời gian này luôn ở mức cao, cá loại 1 dao động trong khoảng 60 - 70 nghìn đồng/kg, nên hầu 

hết các tàu, thuyền tham gia vào nghề câu cá ngừ đều có lãi khá. Số lượng tàu thuyền đánh bắt 

cá ngừ tăng nhanh. Mỗi năm, Phú Yên có hơn 100 phương tiện tàu, thuyền được cải hoán hoặc 

đóng mới để vươn khơi. Riêng năm 2004, ngư dân trong tỉnh đã đưa vào sử dụng 120 chiếc với 

tổng công suất 11.100 CV (bình quân 90 CV/chiếc), đưa tổng số tàu, thuyền chuyên khai thác cá 
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ngừ toàn tỉnh lên hơn 650 chiếc.  

Ông Nguyễn Hữu Vinh - Giám đốc Cảng cá Phú Yên -

cho biết: "Vào vụ chính, từ tháng 2 đến tháng 9, hàng 

ngày, cảng cá phường 6 có khoảng 10 tàu, thuyền khai 

thác cá ngừ về bến, tàu ít nhất cũng được năm tạ, nhiều 

thì hàng tấn, tàu lãi ít cũng được 5 - 7 triệu đồng, còn tàu 

nào "trúng" lãi đến vài ba chục triệu đồng". Điển hình 

như ông Trần Văn Xê ở phường 6 (thành phố Tuy Hòa), 

vào nghề từ năm 1996 với chiếc thuyền công suất 90 CV. 

Ba năm sau, ông đóng mới chiếc thứ hai và hiện đang 

đóng chiếc thứ ba lớn gấp rưỡi các chiếc trước. Năm 

2004, mỗi thuyền của ông câu hơn tám tấn cá ngừ, thu lãi 

gần 200 triệu đồng. Những người đi với ông Xê cũng 

được chia 5 - 10 triệu đồng mỗi chuyến đi biển. Ông Trần 

Văn Nhu cũng là người câu cá ngừ nổi tiếng ở thị trấn 

Phú Lâm, năm 2004 đi tám chuyến biển, thu nhập hơn 

500 triệu đồng. Nhờ trúng mùa cá ngừ mà đời sống ngư dân các làng biển được cải thiện rất 

nhiều. Diện mạo của những làng biển được mệnh danh là "làng cá ngừ" như: Phú Câu (phường 6

- thành phố Tuy Hòa), khóm 6 (thị trấn Phú Lâm), Tiên Châu (Tuy An),... thay đổi nhanh chóng. 

Nhọc nhằn mưu sinh  

Hiệu quả của nghề khai thác khơi xa này đã được khẳng định, song những bất cập của nó cũng 

đang bộc lộ rõ nét. Cuộc đua đóng thuyền lớn và cạnh tranh đánh bắt trên ngư trường đang diễn 

ra khá gay gắt. Cá có trọng lượng lớn khai thác được ngày càng khan hiếm cho thấy nguồn lợi 

này đang đứng trước nguy cơ suy giảm. Ông Phạm Ngọc Hoè - Tổng Giám đốc Tổng công ty 

Hải sản biển Đông (ESFICO) - cho biết: "Do có trên 1.000 tàu hoạt động trong ngư trường khai 

thác cá ngừ đại dương, nên đã xảy ra tình trạng tranh nhau khai thác, đánh bắt cả những loại cá 

không đủ kích cỡ, trong khi Hiệp hội cá ngừ thế giới đã khuyến cáo các nước thành viên phải 

giảm 30% năng lực khai thác để bảo vệ nguồn lợi và tăng giá trị xuất khẩu".  

Phú Yên là địa phương đi đầu cả nước trong khai thác cá ngừ đại dương, thế nhưng vấn đề đầu 

tư trang thiết bị, phương tiện vẫn là một trong những bất cập lớn. Ông Võ Châu - Giám đốc Sở 

Thuỷ sản Phú Yên - cho biết: "Phần lớn đội tàu khai thác cá ngừ đại dương hiện nay của Phú 

Yên là đội tàu ngư dân, chưa đầu tư trang thiết bị hiện đại nên đánh bắt chủ yếu dựa vào kinh 

nghiệm". Ngoài một số ít đội tàu chuyên dùng của một số doanh nghiệp nhập từ nước ngoài có 

 

Thu hoạch cá ngừ đại dương  
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công suất máy chính 200 - 750 CV, được trang bị các thiết bị điện tử hàng hải, cơ giới hóa thu 

câu và thả câu, bảo quản lạnh cá ngừ bằng dung dịch nước ngọt và nước muối ở nhiệt độ -8oC, 

chịu được sóng gió cấp 7 - 8 và bám biển 30 - 40 ngày, đội tàu của ngư dân chủ yếu trang bị thô 

sơ, công suất dưới 100 CV, thiếu thiết bị bảo quản, chỉ hoạt động trong thời gian 10 - 15 ngày, 

khả năng chịu đựng sóng gió thấp, vừa giảm chất lượng cá khai thác vừa nguy hiểm đến tính 

mạng của ngư dân.  

Vật lộn giữa biển khơi mênh mông, ngư dân còn thường xuyên đối mặt với nhiều hiểm họa khôn 

lường. Không ít trường hợp bị tàu nước ngoài có trang bị vũ khí trấn áp đánh người, cướp lưới, 

cướp cá, hoặc bị tàu lớn va chạm làm chìm. Còn chuyện mất lưới, mất câu, va chạm nhau là 

chuyện thường xuyên xảy ra. Nguy hiểm hơn cả là khi gặp bão không "chạy" vào bờ trú ẩn kịp 

thời. Năm 2004, Phú Yên có 72 vụ tai nạn trên biển, làm mất hai tàu và 12 người chết, mất tích. 

Chỉ trong vòng hơn 10 ngày (từ 27-12-2004 đến 7-1-2005) đã có chín thuyền câu cá ngừ của 

Phú Yên bị nạn, trong đó có ba thuyền bị chìm. Trong khi đó, để có được một chiếc tàu đánh bắt 

hải sản xa bờ, ngư dân phải đầu tư bạc tỷ, mỗi chuyến ra khơi thường kéo dài 15 - 20 ngày, chi 

phí khoảng 20 triệu đồng. Đó là một gia sản lớn mà không dễ mấy ngư dân vùng biển miền 

Trung này có được.  

Mặc dù gặp nhiều bất trắc, rủi ro, nhưng câu được cá, đưa được cá vào bờ, ngư dân vẫn chưa hết 

lo. Hiện nay, việc thu mua hầu như bị tư thương chi phối, nếu ngày nào lượng cá về bến nhiều dĩ 

nhiên ngư dân sẽ bị ép giá. Chẳng hạn, năm 2003, giá thu mua cá ngừ có lúc giảm còn 30 nghìn 

đồng/kg đối với loại đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Như vậy, nếu một chuyến đi biển chỉ khai thác 

được 700 kg thì chủ thuyền chỉ hoà vốn, thậm chí lỗ ít nhiều. Thêm vào đó, những hạn chế trong 

kỹ thuật bảo quản (ướp bằng nước đá xay vụn trong thời gian dài trên biển) cũng khiến cho chất 

lượng cá ngừ thấp, chỉ có khoảng 50 - 60% sản lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, còn lại phải bán 

cho các nhà máy chế biến đồ hộp trong nước với giá thấp. Ông Lê Văn Lợi, Trưởng trạm thu 

mua cá ngừ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Anna Sea (thành phố Hồ Chí Minh) đặt tại bến cá 

phường 6, Tuy Hòa - cho biết: "Giá cá ngừ ở Phú Yên nói riêng, Việt Nam nói chung thấp hơn 

so với các nước khác là do kỹ thuật sơ chế cá chỉ đáp ứng được 50% tiêu chuẩn chất lượng theo 

đòi hỏi của thị trường thế giới". Theo điều tra của Trung tâm giống và kỹ thuật thuỷ sản Phú 

Yên, tại Nhật Bản, do ngư dân sử dụng tàu hiện đại với thời gian câu ngắn, sơ chế cá trên biển 

bằng công nghệ hiện đại nên giá cá ngừ đại dương khoảng 1.600 yên/kg (230 nghìn đồng/kg), 

trong khi đó cá ngừ Việt Nam xuất khẩu sang chỉ bán được bằng nửa giá.  

Đi tìm giải pháp  

Vươn ra khơi xa làm chủ ngư trường để đánh bắt cá ngừ đại dương là hướng đi tích cực. Song, 
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những tồn tại trên đang là lực cản không nhỏ để nghề phát triển bền vững mà bản thân ngư dân 

không thể tự khắc phục. Các ngành chức năng cần điều tra, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, 

hướng dẫn ngư trường và thời vụ khai thác hợp lý để tránh làm cạn kiệt loài cá xuất khẩu có giá 

trị kinh tế cao này. Đã đến lúc cần có đội tàu chuyên nghiệp làm dịch vụ hậu cần trên biển để 

ngư dân có thể tiếp nhiên liệu, thực phẩm, giảm bớt chi phí ra vào bờ và có thêm thời gian đánh 

bắt; đồng thời có thể bán cá ngay khi vừa đánh bắt được.  

Theo các chuyên gia, hiện nay, nghề câu cá ngừ đại dương không nên phát triển theo hướng tăng

số lượng tàu thuyền, mà chủ yếu nâng cấp công suất tàu và phương tiện, đồng thời đào tạo, nâng 

cao tay nghề cho ngư dân. Trước mắt cần trang bị cho họ kỹ thuật sơ chế cá đạt chất lượng cao 

hơn để bán được giá hơn, đồng thời tỉnh cần sớm hình thành chợ chuyên mua bán cá ngừ, mua 

bán đấu giá công khai để ngư dân đỡ thiệt thòi do bị ép giá; tiến tới xây dựng thương hiệu cá 

ngừ Việt Nam. Bộ Thuỷ sản đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa Dự án trung tâm thu mua và 

hệ thống dịch vụ hậu cần cá ngừ tại Phú Yên vào danh mục đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ 

ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản. Theo đó, Trung tâm mua bán cá ngừ hiện đại đầu 

tiên trong nước sẽ được xây dựng trên diện tích 10 nghìn m2 tại bến cá phường 6, bao gồm: các 

khu tiếp nhận, sơ chế; khu đấu giá, kho lạnh, khu cung cấp nguyên liệu nước đá, ngư cụ, cơ 

khí,Ặ nhằm mục tiêu cải thiện hệ thống phân phối cá ngừ tại Phú Yên, nâng cao chất lượng và 

giá trị xuất khẩu của mặt hàng này.  

Các ban, ngành chức năng cần vận động ngư dân xây dựng thành những đội tàu an toàn với yêu 

cầu các tàu, thuyền phải được trang bị đầy đủ các phương tiện cứu hộ, cứu nạn như: phao cứu 

sinh, máy bộ đàm,... Xây dựng lực lượng dân quân trên biển đủ mạnh để hỗ trợ nghề khai thác 

hải sản khơi xa, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển cũng 

là vấn đề đặt ra cho đội tàu, thuyền khai thác khơi xa trong tình hình hiện nay. Ông Biện Minh 

Tâm - Phó Giám đốc Sở Thủy sản Phú Yên - cho biết: "Ngư dân câu cá ngừ còn rất đơn độc trên 

biển, trong khi trình độ hiểu biết về luật hàng hải theo thông lệ quốc tế rất hạn chế, khó có thể tự 

giải quyết tranh chấp với tàu nước ngoài. Do vậy, chúng tôi đang cố gắng nâng cao trình độ hiểu 

biết về luật pháp quốc tế, sử dụng thành thạo các thiết bị hàng hải thông qua các lớp huấn luyện 

thuyền trưởng và tổ chức cho các tàu, thuyền thành từng đội để tương trợ, giúp đỡ nhau, nhất là 

lúc gặp sự cố. Đó là cách họ tự cứu mình trước khi có sự can thiệp của cơ quan chức năng".  

Được ví như hành trình đi tìm vàng giữa lòng biển khơi, dẫu còn lắm nỗi nhọc nhằn, hiểm nguy, 

câu cá ngừ đại dương vẫn là nghề mưu sinh của hàng nghìn ngư dân Phú Yên. Đầu tư toàn diện 

từ hệ thống tàu thuyền, trang thiết bị đánh bắt hiện đại, nâng cao tay nghề cho ngư dân đến dịch 

vụ hậu cần nghề cá, tiến tới xây dựng thương hiệu cho cá ngừ Việt Nam,... là yêu cầu cấp thiết 
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đặt ra cho các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng. Có như thế, ngư dân mới có đủ lực 

để bám biển, vươn khơi, khai thác hiệu quả nguồn lợi thuỷ sản to lớn này.  

Đánh giá về tiềm năng khai thác cá ngừ của Việt Nam, ông Phạm Ngọc Hoè - Tổng Giám đốc 

Tổng công ty Hải sản biển Đông (ESFICO) - cho biết: "Về mùa vụ, cá ngừ có thể khai thác gần 

như quanh năm (trừ những ngày gió bão). Mùa vụ chính bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 5 năm 

sau, thường cho sản lượng và chất lượng cao nhất trong năm. Đối tượng khai thác chính ở vùng 

khơi sâu biển Đông là cá ngừ mắt to (big-eye tuna), ngừ vây vàng (yellowfin tuna), trọng lượng 

trung bình 40 kg/con".  

Tìm hiểu về Nghề câu cá ngừ đại Dương ở Việt nam  

Cá ngừ đại dương là đối tượng khai thác quan trọng của nghề cá toàn cầu. Song ở Việt Nam, 

nghề câu cá ngừ đại dương mới phát triển trong khoảng 10 năm trở lại đây và cũng chỉ tập trung 

ở vùng biển Phú Yên và một số tỉnh lân cận. Vì thế, nghề câu cá ngừ đại dương còn xa lạ với 

hầu hết người dân Việt Nam.  

Nghề câu có từ bao giờ?  

Người được coi đã phát hiện nghề câu cá ngừ đại dương ở Việt Nam là ông Trần Văn Liên (Sáu 

Liên), ở làng biển Phú Câu, thuộc phường 6, thành phố Tuy Hoà. Theo lời kể của ông Sáu Liên, 

trước năm 1994, đội ghe tàu của Phú Yên chủ yếu làm nghề câu giã cào, lưới cảng, lưới mành,... 

chuyên đánh bắt cá nhỏ gần bờ, hiệu quả kinh tế thấp. Năm 1994, trong một chuyến đi đánh lưới 

chuồn, lưới của ông dính giàn câu của một tàu Đài Loan). Khi gỡ lưới ra, tình cờ phát hiện 

những chú cá ngừ mắc câu. Mổ bụng cá thấy cái lưỡi câu khổng lồ, trong bụng con cá ngừ còn 

nguyên những chú cá chuồn tươi rói. Với dân đi biển, đó là kinh nghiệm quý báu. Ông bàn với 

thợ thuyền tìm cách sản xuất giàn câu và lưỡi câu giống tàu Đài Loan. Đợt đi đánh thử đầu tiên 

cách bờ gần 10 hải lý. Chỉ trong vài ngày, tàu ông đã bắt được gần chục con cá ngừ. Sau này, 

dần dân ngư dân các địa phương khác như: Khánh Hoà, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi,... 

học hỏi kinh nghiệm, hình thành nghề câu cá ngừ đại dương ở Việt Nam.  

Theo ông Sáu Liên, tên gọi cá ngừ đại dương chỉ có từ khi chương trình đánh bắt xa bờ của 

Chính phủ ra đời, còn trước đó ngư dân gọi loại cá này là cá bò gù. Hồi đó, hiếm khi nào câu 

được những con cá to như thế, nên khi ì ạch kéo được chúng lên thuyền là mệt đứt hơi. Anh em 

bảo con cá này to như con bò, lưng lại gù nên đặt tên là cá bò gù. 

Nghề câu cũng lắm công phu  

Câu cá ngừ là một dạng "câu vàng" giống hệt như câu cá mập. Công việc vất vả, cực nhọc và rất 

nguy hiểm, bởi cá ngừ lớn, hung tợn không thua "sư tử" biển. Tuy nhiên, cá mập chỉ nổi lên vào 

mùa biển động, sóng to, gió lớn, còn cá ngừ có thể câu được quanh năm, lại cho thu nhập cao 
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hơn nhiều.  

Công đoạn thả câu bắt đầu từ 13 giờ và kết thúc vào lúc sẩm tối. Thời điểm kéo câu lên tàu vào 

khoảng 23 giờ cho đến lúc bình minh. Một giàn câu dài khoảng 20 km với khoảng 600 - 700 

lưỡi câu lớn cột đều trên sợi triên chính, mồi là mực xà hoặc cá chuồn được thả dọc đường tàu 

chạy (Vài năm trước, mồi câu cá ngừ chủ yếu là cá chuồn, nhưng hiện nay chủ yếu dùng bằng 

mực xà, tuy có tốn kém hơn nhưng bù lại thu hoạch được nhiều cá hơn). Việc thả câu xuống 

nước được thực hiện theo lộ trình nhất định và rất bài bản: người móc mồi chờ sẵn, người tròng 

phao, người quăng dây triên xuống biển,... theo đường tàu chạy với vận tốc khoảng 20 hải 

lý/giờ.  

Cánh thợ câu cho biết, móc mồi, thả câu là một chuyện, công đoạn bắt cá ngừ lên tàu mới là 

chuyện thú vị và lắm hiểm nguy. Thường thì trong tàu phải có một người chuyên làm công việc 

lừa cá mỗi khi cá cắn câu. Người lừa cá phải khéo léo, nhuần nhuyễn từng công đoạn, biết nhu 

và cương hợp lý như người nghệ sĩ chơi vĩ cầm. Nếu lỡ trượt mất cá thì coi như mất vài triệu 

bạc, công sức coi như bỏ biển. Người lừa cá cầm dây câu căng như dây đàn, vừa tung, vừa hứng, 

vừa nhu, vừa cương. Khoảng 15 phút, sau khi cá đã mệt thì kéo cá lại sát mạn thuyền, rồi dùng 

cần câu táp (một loại cần câu bằng gỗ rất cứng) móc trúng đầu cá. Người móc cá cũng phải khéo 

léo, chỉ được móc ngay phần đầu của cá, nếu móc trật ra ngoài thì giá trị sản phẩm chẳng đáng 

là bao.  

Từ lúc bắt cá đến lúc ướp lạnh phải theo trình tự nhất định. Cá ngừ đại dương đạt tiêu chuẩn 

xuất khẩu là thịt cá còn đỏ, bởi vậy khi lên khỏi tàu là phải đưa vào hầm lạnh ngay. Nếu không 

bao nhiêu mồ hôi công sức chỉ là "công cốc".  
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Ngành Thương mại - Du lịch Phú Yên  

Từng bước nâng cao vị thế trong quá trình phát triển và hội 

nhập 
Thu hút nguồn hàng địa phương có năng suất, chất lượng cao, ổn định, hiệu quả; tăng nhanh 

các mặt hàng xuất khẩu ở tất cả các thành phần kinh tế, phấn đấu đến năm 2010 giá trị xuất 

khẩu tăng 20%/năm. Tập trung xây dựng quy hoạch và có kế hoạch đầu tư phát triển các loại 

hình du lịch đa dạng, tạo ra những sản phẩm du lịch có chất lượng cao, hấp dẫn và đặc trưng 

của Phú Yên. Thực hiện chiến lược này, ngành thương mại - du lịch Phú Yên đã có bước tăng 

trưởng khá, từng bước khẳng định vị thế trên hành trình phát triển và hội nhập.  

Ông Nguyễn Thành Tâm - Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch Phú Yên - cho biết: "Quán triệt 

Nghị quyết số 03/NQ-TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 (khóa XIII) về phát triển ngành du 

lịch, ngành thương mại - du lịch Phú Yên đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả, từng bước 

tăng trưởng vững chắc. Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, ngành thương mại - du lịch 

Phú Yên tiếp tục phát huy nội lực, khuyến khích thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế nhằm 

đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế".  

Thương mại - tăng trưởng hiệu quả  

Với quan điểm: tăng cường phát huy nội 

lực, tranh thủ ngoại lực, phát huy tối đa 

những lợi thế, tiềm năng sẵn có để phát 

triển kinh tế - xã hội, ngành thương mại - 

du lịch Phú Yên đã tích cực triển khai 

phổ biến, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời các 

chủ trương, chính sách, quy định của 

Trung ương, của các bộ, ngành và của 

tỉnh trong lĩnh vực thương mại và du lịch 

cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành 

phần kinh tế trên địa bàn. Nhờ đó, trong 

những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành thương mại - du lịch Phú 

 

Ông Nguyễn Thành Tâm - Giám đốc Sở Thương 

mại và Du lịch Phú Yên  
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Yên đã đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận.  

Trong lĩnh vực thương mại, Sở Thương mại và Du lịch Phú Yên đã thực hiện tốt vai trò quản lý 

nhà nước, góp phần điều tiết ổn định thị trường, đặc biệt là đối với các mặt hàng thiết yếu, các 

mặt hàng chính sách cho đồng bào miền núi. Đồng thời, thông qua việc phối hợp thường xuyên 

với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý thương mại, kiểm tra, kiểm soát thị 

trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống các hành vi kinh doanh trái phép, chống sản 

xuất và mua bán hàng giả,... ngành đã góp phần quan trọng đưa hoạt động thương mại đi vào 

nền nếp, đúng pháp luật.  

Hệ thống chợ được quy hoạch và đầu tư phát triển, phân bố đều khắp địa bàn tỉnh. Để tiếp tục 

phát triển thị trường nội địa, đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa của nhân dân, trong những năm 

qua, các cấp chính quyền đã chú trọng đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp một số chợ trên 

địa bàn tỉnh như: xây mới chợ Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Đông, Hòa Phong, Phú Thứ, Đông 

Tác; nâng cấp chợ Tân Hiệp, chợ phường 7; dự án xây dựng siêu thị Phú Yên (tổng vốn đầu tư 

khoảng 25 tỷ đồng).  

Lĩnh vực ngoại thương cũng có bước tăng trưởng khá. Đến hết năm 2004, tổng kim ngạch xuất 

khẩu của tỉnh Phú Yên đạt 46,1 triệu USD, tăng 39,7% so với năm 2003; trong đó, giá trị nguồn 

hàng địa phương tham gia xuất khẩu đạt 41 triệu USD, chiếm 88,9% kim ngạch xuất khẩu. Hàng 

hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp Phú Yên đã có mặt ở nhiều thị trường trên khắp các châu 

lục.  

Ông Nguyễn Thành Tâm cho biết: "Với những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận, Phú Yên 

hoàn toàn có đủ điều kiện để hoàn thành mục tiêu: kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 

20%/năm, đến năm 2010 đạt 150 triệu USD". 
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Khơi nguồn tiềm năng du lịch  

Với địa hình, địa mạo đa dạng, bao gồm 

rừng, núi, cao nguyên, đồng bằng, biển, 

đảo, sông, hồ,... tạo nên phong cảnh 

thiên nhiên sơn thủy hữu tình; cùng 

nhiều di tích văn hóa - lịch sử có giá trị, 

Phú Yên có điều kiện phát triển đa dạng 

các loại hình du lịch.  

Nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 5-11-

2001 của Tỉnh uỷ đã xác định: phát triển 

du lịch là hướng chiến lược quan trọng 

trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội 

của Đảng và Nhà nước, góp phần thực 

hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; du lịch là ngành kinh tế tổng hợp có tính liên 

ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Quán triệt tinh thần đó, Phú Yên xác định: xây dựng du lịch 

thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, phát triển loại hình du lịch sinh 

thái kết hợp với nghỉ dưỡng; du lịch danh lam thắng cảnh kết hợp với du lịch văn hoá; chú trọng 

đa dạng hóa các loại hình du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch có chất lượng cao, hấp dẫn và 

đặc trưng của tỉnh.  

Để đánh thức và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, Sở Thương mại và Du lịch Phú Yên đã 

phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiến hành khảo sát, quy hoạch chung và 

quy hoạch chi tiết các cụm, điểm du lịch trọng điểm để kêu gọi đầu tư.  

Cùng với đẩy mạnh hoạt động quảng bá hình ảnh Phú Yên nói chung và du lịch nói riêng, công 

tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch được tỉnh, Sở Thương mại và Du lịch Phú Yên rất 

quan tâm. Sở đã phối hợp với Trường trung học nghiệp vụ du lịch và khách sạn thành phố Hồ 

Chí Minh mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ như quản lý khách sạn, buồng, bàn, lễ tân, đầu bếp 

cho các đơn vị trong ngành thương mại và du lịch. Việc đầu tư nâng cấp, xây dựng kết cấu hạ 

tầng du lịch cũng được tỉnh, ngành chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong các 

hoạt động thương mại và du lịch của tỉnh.  

 

Ông Nguyễn Bá Lộc - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Phú Yên đọc diễn văn tại Hội chợ 

thương mại và đầu tư Phú Yên 2004  
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Tạo thế và lực mới  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, điều trăn trở lớn của lãnh đạo tỉnh và ngành là hiệu quả 

hoạt động thương mại - du lịch còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. 

Để thương mại - du lịch trở thành đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn lực mới cho 

Phú Yên bước vào thời kỳ hội nhập, ngành thương mại - du lịch Phú Yên đã đề ra phương 

hướng và những bước đi phù hợp:  

1) Phấn đấu đưa tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; 

xuất khẩu tăng khoảng 20%/năm, nhập khẩu tăng 15%/năm. Trong đó, tập trung đẩy mạnh xuất 

khẩu, nâng cao tỷ trọng hàng xuất khẩu qua chế biến, tạo thêm mặt hàng, nhóm hàng xuất khẩu 

có khối lượng và giá trị lớn, có chất lượng và giá cả cạnh tranh.  

2) Trên cơ sở các chính sách ưu đãi của địa phương và quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch, 

tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư vào thương mại và du lịch.  

3) Tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo 

nguồn nhân lực thông thạo nghiệp vụ, 

ngoại ngữ, tin học, am hiểu luật pháp 

quốc tế, tập quán các nước, nâng cao kỹ 

năng đàm phán, khai thác thông tin về thị 

truờng quốc tế,... nhằm đáp ứng yêu cầu 

ngày càng cao của quá trình hội nhập.  

4) Nâng cao nhận thức của các doanh 

nghiệp về việc xây dựng hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, 

xây dựng và đăng ký thương hiệu, nhãn 

hiệu hàng hóa nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm hàng hoá trên 

thị trường trong nước và quốc tế.  

5) Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch ở trong và ngoài nước, phát 

triển thông tin thương mại và du lịch. Nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các 

thị trường lớn như: Mỹ, Nhật Bản, EU, ASEAN, Trung Quốc đối với các mặt hàng có khả năng 

xuất khẩu lớn của tỉnh.  

 

Khu du lịch sinh thái Đập Hàn  
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6) Đẩy mạnh thu hút đầu tư, thu hút công nghệ mới để phát triển sản xuất hàng hóa xuất khẩu, 

nhất là phát triển công nghệ chế biến các sản phẩm nông - lâm - thủy sản mà Phú Yên có nguồn 

nguyên liệu dồi dào, nhằm tạo ra khối lượng hàng hóa xuất khẩu ngày càng lớn, ổn định hơn với 

giá cả và chất lượng cạnh tranh.  

Với sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự năng động, nhạy bén của các thành phần 

kinh tế tham gia hoạt động thương mại - du lịch trên địa bàn, cùng những cơ chế, chính sách 

thông thoáng và định hướng phát triển đúng đắn, ngành thương mại - du lịch Phú Yên sẽ phát 

triển vững vàng, góp phần đưa Phú Yên tiến nhanh hơn trên con đường phát triển và hội nhập.  

Trong 4 năm (2001 - 2004), Sở Thương mại và Du lịch Phú Yên đã tổ chức thành công nhiều 

chương trình giới thiệu, quảng bá hình ảnh Phú Yên như: Hội nghị giới thiệu tiềm năng kinh tế 

và cơ hội đầu tư vào Phú Yên tại thành phố Hồ Chí Minh; Hội chợ triển lãm thương mại - công 

nghiệp - thủy sản năm 2003; Hội chợ triển lãm thương mại - đầu tư Phú Yên năm 2004; duy trì 

website về du lịch Phú Yên; biên tập đĩa CD - ROM về tiềm năng kinh tế, cơ hội đầu tư vào Phú 

Yên; phát hành bản tin thương mại để cung cấp cho lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, 

đơn vị, doanh nghiệp,...  

Hội chợ triển lãm thương mại - đầu tư Phú Yên 2004 

Cầu nối đến muôn phương  

Tổ chức hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm là một trong những phương thức xúc tiến thương 

mại và đầu tư có hiệu quả, tạo cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng, giữa địa phương 

với các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Nhân kỷ niệm 15 năm ngày tái lập tỉnh (1-7-1989- 1-7-

2004), Trung tâm xúc tiến thương mại Phú Yên (Sở Thương mại và Du lịch Phú Yên) đã kết hợp 

với Công ty quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad Đà Nẵng tổ chức Hội chợ thương mại 

và đầu tư Phú Yên 2004 (từ ngày 1-7-2004 đến ngày 5-7-2004).  

Gần 100 gian hàng với lượng hàng hoá trưng bày đa dạng, phong phú của 50 đơn vị tham gia 

hội chợ được sắp xếp hợp lý theo từng khu vực. Điều phấn khởi là có hơn 30 gian hàng của các 

đơn vị tại Phú Yên tham gia. Các doanh nghiệp đã mang đến hội chợ nhiều sản phẩm độc đáo 

như: hàng trang trí nội thất của doanh nghiệp tư nhân Bình S.V.C, làm từ nguyên liệu gỗ dừa và 

gáo dừa, với chủng loại đa dạng, phong cách độc đáo; sản phẩm gỗ của Xí nghiệp chế biến lâm 

sản xuất khẩu Phú Lâm (bàn làm việc văn phòng, bàn ăn xếp hình oval,...); bàn ghế chế tác từ rễ 
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cây rừng trồng của cơ sở sản xuất Phước Sơn (Bình Kiến - thành phố Tuy Hoà),... Đặc biệt, các 

đơn vị 100% vốn nước ngoài tại Phú Yên cũng đã có mặt tại hội chợ như Công ty trách nhiệm 

hữu hạn KCP Việt Nam, Asia Hawaii Venture.  

Các gian trưng bày sản phẩm kính hoa, kính mài, kính đúc của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đồng Tiến (Phú Yên); sản phẩm làm bằng gốc tre của Quảng Ngãi; đá Non Nước của Đà Nẵng; 

gốm sứ trang trí giả cổ Giang Tây (Trung Quốc); đồ gỗ của làng nghề truyền thống Bắc Ninh,... 

cũng thu hút đông đảo khách hàng.  

Sản phẩm được khách hàng ưa chuộng nhất và mua nhiều nhất là nấm trà thảo mộc của Công ty 

trách nhiệm hữu hạn Khôi Nguyên (Lâm Đồng). Ông Trần Hữu Dũng - Giám đốc Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Khôi Nguyên cho biết: "Doanh số bán ra trong đêm khai mạc được gần 5 triệu 

đồng, vượt dự đoán".  

Ngoài các mặt hàng công nghệ, dược phẩm, may mặc, thực phẩm chế biến, điện tử, điện máy, 

gốm sứ, trang trí nội thất, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ban tổ chức còn dành riêng khu triển 

lãm trưng bày một số hoạt động thương mại - du lịch và đầu tư, triển lãm quy hoạch mẫu kiến 

trúc nhà và mô hình khu đô thị mới,...  

Kết hợp giữa hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư với các hoạt động biểu diễn văn hoá - nghệ 

thuật của các đoàn nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, cùng cách tổ chức mang tính 

chuyên nghiệp của Công ty quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad Đà Nẵng và Trung tâm 

xúc tiến thương mại Phú Yên đã tạo nên thành công cho hội chợ. Nhiều hợp đồng thương mại và 

đầu tư đã được ký kết ngay trong thời gian tổ chức hội chợ.  

Thành công của hội chợ lần này không chỉ đem lại cho Phú Yên những cơ hội đầu tư, kinh 

doanh trước mắt mà còn góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh, những tiềm năng, lợi thế của 

Phú Yên cho đông đảo các nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước, chuẩn bị cho quá trình 

hợp tác toàn diện hơn nữa trong tương lai.  

Sở thuơng mại và du lịch Phú Yên 

Địa chỉ: 78 đường Lê Duẩn - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên  

Điện thoại: 057.841406 - 841408  
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Khu du lịch sinh thái Bãi Bàu  

Thành công từ sự năng động và quyết đoán 
Nằm trên quốc lộ 1D, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn (Bình Định) 5 km, bên cạnh là Khu 

công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu đang sôi động dần lên từng ngày, vị trí của điểm du lịch sinh 

thái Bãi Bàu thật lý tưởng. Những điều kiện lý tưởng ấy càng được nhân lên bởi tư duy sáng tạo 

của chủ nhân khu du lịch này - ông Mai Văn Cao. Trò chuyện với ông mới biết có những điều 

tưởng như ngẫu nhiên lại đem đến sự thành công trong kinh doanh, quan trọng là phải năng 

động và quyết đoán để đón nhận nó. Và Bãi Bàu trở thành một trong những mô hình du lịch 

sinh thái hoàn thiện nhất của huyện Sông Cầu hiện nay có lẽ chính từ sự kết hợp tuyệt vời này.  

Từ những trải nghiệm...  

Sinh ra ở Nam Định, năm 1981 tốt nghiệp đại học rồi được cử vào Bình Định công tác trong 

ngành phòng cháy chữa cháy, ông Mai Văn Cao thấm thía hơn ai hết cái cảnh "một chốn bốn 

nơi". Ông tâm sự: "Chính những tháng ngày bươn chải đã giúp tôi tích lũy thêm nhiều kinh 

nghiệm sống. Con người muốn thành công phải như con dao pha, đặt vào đâu cũng sống được. 

Cơ hội không phải lúc nào cũng đến, phải biết nắm lấy thời cơ,...". Cái thời cơ mà ông nói đến là 

những năm đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường.  

Nhạy bén tiếp nhận cơ chế khuyến khích phát triển mọi thành phần kinh tế của Đảng và Nhà 

nước, anh cán bộ phòng cháy chữa cháy Mai Văn Cao đã cùng gia đình quyết định đầu tư vào 

kinh doanh xăng dầu. Không những vươn lên thoát nghèo, vợ chồng ông còn làm giàu bằng một 

doanh nghiệp riêng chuyên kinh doanh xăng dầu ở Bình Định cho thu nhập hàng năm ước 

chừng vài trăm triệu đồng. Đây chính là tiền đề cơ bản giúp ông có động lực để chuyển sang 

kinh doanh du lịch.  
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ý tưởng khai thác tiềm năng du lịch ở Phú Yên đến với ông Cao thật ngẫu nhiên mà cũng tựa 

như cơ duyên. Ông kể: "Từ ngày còn công tác, sau nhiều lần đến huyện Sông Cầu, Phú Yên, tôi 

thấy bãi biển ở đây rất đẹp và yên tĩnh, lại có núi, có hẳn một rừng bạch đàn. Bãi tắm thoải mà 

nước lại trong, lội ngập ngang cổ vẫn nhìn thấy chân. Tôi quyết định đầu tư xây dựng trang trại 

rộng 8 ha với mục đích ban đầu là khi về hưu đến nghỉ ngơi, dưỡng già,...". Với dự định ấy, sau 

khi có đất (năm 1998), ông đã tiến hành cải tạo vườn bạch đàn để trồng các loại cây ăn quả đặc 

trưng của vùng với hàng nghìn cây các loại.  

Thế rồi cơ hội lại đến khi tỉnh Phú Yên ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư, trong đó 

du lịch được xác định là một trong những 

ngành kinh tế mũi nhọn. Đặc biệt, từ 

năm 2002, quốc lộ 1D, đoạn qua tỉnh 

Phú Yên được khánh thành, đưa khu vực 

Đông Bắc huyện Sông Cầu thoát khỏi 

cảnh ốc đảo. Diện mạo của cả vùng đất 

dần đổi thay khi Khu công nghiệp Đông 

Bắc Sông Cầu đi vào hoạt động. Sự 

hoang vu ngày nào dần được thay thế bởi 

những thị trấn, thị tứ. Đó chính là thời 

điểm thích hợp cho đầu tư xây dựng mô 

hình du lịch sinh thái tại đây.  

Là một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực này ở huyện Sông Cầu, dẫu chưa hề có 

kinh nghiệm trong kinh doanh du lịch sinh thái nhưng nhìn dáng vẻ tự tin của ông Cao và những 

cơ sở hạ tầng ban đầu được quy hoạch một cách sáng tạo, hài hoà cùng những dự định trong giai 

đoạn sắp tới, chúng tôi hiểu rằng sự thành công của ông đã ở trong tầm tay.  

... Đến hướng đi đầy triển vọng  

Chúng tôi đến Bãi Bàu vào những ngày đầu tháng 9-2004, diện mạo của một mô hình du lịch 

sinh thái đã hình thành. Khu nhà nghỉ nằm giữa những vườn cây xanh đã bắt đầu ra trái. Nét độc 

đáo trong quy hoạch ở đây là sự đan xen giữa kiến trúc truyền thống và hiện đại, sự giao thoa 

giữa biển và núi đã làm bật lên vẻ đẹp giữa sự sáng tạo của con người với tự nhiên. Trong cái 

nắng dìu dịu, đi dưới những vòm cây xanh, khách du lịch có thể thưởng thức hương vị của 

 

Cổng vào Khu du lịch sinh thái Bãi Bàu 
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những trái cây đặc trưng của miền Nam Trung Bộ, được tắm biển và lên thuyền ra đảo Hòn Rờ, 

cách đó chừng 800m, ngồi câu cá.  

Sau hơn hai năm tiến hành đầu tư, chủ yếu vào cơ sở hạ tầng, với nguồn vốn gần 3 tỷ đồng, giờ 

đây khu du lịch của ông Cao đã có 10 phòng nghỉ, với các dịch vụ như: ăn uống, giải khát, câu 

cá giải trí, mátxa, karaoke,... Năm 2005, điểm du lịch sẽ chính thức mở cửa với tên giao dịch 

"Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát". Đến đầu năm 2004, dù chưa chính thức đi vào hoạt 

động, nhưng mỗi ngày Bãi Bàu tiếp đón hàng trăm lượt khách. Đặc biệt vào những ngày nghỉ và 

ngày lễ, số lượng khách lên tới hàng nghìn người, trong đó đa số là khách ở Bình Định và các 

tỉnh Tây Nguyên. Đó là tín hiệu lạc quan về sự thành công của điểm du lịch sinh thái Bãi Bàu. 

Ông Cao cho biết: "Sau khi Công ty Hoàng Phát đi vào hoạt động, chúng tôi sẽ đầu tư quy mô 

hơn vào các hạng mục, bao gồm: cụm nhà nghỉ 60 phòng, 5 điểm câu cá trên đảo Hòn Rờ, sân 

tennít, bể bơi đạt tiêu chuẩn 3 sao. Dự kiến, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào năm 2008 với 

tổng nguồn vốn đầu tư trên 25 tỷ đồng." Mặt khác, để đảm bảo kinh doanh hiệu quả trong giai 

đoạn tới, ông Cao cho rằng: cần phải chuẩn bị tốt về nhân sự. Vì thế, ngoài công tác đào tạo 

nhân viên trong các lớp của Sở Thương mại và Du lịch Phú Yên, công ty sẽ gửi một số nhân 

viên vào thành phố Hồ Chí Minh học để nâng cao nghiệp vụ.  

Khi được hỏi về những thuận lợi và khó khăn khi tiến hành đầu tư tại Phú Yên, ông Cao cho 

biết: "Các cấp lãnh đạo tỉnh cũng như huyện rất quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp đầu tư. Các cơ chế, chính sách về thuế và tiền thuê mặt bằng của tỉnh Phú Yên rất 

có hiệu quả, giúp các doanh nghiệp giảm bớt áp lực về nguồn vốn và có thêm sự tự tin để mạnh 

dạn đầu tư". Về phía lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Quyền Bí thư Huyện uỷ 

Sông Cầu - khẳng định: "Chúng tôi đang khuyến khích phát triển các mô hình du lịch như ở Bãi 

Bàu nhằm khai thác những tiềm năng về du lịch của Sông Cầu. Ngoài việc áp dụng một cách tối 

đa các cơ chế, chính sách của Nhà nước và của tỉnh, huyện Sông Cầu cũng tạo mọi điều kiện tối 

ưu nhất để thu hút nhiều dự án đầu tư vào du lịch, coi đây là một hướng đi mới tạo nên bước 

phát triển đột phá của Sông Cầu trong giai đoạn tới".  

"Sông Cầu thấp đất cao nền 

Ai qua đến đó cũng quên đường về" 

Câu ca ca ngợi vẻ đẹp quyến rũ từ những cảnh quan thiên nhiên đến tính cách thân thiện, hiền 

hậu của con người Sông Cầu. Vẻ hấp dẫn ấy càng được nhân lên khi các mô hình du lịch ra đời 

thuvienhaiphu.com.vn



nhằm biến tiềm năng thành hiện thực. Với điểm du lịch Bãi Bàu, dù đang ở điểm xuất phát, 

nhưng thành công bước đầu đang là minh chứng sinh động về sự phát triển của du lịch Sông 

Cầu trong tương lai, nhân tố góp phần củng cố thêm niềm tin đối với các nhà đầu tư đến với 

Sông Cầu, với Phú Yên.  

Đến tháng 6-2004, huyện Sông Cầu có 11 dự án du lịch đăng ký đầu tư. Trong đó nổi bật là dự 

án: Du lịch sinh thái tại thôn Phú Dương - Đồng Bé (xã Xuân Thịnh) do Công ty cổ phần 

T.ASIA - USA đầu tư , bắt đầu triển khai vào tháng 5-2004; dự án Làng nghỉ mát Xuân Phương 

- Bãi Ôm - thôn Dân Phú 2 (xã Xuân Phương), chủ đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn Bão 

Hoàng (liên doanh với nước ngoài), hiện đang trình duyệt phương án giải phóng mặt bằng và 

bồi thường,... Cùng với các dự án này, huyện đã có một số đơn vị, cá nhân đang tiến hành đầu tư 

khai thác tại một số điểm du lịch như: Bãi Bàng, Bãi Rạng, Bãi Ôm, khu Sân bay,...  

Khu du lịch sinh thái Bãi Bàu 

Địa chỉ: quốc lộ 1D thôn 2 - xã Xuân Hải, huyện Sông Cầu - Phú Yên  

Điện thoại: 057.720123  
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Ngành Xây dựng Phú Yên  

Nâng tầm quy hoạch - phát triển bền vững 
ấn tượng ban đầu về thành phố Tuy Hòa - một trong những trung tâm kinh tế của khu vực duyên 

hải Nam Trung Bộ, là những con đường nhựa rộng rãi, những tòa nhà khang trang được quy 

hoạch có hệ thống. Đó là niềm tự hào của nhân dân và cũng là niềm tự hào của mỗi cán bộ, 

nhân viên ngành xây dựng Phú Yên.  

C ùng với sự tăng trưởng mạnh của kinh tế, diện mạo Phú Yên ngày càng khởi sắc với những 

tòa nhà cao tầng hiện đại, những con đường thẳng tắp vươn xa, những khu công nghiệp quy 

mô,... Sự đổi thay tích cực ấy in đậm dấu ấn của những cán bộ, nhân viên ngành xây dựng Phú 

Yên - những người đang nỗ lực đem sức lực và trí tuệ dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch  

Nhờ tập trung các nguồn lực để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, trong những năm qua, 

kinh tế Phú Yên đã có những chuyển biến tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công 

nghiệp và dịch vụ. Sự chuyển hướng này kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của kết cấu hạ tầng 

trên quy mô rộng lớn. Với vai trò là cơ quan 

tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trong lĩnh 

vực quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng, 

ngành xây dựng Phú Yên đã nỗ lực vượt qua 

nhiều khó khăn, đem đến sự thay đổi mạnh mẽ 

cho diện mạo tỉnh.  

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác 

quy hoạch, Sở Xây dựng Phú Yên đã tham mưu 

với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác quy 

hoạch đô thị phù hợp với tốc độ tăng trưởng 

kinh tế cùng diễn tiến của quá trình đô thị hóa. 

Nhờ đó, công tác quy hoạch đã được tỉnh chú 

trọng hơn, các thành phố, thị trấn, các khu đô 

thị đều có quy hoạch được duyệt và định hướng phát triển theo quy hoạch.  

Công tác quy hoạch các khu công nghiệp cũng được quan tâm thoả đáng. Đến cuối năm 2004, 3 

Công trường xây dựng chợ trung tâm 

thành phố Tuy Hòa  
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khu công nghiệp của Phú Yên đã đi vào hoạt động, riêng Khu công nghiệp Hòa Hiệp chuẩn bị 

mở rộng quy mô giai đoạn II và giai đoạn III. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng Phú Yên đã trình Uỷ 

ban nhân dân tỉnh một số đề án quan trọng như: đề án quy hoạch chi tiết khu dân cư phục vụ 

Khu công nghiệp Hòa Hiệp với quy mô 131 ha (năm 2000); quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp 

Đông Bắc Sông Cầu với quy mô 105,8 ha (năm 2003).  

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Phú Yên còn áp dụng nhiều biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu cấp 

giấy phép xây dựng, sửa chữa và chuyển quyền sở hữu nhà, đất ngày càng cao của nhân dân. 

Trong đó, tiêu biểu là công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi trong khâu cấp phép 

nhằm đem lại hiệu quả cao. Năm 2005, ngành đã tiến hành cấp giấy phép cho 820 trường hợp, 

tăng 8% so với năm 2004. Việc tiến hành một cách hệ thống công tác cấp phép xây dựng đã tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý giữa tỉnh và huyện, giúp 

tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quy hoạch và xây dựng, tạo sự phát triển 

hài hoà cho các khu đô thị và khu dân cư.  

Bên cạnh công tác quản lý quy hoạch, Sở Xây dựng Phú Yên còn phối hợp chặt chẽ với các 

ngành các cấp trong tỉnh tích cực tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trong khâu thẩm định các 

dự án đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế, tổng dự toán các công trình và hạng mục công trình, 

qua đó nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thẩm định thiết kế kỹ thuật, thi công và tổng 

dự toán các công trình. Đồng thời, để đảm bảo thời gian, chất lượng, đáp ứng tiến độ thi công tại 

địa phương, ngành xây dựng Phú Yên còn thực hiện phân cấp thẩm định dự án. Các phòng công 

thương - xây dựng của huyện, thành phố bước đầu đã làm tốt công tác này. Năm 2005, Sở Xây 

dựng Phú Yên đã thẩm định 102 công trình, các phòng công thương - xây dựng thẩm định 430

công trình.  

Trong quá trình thẩm định, ngành đã phát hiện một số sai sót cần điều chỉnh bổ sung cho phù 

hợp với dự án được duyệt, đảm bảo đúng định mức đơn giá xây dựng cơ bản. Trong công tác 

quản lý chất lượng công trình xây dựng, ngành đã phối hợp với các huyện, thành phố trong lĩnh 

vực quản lý chất lượng, tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước về chất lượng công trình.  

Góp phần dựng xây quê hương "Phú cường - Yên định"  
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Hoà trong không khí của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên thực hiện mục tiêu: "Dân 

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", tập thể cán bộ, nhân viên ngành xây 

dựng đang nỗ lực góp công sức và trí tuệ để tạo dựng diện mạo ngày càng "đàng hoàng hơn, to 

đẹp hơn" cho tỉnh Phú Yên.  

Một trong những đóng góp quan trọng nhất của ngành là công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật đô thị. Cụ thể, Sở Xây dựng Phú Yên đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh áp 

dụng thành công chủ trương "Đổi đất lấy hạ tầng", nhằm huy động nguồn vốn đầu tư phát triển 

hạ tầng ở các huyện, thành phố. Điển hình 

là công trình đường Hùng Vương (thành 

phố Tuy Hòa) với hệ thống đèn chiếu sáng, 

cây xanh, hệ thống thoát nước hiện đại, góp 

phần định hình dáng vóc của thành phố.  

Hệ thống cấp nước cũng được chú trọng 

đầu tư mở rộng. Năm 2003 - 2005, ngành 

đã tiến hành xây dựng hoàn chỉnh các nhà 

máy nước với tổng vốn đầu tư trên 36,3 tỷ 

đồng. Đồng thời, ngành còn tiến hành xây 

dựng hệ thống cấp nước vào các khu dân 

cư, các khu công nghiệp, các thị trấn, đến 

năm 2005 đã có khả năng cung cấp 4,2 triệu m3 nước, tăng 15% so với năm 2004, nâng tổng số 

hộ dân được sử dụng nước máy lên 14.500 hộ, tăng 16%. Vấn đề thoát nước và môi trường đô 

thị cũng được nâng lên một bước, giảm hiện tượng úng ngập cục bộ trong mùa mưa, môi trường 

đô thị được đảm bảo, giữ gìn cảnh quan cho các đường phố.  

Hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng diễn ra sôi động đã góp phần tăng nhanh số lượng và 

mang lại hiệu quả cao cho các đơn vị trong ngành xây dựng Phú Yên. Đến năm 2005, toàn 

ngành có 24 hợp tác xã xây dựng, 33 doanh nghiệp tư nhân, 10 xí nghiệp, 34 công ty trách 

nhiệm hữu hạn, 12 đơn vị tư vấn thiết kế.  

Sản xuất gạch ở Hoà Thăng 
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Khắc phục khó khăn, hướng tới tương lai  

Những đóng góp của ngành xây dựng Phú Yên 

đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh là điều không thể phủ nhận. Song, để vươn 

tới những mục tiêu lớn hơn đòi hỏi ngành phải 

khắc phục được những hạn chế đang đặt ra 

trước mắt. Theo ông Lê Văn Trúc - Giám đốc 

Sở Xây dựng Phú Yên, những hạn chế này vừa 

xuất phát từ ngành xây dựng, đồng thời có cả 

những nguyên nhân từ bối cảnh kinh tế - xã hội 

của Phú Yên trong giai đoạn hiện nay.  

Thứ nhất, công tác quy hoạch của ngành còn 

chậm so với tiến độ do lực lượng tư vấn thiết kế chưa đồng bộ, chưa sát với thực tế; năng lực 

quản lý và trình độ chủ đầu tư còn hạn chế. Mặt khác, tỉnh Phú Yên chưa có quy hoạch xây 

dựng tổng thể hệ thống đô thị, các khu dân cư nông thôn, các thị tứ nên ngành gặp rất nhiều khó 

khăn trong công tác quản lý xây dựng trong khi nhu cầu xây dựng của nhân dân ngày càng cao, 

dẫn tới sự phát triển một cách tự phát.  

Thứ hai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở còn chậm, do sự phối hợp 

giữa các cơ quan từ tỉnh đến huyện còn thiếu đồng bộ.  

Thứ ba, công tác thẩm định chất lượng công trình, tuy đã có nhiều cố gắng nhưng do thiếu về 

lực lượng và phương tiện máy móc nên thường diễn ra chậm, kéo dài thời gian. Bên cạnh đó, 

chất lượng hồ sơ thiết kế chưa cao, chủ đầu tư còn thiếu kiểm tra đôn đốc các đơn vị tư vấn thiết 

kế bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, cũng là những tác nhân ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành 

xây dựng Phú Yên.  

Tạo bước phát triển mang tính đột phá là nhiệm vụ trọng tâm của ngành xây dựng trong những 

năm tới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đội ngũ cán bộ, nhân viên của ngành phải nâng cao tinh 

thần trách nhiệm, không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,... từ đó nâng cao vai 

trò của ngành trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên cơ sở tăng cường sự phối 

kết hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp, từ tỉnh đến huyện, thành phố. Mục tiêu của ngành 

trong giai đoạn tới được xác định cụ thể như sau:  

Thủy điện Sông Hinh - công trình "thế kỷ" 

của Phú Yên  
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1) Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của 

công tác quy hoạch, quản lý xây dựng; trên cơ sở 

vận dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, kết hợp 

với bản sắc văn hóa đặc trưng địa phương, tạo 

nên diện mạo kiến trúc mang những nét độc đáo 

riêng, kết hợp tính khoa học và truyền thống 

trong xây dựng kiến trúc nhằm phát huy tính 

sáng tạo của các nhà khoa học, trên cơ sở có sự 

phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp.  

2) Tích cực đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh 

cùng các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện 

chủ trương "đổi đất lấy hạ tầng" nhằm huy động 

nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như: đường sá, công viên, hệ thống cấp thoát 

nước,... tạo nền móng vững chắc cho các khu đô thị, đáp ứng xu thế đô thị hóa đang diễn ra ngày 

càng mạnh mẽ  

3) Nâng cao vai trò của các địa phương trong quá trình quy hoạch các khu dân cư, các thị trấn, 

trong đó vấn đề kinh phí sẽ được tháo gỡ khi tiến hành bàn giao cho các huyện, thành phố đứng 

ra làm chủ đầu tư.  

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, năm 2005, ngành đã tiến hành cải cách thủ tục hành chính, 

công khai hoá các thủ tục hồ sơ, thực hiện tốt cơ chế "một cửa",... tạo điều kiện thuận lợi cho 

các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu làm thủ tục hồ sơ.  

Dám thừa nhận những hạn chế để có biện pháp tháo gỡ kịp thời, nhằm nâng cao vai trò của 

ngành trong sự nghiệp phát triển kinh tế địa phương, đó là nền tảng vững chắc để ngành xây 

dựng Phú Yên ngày càng lớn mạnh. Mỗi công trình mọc lên là bằng chứng cho những nỗ lực 

không ngừng của tập thể cán bộ, nhân viên ngành xây dựng Phú Yên vì sự phát triển bền vững 

của tỉnh.  

Cầu cảng (cảng Vũng Rô) 
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Để quy hoạch và xây dựng thành phố Tuy 

Hòa xứng tầm là trung tâm kinh tế, chính trị 

của tỉnh, Sở Xây dựng Phú Yên đã lập các 

quy hoạch chi tiết trong từng giai đoạn, trong 

đó đang điều chỉnh quy hoạch chung đến 

năm 2025. Đặc biệt, quy hoạch khu đô thị 

mới Nam Tuy Hoà rộng 385 ha (nằm cạnh bờ 

Nam sông Đà Rằng) với mục đích mở rộng 

thành phố về phía nam trong vùng kinh tế 

động lực phía nam tỉnh, huy động vốn để đầu 

tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; tiến hành 

xây dựng cầu Hùng Vương nối liền thành 

phố Tuy Hoà với vùng kinh tế phía nam tỉnh Phú Yên - Bắc Khánh Hoà mà trọng điểm là Vân 

Phong - Vũng Rô.  

Đối với các huyện, năm 2003, Sở Xây dựng Phú Yên đã hoàn chỉnh và trình Uỷ ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt các dự án quan trọng như: đề án điều chỉnh quy hoạch chung cho thị trấn La Hai 

(huyện Đồng Xuân) đến năm 2020 với quy mô 15 nghìn dân; đề án quy hoạch chi tiết phân lô 

xây dựng các khu tái định cư, khu dân cư, khu trung tâm thị trấn ở các huyện Phú Hoà, Sông 

Cầu, Đồng Xuân, Sông Hinh, trong đó huyện Sông Cầu điều chỉnh quy hoạch chung theo hướng 

phát triển thành thị xã đô thị loại IV và đang lập quy hoạch cho hai huyện mới là Đông Hoà và 

Tây Hoà.  

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Chính phủ, đến đầu năm 2004, ngành xây dựng Phú Yên 

đã cổ phần hóa thành công ba doanh nghiệp (Công ty tư vấn xây dựng Phú Yên, Công ty xây 

dựng Phú Yên, Công ty vật liệu xây dựng Phú Yên).  

Những công trình tiêu biểu của tỉnh Phú Yên  

Trong những năm qua, diện mạo tỉnh Phú Yên đã có những thay đổi rõ nét, thể hiện qua những 

công trình xây dựng đang hiện diện trên vùng đất này. Mỗi công trình để lại những dấu ấn riêng, 

đánh dấu sự tăng trưởng về kinh tế - xã hội của tỉnh cùng những bước tiến quan trọng của ngành 

xây dựng.  

1. Thủy điện Sông Hinh: với số vốn đầu tư trên 1.740 tỷ đồng, đây là công trình "thế kỷ" của 

Đường Hùng Vương - thành phố Tuy Hoà 
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Phú Yên, bao gồm 2 tổ máy có công suất 70 MW. Công trình bắt đầu phát điện vào ngày 14-4-

2000 và chính thức khánh thành vào cuối tháng 3-2001, cung cấp 370 triệu kWh/năm. Hồ thủy 

điện Sông Hinh rộng 41 km2, ngoài chức năng cải tạo môi trường, điều hòa khí hậu trong vùng, 

còn được khai thác để nuôi cá nước ngọt, phát triển du lịch sinh thái.  

2. Trường cao đẳng sư phạm Phú Yên: 

được đầu tư xây dựng trên diện tích 5 ha 

gồm nhiều dãy nhà cao tầng cùng với cơ 

sở vật chất đồng bộ. Với số vốn đầu tư 

trên 20 tỷ đồng, trường được hoàn thành 

và đưa vào sử dụng năm 1999. Đây là 

công trình tiêu biểu của ngành giáo dục -

đào tạo Phú Yên, đang chuẩn bị được 

nâng cấp thành trường đại học.  

3. Nhà thiếu nhi Phú Yên: với diện tích 

11 nghìn m2, được đưa vào sử dụng năm 

2000, có khả năng phục vụ 5.000 

lượt/năm cho thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh.  

4. Con đường nhựa lên ba huyện miền núi (Sông Hinh, Xuân Hoà, Đồng Xuân): đầu tư nâng cấp 

quốc lộ 25, ĐT 645, ĐT 641 không những tạo thuận lợi về giao thông mà còn mở ra cơ hội cho 

các huyện miền núi có điều kiện khai thác tiềm năng, thế mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Phú Yên.  

5. Cảng Vũng Rô: đây là công trình thể hiện những nỗ lực to lớn của tỉnh Phú Yên trong việc 

quyết tâm xây dựng cảng Vũng Rô trở thành cảng hàng hóa tổng hợp, bao gồm một cầu cảng mố 

nhô, cầu chính có chiều dài 78,1 m, rộng 19 m, dành cho tàu có trọng tải 8.000 tấn và bến liền 

bờ dài 200 m, với tổng kinh phí gần 34 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh Phú Yên còn tiếp tục đầu tư trên 

74,8 tỷ đồng xây dựng thêm nhiều hạng mục công trình khác, phục vụ cho hoạt động của cảng. 

Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm đã hoàn tất hồ sơ trình Bộ Giao thông - Vận tải 

kiểm tra, xem xét và công nhận Vũng Rô là cảng biển quốc tế.  

6. Đường Hùng Vương: có chiều dài trên 7 km, mặt đường từ 36 m đến 42 m, tạo nên vóc dáng 

hiện đại của một đô thị trẻ. Công trình này thể hiện sự thành công của tỉnh Phú Yên trong việc 

Một góc Khu công nghiệp Hoà Hiệp 
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thực hiện chủ trương "đổi đất lấy hạ tầng".  

7. Khu công nghiệp Hòa Hiệp: có diện tích trên 101 ha, hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư tương 

đối hoàn chỉnh. Hiện nay, tỉnh Phú Yên đang xúc tiến triển khai thêm Khu công nghiệp Hòa 

Hiệp II và Hòa Hiệp III, với diện tích 220 ha.  

Đây là những công trình tiêu biểu của Phú Yên khẳng định tính đúng đắn trong chính sách 

khuyến khích, ưu đãi đầu tư của tỉnh trong thời gian qua.  

Kết quả sản xuất – kinh doanh nm 2005 

Chỉ tiêu Đơn vị Trị giá 

Giá trị xây lắp Triệu đồng 160.000 

Giá trị sản xuất vật liệu xây dựng " 175.000 

Giá trị tư vấn xây dựng " 15.500 

Giá trị sản xuất - kinh doanh nước máy " 13.000 

Lượng nước tiêu thụ m3 4.200 

Nguồn: Sở Xây dựng Phú Yên 
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Trường Cao đẳng Xây dựng số 3  

"Đất lành chim đậu" 
Một cơ ngơi khang trang, hiện đại rộng hơn 10 nghìn m2 toạ lạc tại trung tâm thành phố Tuy 

Hoà, tỉnh Phú Yên, đó là Trường cao đẳng xây dựng số 3. Mấy ai ngờ rằng dưới chân móng kia 

một thời chỉ là cát trắng vương đầy bom mìn của Mỹ - ngụy. Như xương rồng trên cát, gần 3 

thập kỷ qua (1976 - 2004), ngôi trường ấy đã vượt bao thăng trầm để không chỉ tồn tại mà còn 

trở nên thân thiết và uy tín với lớp lớp những thế hệ thầy, trò trên mảnh đất miền Trung - Tây 

Nguyên này.  

Ngày 21-5-2001 đánh dấu một mốc son quan trọng trong quá trình phát triển của Trường trung 

học xây dựng số 6 khi chính thức được Bộ Xây dựng quyết định nâng cấp thành Trường cao 

đẳng xây dựng số 3. Quyết định này đã tạo điều kiện thuận lợi để trường mở rộng và nâng cao 

chất lượng các loại hình đào tạo - vấn đề mà toàn thể lãnh đạo và giáo viên nhà trường đã dày

công thực hiện trong suốt nhiều năm liền và đã đạt được những kết quả tốt.  

Vươn lên trong gian khó  

10 ngôi nhà tôn cũ, điện 1 tuần chỉ có 2 -3 tối, nước phải đào giếng sâu hàng chục mét mới có; 

đội ngũ giáo viên đến xây dựng trường chỉ có 30 người, nguyên là cán bộ của các trường trung 

học xây dựng số 1, 2, 3 và các cơ quan trong ngành xây dựng từ miền Nam đi tập kết về hoặc từ 

miền Bắc được điều động vào. Phác thảo về cơ ngơi và nhân lực của Trường cao đẳng xây dựng 

số 3 những ngày trứng nước chỉ có vậy. Trong khi đó, nhiệm vụ chẳng hề đơn giản khi trường 

phải khẩn trương đào tạo cán bộ trung học kỹ thuật xây dựng và kinh tế xây dựng cho các tỉnh 

miền Nam vừa được giải phóng. ý thức và trách nhiệm đã biến thành tâm niệm "Phải bắt tay 

ngay vào công tác đào tạo nguồn nhân lực dẫu có thiếu thốn, vất vả" trong mỗi giáo viên nhà 

trường. Khoá đầu tiên với hơn 100 học sinh và khoá tiếp theo hơn 200 học sinh trung cấp các 

ngành: kiến trúc, vật tư, xây dựng, lao động tiền lương đã được bắt đầu từ quyết tâm đó.  
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Vừa học tập, vừa xây dựng trường trong 

cảnh chật chội về nơi ở, nơi học, trong 

những bữa ăn độn khoai, độn sắn, song 

dường như càng gian khổ, thầy và trò 

nhà trường càng hăng hái luyện rèn, 

vươn lên. Kết quả không phụ lòng người 

khi cả 300 học sinh nhà trường đã được 

đào tạo thành những cán bộ kỹ thuật và 

kinh tế xây dựng giàu năng lực với 

chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Trong 

đó, nhiều người trở thành cán bộ chủ 

chốt của ngành xây dựng các tỉnh Nam 

Trung Bộ và Tây Nguyên lúc bấy giờ.  

Những năm tháng bao cấp, ngành giáo dục - đào tạo cả nước rơi vào tình trạng sa sút do chịu 

ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế - xã hội. Vẫn bám trụ và kiên trì phấn đấu, cán bộ, giáo viên 

nhà trường đã liên kết với sở xây dựng các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum mở thêm các lớp 

đào tạo cho học viên miền núi bằng nguồn kinh phí của địa phương. Vì thế, dù chỉ tiêu tuyển 

sinh hệ chính quy có giảm sút, nhưng trường vẫn duy trì được quy mô đào tạo 300 - 350 học 

viên/năm. Không những vậy, trường còn cử 20 cán bộ đi đào tạo ở các trường đại học để chuẩn 

bị lực lượng giảng dạy cho sự phát triển của nhà trường trong tương lai. Kinh phí nhà nước cấp 

cho công tác xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường không có, song trường đã tự xây 

thêm 2 nghìn m2 nhà ở, lớp học (ngoài 3 nghìn m2 nhà ở, lớp học được Bộ Xây dựng đầu tư từ 

trước) nhờ kinh phí thu được từ đào tạo và lao động sản xuất. Những nỗ lực không mệt mỏi của 

thầy và trò nơi đây đã khiến môi trường được cải thiện trong lành, diện mạo và vị thế của ngôi 

trường non trẻ giữa lòng đất cát phù sa ngày một khang trang hơn, vững chắc hơn.  

Đổi mới khi thời cơ đến  

Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, ngành giáo dục - đào tạo chủ trương đa dạng hóa trong đào 

tạo, mở ra cơ chế cho các trường đổi mới ngành nghề. Đây cũng là thời điểm miền Trung - Tây 

Nguyên được nhà nước đầu tư xây dựng nhiều nhà máy thuỷ điện lớn như Yaly, Vĩnh Sơn, Sông 

 

Lãnh đạo Bộ Xây dựng trao Huân chương Lao 

động hạng Nhất cho Trường cao đẳng xây dựng 

số 3 (năm 2001)  
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Hinh cùng nhiều khu công nghiệp. Thêm vào đó, nhu cầu về xây dựng các trung tâm đô thị cho 

các tỉnh mới tách ra đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để nhà trường phát triển. Nắm bắt được cơ 

hội đó, ngoài đào tạo cán bộ trung học, trường đã liên kết với Trường đại học kiến trúc Hà Nội 

đào tạo kỹ sư xây dựng cho cả vùng miền Trung - Tây Nguyên. Từ đây, đa dạng hoá ngành nghề 

đào tạo trở thành chiến lược phát triển của nhà trường.  

Kể từ năm 1992, bên cạnh chuyên ngành xây dựng và kế toán, trường đã mở thêm hệ đào tạo 

công nhân các nghề: nề, mộc, sắt hàn, điện nước, trắc địa. Cùng với Trường đại học kiến trúc Hà 

Nội, trường mở chuyên ngành đào tạo kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng cầu đường với lượng tuyển 

sinh 150 - 200 sinh viên/năm. Kết hợp với Trường công nhân xây dựng số 7, Trường trung học 

kinh tế Quảng Ngãi, Trường công nhân kỹ thuật Gia Lai mở các lớp trung học tại chức. Chính

sự đa dạng này đã tạo nên sức hút khiến số học sinh, sinh viên đăng ký học ở trường liên tục 

tăng qua các năm. Trong 10 năm, số lượng tuyển sinh của trường đã tăng gấp 4 lần, từ 580 học 

sinh (năm học 1991 - 1992) lên hơn 2.000 học sinh, sinh viên (năm học 2000 - 2001), bình quân 

tăng 10%/năm. Riêng năm 2004, trường đã tuyển hơn 3 nghìn sinh viên. Quan trọng hơn, chất 

lượng đào tạo cũng không ngừng được nâng cao. Nhờ đó, "95% học sinh ra trường đều có việc 

làm", thầy Hiệu trưởng Trần Quang Thiệu đã tự hào khi nói về thành tích của trường.  

Cùng với công tác giảng dạy, trường còn đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất với 

số vốn tự đầu tư hơn 10 tỷ đồng (ngoài 1,5 tỷ đồng được cấp từ ngân sách nhà nước). Nhờ vậy, 

đến năm 1999, 2 nhà ở 2 tầng cho học sinh (năm 1992) đã được nâng cấp thành khu nhà 4 tầng. 

Ngoài ra, trường còn được Bộ Xây dựng đầu tư chương trình mục tiêu hàng chục tỷ đồng để xây 

dựng xưởng thực hành, phòng thí nghiệm. Đến năm 2004, trường đã có 6 xưởng dạy nghề được 

trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại; 3 trung tâm tư vấn xây dựng, kiểm định xây dựng, tin 

học - ngoại ngữ và 1 thư viện với hơn 13 nghìn đầu sách đáp ứng được yêu cầu dạy, học và 

nghiên cứu của cả thầy và trò.  
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Nói về đội ngũ giáo viên, thầy Trần 

Quang Thiệu cho biết: "Tài sản quý giá 

nhất của trường là đội ngũ giáo viên, 

nhiều người đã gắn bó và cống hiến với 

trường suốt 28 năm qua. Vì thế, quan 

tâm và tạo mọi điều kiện để vừa đảm bảo 

cuộc sống, vừa giúp họ phát huy hết tài 

năng, trí tuệ là nhiệm vụ mà lãnh đạo 

trường luôn coi trọng". Với chính sách 

"chiêu hiền đãi sỹ", hàng năm, trường 

dành 100 triệu đồng để hỗ trợ giảng viên 

học cao học và giảng viên mới về công 

tác, tạo thêm việc làm và thu nhập cho anh chị em thông qua việc mở các lớp tại chức, hoạt 

động tư vấn xây dựng,... Qua đó, đa số giáo viên đều có thu nhập từ 1,5 triệu đồng/người/tháng 

trở lên. Con số 30 cán bộ của ngày đầu giờ đã lên đến 150 người, trong đó có 12 thạc sỹ, 86 kỹ 

sư và kiến trúc sư, 20 người đang học cao học. Gần 30 năm sát cánh bên nhau, họ đã đào tạo cho 

đất nước hơn 10 nghìn cán bộ, công nhân kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các 

tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.  

Để mãi là nơi "đất lành chim đậu"  

Từ năm 2001, một nấc thang mới trên chặng đường xây dựng và trưởng thành của trường đã bắt 

đầu khi trường chính thức trở thành trường cao đẳng. Từ năm 2002 đến năm 2004, quy mô đào 

tạo của trường tăng 15%/năm, dự kiến đến năm 2005 sẽ có 4.500 học sinh, sinh viên theo học tại 

đây. Dự đoán trước xu thế phát triển này, ngay từ năm 2000, trường đã chú ý đào tạo, bồi 

dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên vững mạnh bằng việc cử 5 - 10 giáo viên đi học cao học mỗi 

năm. Đến năm 2005, trường sẽ có 170 cán bộ, giáo viên, trong đó có 30 thạc sỹ, tiến sỹ và 100 

cử nhân các chuyên ngành, đồng thời tiếp tục mở rộng ngành nghề đào tạo gồm cao đẳng xây 

dựng cầu đường, cao đẳng xây dựng đô thị, tin học xây dựng và điện công nghiệp. Theo thầy 

Trần Quang Thiệu, nội dung đào tạo sẽ có sự liên thông giữa các hệ trung học, cao đẳng và đại 

học để học sinh, sinh viên sau khi ra trường 1- 2 năm có thể trở về trường học thêm 1 - 2 năm 

 

Lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên của trường 

(tháng 6-2003)  
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nữa để lấy bằng đại học. Mặt khác, trường sẽ đào tạo cho học sinh - sinh viên theo cách "giỏi 

một nghề- biết nhiều nghề" để người học sau khi ra trường có thể thích ứng với kinh tế tri thức 

đang ngày càng phát triển".  

Năm 2004, trường đã lập dự án đầu tư trình Bộ Xây dựng phê duyệt xây giảng đường rộng 5 

nghìn m2, cao 7 tầng, có hệ thống thang máy và thư viện hiện đại, trang bị hệ thống máy vi tính 

cho sinh viên truy cập internet và 3 nhà ở 5 tầng cho sinh viên cùng một nhà rèn luyện thể chất. 

Tổng mức đầu tư cho dự án khoảng 30 tỷ đồng. Đồng thời, trường cũng tiến hành xây dựng 

chiến lược và đang từng bước thực hiện để đến năm 2010 trở thành trường đại học.  

Là trường duy nhất trong 3 trường cao đẳng xây dựng của cả nước tiến hành đa dạng hoá ngành 

nghề đào tạo, với đội ngũ cán bộ, giáo viên đang tiếp tục được tuyển dụng mới có trình độ, năng 

lực chuyên môn giỏi để đáp ứng được yêu cầu mới khi dự án xây dựng nói trên đi vào hoạt 

động, Trường cao đẳng xây dựng số 3 sẽ trở thành trung tâm đào tạo cán bộ kỹ thuật xây dựng 

cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước.  

- Quy mô đào tạo: 4.000 học sinh.  

- Các hệ đào tạo: đại học, trung học, 

công nhân.  

- Các nghề đào tạo: kiến trúc, xây dựng 

dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu 

đường, cấp thoát nước và môi trường, kế 

toán, điện dân dụng, trắc địa công trình.  

- Kết quả đào tạo (đã tốt nghiệp đến 

tháng 10-2004):  

+ Đại học: 1.244 sinh viên, trong đó Phú 

Yên có 381 sinh viên.  

+ Cao đẳng: 110 sinh viên.  

+ Trung học: 7.109 học sinh, trong đó 

Phú Yên có 1.217 học sinh.  

+ Công nhân kỹ thuật: 3.500 học viên, trong đó Phú Yên có 106 học viên.  

 

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng và Uỷ ban 

nhân dân tỉnh thăm phòng thí nghiệm bê tông, 

vật liệu xây dựng của trường  

thuvienhaiphu.com.vn



+ Số lượng học sinh - sinh viên năm học 2003 - 2004: 3.109.  

Những phần thưởng cao quý 

- 03 Huân chương Lao động: hạng Nhất năm 2001, hạng Nhì năm 1996, hạng Ba năm 1991.  

- 01 Cờ thi đua của Chính phủ.  

- 05 Cờ thi đua của Bộ Xây dựng.  

- 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.  

- 01 Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- 01 Cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.  

- 01 Cờ thi đua của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  

- Nhiều bằng khen của Bộ Xây dựng và của tỉnh.  

- 02 giảng viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.  

- 13 Huy chương "Vì sự nghiệp giáo dục'.  
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Khoa học - Công nghệ Phú Yên  

Phát huy vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội 
Nguyễn Văn Dũng 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên 

Trong kỷ nguyên của nền kinh tế tri thức, khoa học - công nghệ đóng vai trò hết sức quan trọng 

trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 2 (khoá 

VIII), bám sát chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ năm 1996 đến năm 2005, Sở 

Khoa học và Công nghệ Phú Yên đã thực hiện 103 dự án, đề tài khoa học cấp tỉnh. Trong đó, 

nhiều đề tài đã được triển khai sâu rộng vào cuộc sống, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hóa của địa phương.  

Ngay sau khi thành lập (ngày 14-12-1993), nhận thức được trọng trách lớn lao của ngành với 

công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công 

nghệ), ngành khoa học - công nghệ Phú Yên đã nhanh chóng triển khai kế hoạch thực hiện các 

đề tài điều tra cơ bản về đặc điểm tự nhiên, xã hội, nhân văn của địa phương. Trên cơ sở đó, 

ngành đã xây dựng, cung cấp các luận cứ khoa học trong việc hoạch định chiến lược, đề ra các 

giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài.  

Đưa khoa học - công nghệ về nông thôn, miền núi và vùng biển  

Phú Yên có địa hình đa dạng với núi cao, biển rộng, cao nguyên màu mỡ, đồng bằng phì 

nhiêu,... và nhiều yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế nông thôn - miền núi. Tuy vậy, trước 

đây, với phương thức canh tác truyền thống, phương tiện sản xuất lạc hậu nên hiệu quả kinh tế 

thấp, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.  
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Trước thực trạng này, trong giai đoạn 

1996 - 2004, Phú Yên đã tập trung phát 

triển thế mạnh của các ngành nông - lâm 

- ngư nghiệp, thực hiện chương trình 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 

theo hướng sản xuất hàng hoá hiệu quả 

và bền vững, nhằm tạo bước đệm quan 

trọng cho những chương trình phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương trong giai 

đoạn tiếp theo. Thực hiện chủ trương đó, 

ngành khoa học - công nghệ Phú Yên có 

kế hoạch triển khai các đề tài, dự án 

nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhằm gây dựng và tìm ra những giống 

cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện môi trường sinh thái của địa phương như: bộ giống lúa 

LC88-66 phù hợp với điều kiện khí hậu của vùng miền núi; thâm canh các cây công nghiệp có 

thế mạnh như: điều, tiêu, bông lai, dứa,... gieo trồng các giống sắn KM 90, KM 94 cho năng suất 

cao; các giống mía F156, Roc 20, My 55-14 chịu hạn, năng suất, chữ đường cao trồng ở vùng 

hạn của tỉnh,...  

Nhiều đề tài, dự án ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội 

nông thôn được thực hiện thành công. Trong đó, dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học -

công nghệ phục vụ kinh tế - xã hội nông thôn" được triển khai thực hiện ở xã Xuân Thọ 2 

(huyện Sông Cầu) từ cuối năm 2001 là minh chứng điển hình. Cùng với đó, phong trào chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng được triển khai mạnh mẽ. Đến năm 2005, tổng số bò lai sind 

trên toàn tỉnh là 69.113 con, chiếm 34,28% tổng đàn. Dự án 50 triệu/ha/năm được triển khai ở 

xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa) đã thu hút 48 hộ tham gia, áp dụng công thức luân canh: trồng 

bí chanh + bắp (ngô) lai + bông vải + lúa,... cho thu nhập 48 triệu đồng/ha.  

Với phương tiện thủ công, lối đánh bắt truyền thống, khai thác thiếu khoa học, không những làm 

cạn kiệt nguồn lợi thuỷ sản mà hiệu quả kinh tế lại không cao. Thêm vào đó, từ năm 2004, nhiều 

diện tích nuôi tôm sú đã xảy ra dịch bệnh nên năng suất thấp, lượng tôm hùm giống khan hiếm 

nên số lượng tôm hùm nuôi giảm. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của tỉnh: "Tập trung chỉ đạo và 

 

Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ Phú Yên  
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đầu tư đúng mức nhằm thực hiện một số dự án có tính chất chiến lược về thuỷ sản để trong thời 

gian ngắn đưa thuỷ sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn", nhiều đề tài nghiên cứu nhằm phát 

hiện, đánh giá tiềm năng kinh tế biển của Phú Yên, đồng thời phát hiện và đưa ra những cảnh 

báo về nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thuỷ hải sản của tỉnh đã được thực hiện. Nhiều dự án thuỷ sản 

với các mô hình luân canh, xen canh được triển khai như: nuôi tôm sú kết hợp với cá rô phi, 

nuôi tôm sú thương phẩm với mật độ thưa; chuyển một số diện tích sang nuôi cua xanh thương 

phẩm, ốc hương, vẹm xanh, rong sụn; tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh, công tác dự báo 

ngư trường, thời tiết cho đánh bắt xa bờ,... đã góp phần đưa giá trị sản xuất thuỷ sản tăng khoảng 

5,5%/năm trong giai đoạn 2001 - 2005. Dự án ứng dụng máy tầm ngư - định vị trong khai thác 

thuỷ sản đã góp phần nâng cao sản lượng đánh bắt từ 27.710 tấn (năm 2000) lên 31.700 tấn (6

tháng đầu năm 2005), trong đó sản lượng cá ngừ đại dương đạt 5.040 tấn.  

Việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất nông - lâm - ngư 

nghiệp đã góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh và tạo 

ra sản phẩm hàng hoá, cung cấp nguyên liệu cho các đơn vị chế biến xuất khẩu. Thành công này 

có ý nghĩa kinh tế - xã hội hết sức to lớn, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động 

nông thôn, miền núi, miền biển, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo trên toàn tỉnh từ 15,3% (năm 

2001) xuống còn 5,2% (năm 2005). Đồng thời, những kết quả nghiên cứu còn là luận cứ khoa 

học giúp các nhà quản lý xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự phát 

triển đồng đều giữa các vùng, miền trong tỉnh. Không những thế, đất trống, đồi trọc được phủ 

xanh, môi trường sinh thái được bảo vệ, tiềm năng đất gò đồi hoang hóa được khai thác hợp lý 

đã mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi và vùng biển.  

Đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá  

Trong giai đoạn 1996 - 2005, công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản chiếm tỷ trọng lớn 

trong giá trị sản xuất công nghiệp địa phương. Bám sát định hướng phát triển ngành công nghiệp 

chế biến, bằng dự án "Sản xuất đồ hộp từ nguyên liệu thịt, cá và một số rau quả", ngành đã cùng 

các doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến bảo quản sau thu hoạch, nâng cao 

chất lượng chế biến lương thực, thực phẩm, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường trong nước 

và xuất khẩu. Ngoài ra, ngành còn thực hiện các dự án sản xuất vật liệu xây dựng trên cơ sở khai 

thác nguồn tài nguyên của địa phương; dự án cung cấp năng lượng cho khu vực nông thôn và 

miền núi; nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và giảm tổn thất 
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điện năng; đề án chống xâm thực bê tông trong xây dựng nhà ở ven biển; sản xuất phân vi sinh, 

phân NPK, sản xuất bột trợ lọc Diatomit trong nuôi trồng thủy sản, sản xuất thức ăn nuôi tôm, 

nghiên cứu chế tạo thiết bị tự động hoá,... Trong đó, ngành đã thành công trong công tác nghiên 

cứu, chế tạo Robot bốc vỏ chai được ứng dụng tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên, đạt 

huy chương vàng tại Hội chợ công nghệ Techmart tại Hà Nội năm 2003.  

Bên cạnh đó, ngành đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ - thông tin vào đời sống và các hoạt động 

xã hội thông qua thực hiện các dự án: ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cấp tỉnh; xây 

dựng cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên; xây dựng mạng Intranet khoa học - công 

nghệ tỉnh Phú Yên; xây dựng mạng thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phòng chống 

thiên tai của tỉnh; xây dựng website các cấp, ngành trong tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực về 

công nghệ - thông tin.  

Cùng với nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, 

công nghiệp, ngành còn triển khai hàng loạt các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã 

hội và nhân văn (giáo dục - đào tạo, điều tra môi trường, khí hậu thủy văn, y tế, văn hóa, lịch 

sử,...) nhằm xây dựng cơ sở, luận cứ khoa học cho các cấp lãnh đạo hoạch định chủ trương, 

chính sách, giải pháp phát triển tổng thể kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc 

sống cho nhân dân. Ngành đã triển khai nghiên cứu biên soạn: Địa chí Phú Yên, lịch sử Đảng bộ

các cấp, lịch sử một số ngành của tỉnh Phú Yên và đề tài văn học Phú Yên thế kỷ XX. Đề tài 

"Phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu một số môn học của trường phổ thông tỉnh Phú 

Yên" đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh năng khiếu của 

tỉnh, được ngành giáo dục - đào tạo Phú Yên ứng dụng trong các trường phổ thông trong tỉnh. 

Các đề tài điều trị tiêu sợi huyết trong nhồi máu cơ tim, điều tra tình hình bệnh lao, điều tra dinh 

dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi,... góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ 

sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

thuvienhaiphu.com.vn



Cùng với nhiệm vụ quản lý hoạt động 

khoa học, ngành còn thực hiện các 

nghiệp vụ chuyên môn: thanh tra, kiểm 

tra ngăn ngừa sản xuất hàng giả, hàng 

kém chất lượng. Theo đó, ngành đã phối 

hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo 

lường- Chất lượng mở các lớp tập huấn 

cho các ngành về thực hiện chứng nhận 

an toàn cho các sản phẩm hàng hoá của 

địa phương thuộc diện phải được chứng 

nhận bắt buộc, phù hợp với tiêu chuẩn; 

hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho 

mỗi đơn vị tham gia áp dụng các hệ 

thống quản lý chất lượng tiên tiến (ISO 9000, trị giá 25 triệu đồng; ISO 14000, trị giá 25 triệu 

đồng; HACCP, trị giá 20 triệu đồng); tư vấn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đăng ký sở 

hữu công nghiệp và đăng ký chất lượng sản phẩm.  

Phát huy kết quả đã đạt được, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các cơ quan nghiên 

cứu khoa học trên cả nước, phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan trong tỉnh, Sở Khoa học 

và Công nghệ Phú Yên sẽ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đưa 

khoa học- công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, thực hiện khẩu hiệu "đi tắt đón đầu" 

trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương và công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá.  

Tiền thân của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên là Ban Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Phú Yên. 

Khi đó, cơ sở vật chất của đơn vị còn đơn sơ, kinh phí eo hẹp, lực lượng cán bộ thiếu và yếu, 

nên không đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ.  

Ngoài ra, trước nhu cầu ngày càng cao của công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ 

phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, cuối năm 1992, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà 

nước được chuyển đổi thành Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và 

Công nghệ). Theo đó, Ban Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Phú Yên đã được chuyển thành Sở Khoa 

học - Công nghệ và Môi trường Phú Yên (nay là Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên) theo 

 

Trồng các giống mía có khả năng chịu hạn, chữ 

lượng đường cao đã góp phần nâng cao năng 

suất mía của tỉnh Phú Yên  
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Quyết định số 2166/QĐ-UB ngày 14-12-1993 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.  

Những thử nghiệm thành công 

Dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ kinh tế - xã hội nông thôn" ở 

xã Xuân Thọ 2 (huyện Sông Cầu) đã triển khai thực hiện các mô hình: thâm canh cây mía cao 

sản trên đất đồi không chủ động nước tưới, sind hóa đàn bò và kinh tế trang trại trên đất gò đồi 

với các loại cây trồng mang tính sản xuất hàng hóa, phù hợp với đất đai, khí hậu tại địa phương. 

Sau 3 năm triển khai, dự án đã cho kết quả khả quan. Giống mía chịu hạn, có năng suất cao My 

55-14 được nhập từ Cuba, ứng dụng trồng trên đất gò đồi, hoang hóa của hai thôn Hảo Nghĩa và 

Mỹ Lương, đạt năng suất bình quân 76,8 tấn/ha, vượt trên 30 tấn/ha so với giống mía của địa 

phương, lợi nhuận đạt hơn 10 triệu đồng/ha. Từ kết quả đó, hai thôn Hảo Nghĩa và Mỹ Lương 

đã nhân rộng diện tích trồng mía cao sản chịu hạn My 55-14 lên 54 ha trong năm 2004.  

Mô hình sind hóa đàn bò nằm trong dự án này cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trước khi 

triển khai dự án, tổng đàn bò của xã có 2.950 con, chủ yếu là giống bò cỏ của địa phương, tăng 

trọng chậm, trọng lượng thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Với việc áp dụng phương thức thụ 

tinh nhân tạo và phối giống trực tiếp từ bò sind đực, đến năm 2004, thôn Mỹ Lương đã có 46 

con bê lai, hai thôn Hảo Danh, Hảo Nghĩa có 100% bò cái phối giống sind đã thụ thai và sẽ cho 

ra đời khoảng 15 bê lai sind trong thời gian tới. Cùng với sind hóa đàn bò, dự án đã đưa vào 

trồng thử 0,75 ha cỏ voi cho năng suất 210 - 215 tấn/ha/năm.  

Bên cạnh đó, dự án đã khơi dậy tiềm năng của 1.700 ha gò đồi hoang hóa thông qua xây dựng 

mô hình trang trại trên cơ sở lấy cây điều, cây xoài làm cây dài ngày; lấy ngắn nuôi dài bằng 

cách xen canh cây lạc, dứa,... để nâng cao độ che phủ và tăng độ phì của đất. Dự án đã đưa các 

dòng điều có năng suất cao (15 tạ/ha), chất lượng tốt như: ĐD66-14, ĐDH67-15, BO1, PN1,... 

giống xoài ghép thuần chủng thuộc giống GL1, GL2,... vào trồng thử nghiệm. Sau 24 tháng 

trồng, vụ bói quả đầu tiên, năng suất xoài đạt 360 kg/ha, năng suất điều đạt 160,8 kg hạt/ha. 

Những thành công bước đầu đã mở ra triển vọng nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là 

trên diện tích đất gò đồi hoang hóa.  

Mục tiêu quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên giai đoạn 

2005 - 2010 là từng bước đưa tỷ trọng công nghiệp đến năm 2010 đạt 35,7% GDP của tỉnh. 

Hướng tới mục tiêu đó, Phú Yên đang đẩy mạnh việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu, cụm 

công nghiệp, chuẩn bị đón nhận những dự án đầu tư. Do vậy, trách nhiệm của ngành khoa học -
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công nghệ Phú Yên trong giai đoạn tới sẽ nặng nề hơn, yêu cầu về nhân lực và vật lực cao hơn. 

Gánh vác trọng trách đó, từ năm 2000, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên đã đưa một số cán 

bộ có năng lực đi học cao học và các chuyên đề sau đại học, cử nhiều lượt cán bộ đi tham quan 

khảo sát, nghiên cứu các mô hình khoa học - công nghệ tiên tiến, tiếp thu kiến thức khoa học -

công nghệ hiện đại, tăng cường hợp tác quốc tế trong việc chuyển giao công nghệ, xây dựng các 

cơ sở thực nghiệm,... Đồng thời, ngành cũng đẩy mạnh công tác kiện toàn tổ chức; khuyến 

khích, khen thưởng, động viên các nhà khoa học tích cực tham gia nghiên cứu, xây dựng luận cứ 

khoa học có giá trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Sở Khoa học và công nghệ Phú Yên 

Địa chỉ: số 8 đường Trần Phú, thành phố Tuy Hòa - Phú Yên  

Điện thoại: 057.842595  
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Chương II: Phát triển các thành phần kinh tế  

Hệ thống doanh nghiệp Phú Yên  

Nỗ lực bứt phá 
"Trong hành trình trở thành thành viên câu lạc bộ 500 tỷ đồng của ngành thuế Phú Yên đã có 

sự cộng tác rất đắc lực của người bạn đồng hành, đó là các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân 

sản xuất - kinh doanh". Đánh giá của ông Ngô Đức Toàn - Cục trưởng Cục thuế tỉnh Phú Yên -

chỉ là một trong rất nhiều những lời ngợi khen, thể hiện sự trân trọng, tôn vinh của các cấp uỷ, 

chính quyền địa phương và đội ngũ công nhân, viên chức lao động toàn tỉnh đối với sự phát 

triển mạnh mẽ, năng động cùng những đóng góp lớn lao của hệ thống doanh nghiệp Phú Yên 

trong những năm qua.  

Tất cả vì doanh nghiệp  

Cùng với sự ra đời của hàng loạt các giải 

thưởng cao quý như Sao Đỏ, Sao Vàng 

đất Việt, từ năm 2004, ngày 13-10 hàng 

năm chính thức trở thành ngày "Doanh 

nhân Việt Nam". Điều đó thể hiện sự ghi 

nhận, tôn vinh vai trò và những đóng góp 

lớn lao của đội ngũ doanh nhân và doanh 

nghiệp Việt Nam đối với sự nghiệp phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đối 

với một tỉnh nghèo như Phú Yên, phát 

triển doanh nghiệp là một trong những 

yêu cầu bức thiết để từng bước nâng cao 

năng lực nội tại của nền kinh tế, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Cải thiện nhìn 

nhận của xã hội đối với doanh nhân chưa đủ, quan trọng hơn là xây dựng chính sách đồng bộ, 

tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ 

doanh nhân ngang tầm quốc tế.  

Xuất phát từ nhận thức này, trong những năm qua, Phú Yên đã dành nhiều tâm sức cho công tác 

cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nhà 

 

Khu công nghiệp Hoà Hiệp đang thu hút ngày 

càng nhiều doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất - 

kinh doanh  
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đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu và tiến hành sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với việc ban hành và đẩy mạnh thực hiện các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, áp 

dụng cơ chế "một cửa, tại chỗ", hàng năm, tỉnh còn hỗ trợ đầu tư một số hạng mục cho dự án 

của một số doanh nghiệp như: đường nội bộ, san lấp mặt bằng, tường rào, trạm điện,... Nếu là 

doanh nghiệp nhà nước, sau khi hoàn thành nghĩa vụ vượt thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được 

tỉnh hỗ trợ cấp lại 50% trên tổng số vượt, bổ sung vào vốn kinh doanh của doanh nghiệp.  

Tạo lập mặt bằng sản xuất - kinh doanh cho các doanh nghiệp cũng được chính quyền tỉnh chú 

trọng đầu tư với việc quy hoạch và xây dựng 3 khu công nghiệp Hoà Hiệp, An Phú, Đông Bắc 

Sông Cầu cùng hàng loạt các cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại các huyện, thành phố với kết cấu 

hạ tầng từng bước được nâng cấp, hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại.  

Bên cạnh đó, Phú Yên cũng có nhiều cố gắng để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các 

doanh nghiệp về vốn đầu tư - từ lâu được xem là một trong những rào cản lớn đối với hệ thống 

doanh nghiệp trong quá trình hội nhập và phát triển. Ông Nguyễn Duy Hiệu, Quyền Giám đốc 

Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Phú Yên, cho biết: "Thực hiện các chính sách tín dụng do

Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành nhằm kích thích các thành phần kinh tế 

tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, ngân hàng Phú Yên đã cơ cấu lại nợ để xử lý theo quy định 

của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước Việt Nam, rà soát lại toàn bộ công tác tín dụng để có 

hướng khắc phục những vướng mắc. Đồng thời, mở rộng hướng đầu tư nhằm vào chuyển dịch 

hợp lý cơ cấu sản xuất, chẳng hạn như nâng mức cho vay đối với kinh tế hộ sản xuất hàng hóa 

từ 10 triệu đồng lên 30 triệu đồng mà không cần thế chấp tài sản; được dùng tài sản hình thành 

từ vốn vay để bảo đảm tiền vay,... Bên cạnh đó, các hội nghị xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực 

của tỉnh, chương trình liên kết với thành phố Hồ Chí Minh,... đã mở ra những khả năng và triển 

vọng mới trong việc xích lại gần nhau giữa ngân hàng Phú Yên với các ngành kinh tế, giữa 

người vay và cho vay".  

Cùng nhau "đua sức", "đua tài"  
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Những cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi thu hút đầu tư thông thoáng, linh hoạt, đi kèm 

với những biện pháp đồng bộ và kịp thời giải quyết những vướng mắc về mặt bằng sản xuất, vốn 

đầu tư,... đã góp phần mở đường cho sự 

lớn mạnh và phát triển nhanh chóng của 

hệ thống doanh nghiệp Phú Yên, đặc biệt 

là khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.  

Trong giai đoạn 2001 - 2004, số lượng 

doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tăng 

bình quân 33,6%/năm, vốn đăng ký kinh 

doanh tăng bình quân 58,5%/năm. Riêng 

năm 2004, toàn tỉnh có 185 doanh nghiệp 

đăng ký kinh doanh với tổng vốn 270 tỷ 

đồng, tăng hơn 3 lần về số doanh nghiệp 

và tăng hơn 6 lần về số vốn đăng ký kinh 

doanh so với năm 2000. Đến cuối năm 2004, toàn tỉnh có 609 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh 

theo Luật doanh nghiệp, trong đó có 380 doanh nghiệp tư nhân, 190 công ty trách nhiệm hữu 

hạn, 39 công ty cổ phần với tổng vốn đăng ký 1.067,3 tỷ đồng. Hàng loạt các dự án có quy mô 

vốn khá lớn, sử dụng nhiều lao động, sản xuất các sản phẩm có thế mạnh của địa phương như: 

dự án sản xuất bia của Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên (nâng công suất lên 50 triệu lít 

trong giai đoạn 2005 - 2010); các dự án chế biến mây, tre, lá xuất khẩu của Doanh nghiệp tư 

nhân Hà Phong, Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Mỹ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương 

Nam (với mức vốn đầu tư 2,25 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 3.000 lao động); dự án 

Nhà máy bia Phú Minh của Công ty cổ phần Phú Minh (tổng mức đầu tư 16,317 tỷ đồng); dự án 

nhà máy sản xuất kính hoa xuất khẩu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến (tổng mức 

đầu tư 1,225 triệu USD, đã đi vào hoạt động năm 2002); dự án bến xe Thuận Thảo của Doanh 

nghiệp vận tải và thương mại Thuận Thảo; dự án Nhà máy sản xuất tôn xà gồ Bích Hợp (tổng 

mức đầu tư 4 tỷ đồng),... đã thể hiện sức bật của khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh Phú Yên. 

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dù mới bước đầu đi vào hoạt động, số lượng và quy 

mô dự án chưa lớn, nhưng đã từng bước khẳng định vai trò trong nền kinh tế địa phương. Đến 

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Bích Hợp - một 

trong những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Phú 

Yên  
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năm 2004, số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh còn hiệu lực là 20 dự án, với 

tổng vốn đầu tư đăng ký 174,286 triệu USD. Trong đó, 8 dự án đã hoàn thành xây dựng cơ bản 

và đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh như: Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp KCP -

Việt Nam (sản xuất đường), Công ty Thai Nakorn Patana (sản xuất thuốc tây), Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Hawaii Venture, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Seamark, 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Wu Chin Lien,... và một số dự án có mức vốn đầu tư nhỏ đã nhanh 

chóng triển khai xây dựng cơ sở và đi vào hoạt động trong năm 2004 như Công ty Tai San -

Aqua produce, Công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng thuỷ sản Đài Loan - Việt Nam. Ngân 

sách thu được từ các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2004 là 382.939 USD và 

378,761 triệu đồng.  

Cùng với sự lớn mạnh của khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, Phú Yên đang tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước 

nhằm tăng cường năng lực sản xuất - kinh doanh, năng lực cạnh tranh và hội nhập của khối này, 

giữ vững và phát huy vai trò chủ đạo 

trong nền kinh tế địa phương.  

Sự tăng trưởng nhanh về số lượng và quy 

mô vốn mới phản ánh bề nổi sự lớn 

mạnh của hệ thống doanh nghiệp Phú 

Yên. Hiệu quả sản xuất - kinh doanh, thu 

nộp ngân sách, giải quyết việc làm cho 

người lao động, đóng góp vào kim ngạch 

xuất khẩu,.... mới là những chỉ tiêu đánh 

giá toàn diện về sự trưởng thành của hệ 

thống doanh nghiệp. Ông Ngô Đức Toàn 

- Cục trưởng Cục thuế tỉnh Phú Yên -

cho biết: "Từ một tỉnh mà số doanh 

nghiệp có mức nộp thuế hàng tỷ đồng/năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến nay Phú Yên đã có 

những doanh nghiệp nộp thuế trên 70 tỷ đồng như Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên, trên 

10 tỷ đồng như Công ty vật tư tổng hợp Phú Yên. ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, nhiều 

doanh nghiệp hoạt động với quy mô lớn có số nộp thuế đến con số hàng tỷ đồng như: Doanh 

 

Sản phẩm đường tinh luyện của Công ty trách 

nhiệm hữu hạn công nghiệp KCP Việt Nam  
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nghiệp thương mại tư nhân Hải Lâm, Công ty cổ phần bia Phú Minh,... Số nộp thuế ở khu vực 

kinh tế ngoài quốc doanh tăng khoảng 20%/năm là minh chứng rõ nét nhất về sự cố gắng của 

các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trong sản xuất - kinh danh và thực hiện nghĩa vụ nộp 

thuế". Hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục 

nghìn lao động địa phương, tạo hiệu ứng dây chuyền đẩy mạnh sự phát triển của các ngành nông 

- lâm - ngư nghiệp, công nghiệp, thương mại - du lịch - dịch vụ, góp phần tăng kim ngạch xuất 

khẩu cho tỉnh.  

Đáng mừng hơn, các doanh nghiệp Phú Yên đã chú trọng đến việc xây dựng và bảo hộ thương 

hiệu- phương thức cạnh tranh chuyên nghiệp và hiện đại. Điển hình như Doanh nghiệp vận tải 

và thương mại Thuận Thảo - doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất của tỉnh hoạt động trong lĩnh 

vực vận tải đạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt. Ngoài việc xây dựng thành công thương hiệu 

Thuận Thảo dành cho xe vận tải nhỏ và xe khách chất lượng cao, Thuận Thảo đang phấn đấu 

đưa thương hiệu nước uống tinh khiết Sugar trở thành hàng Việt Nam chất lượng cao.  

Tích cực "vào cuộc" để nâng cao nội lực cho hệ thống doanh nghiệp  

Hầu hết các doanh nghiệp có quy mô 

nhỏ, vốn ít, hiệu quả sản xuất - kinh 

doanh và năng lực cạnh tranh chưa cao, 

chưa có doanh nghiệp nào đủ sức và đủ 

tầm để đảm nhận vai trò "đầu tàu" trong 

phát triển kinh tế; phần lớn lãnh đạo các 

doanh nghiệp trong tỉnh còn thiếu kinh 

nghiệm trong tổ chức, điều hành quản 

lý,... đó là những hạn chế cơ bản của hệ 

thống doanh nghiệp Phú Yên trong quá 

trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc 

tế. Những hạn chế này không thể khắc 

phục trong ngày một, ngày hai. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thì nhiều, song chủ yếu vẫn 

là do thiếu vốn đầu tư. Đáng buồn là trong khi ngân hàng không thiếu vốn để đầu tư, các doanh 

nghiệp thì cần vốn nhưng không ít doanh nghiệp lại không có khả năng tiếp cận vốn vay ngân 

hàng. Đại bộ phận các doanh nghiệp nhà nước đều có vốn tự có rất thấp, vốn tích luỹ không 

 

Đội xe khách chất lượng cao của Doanh nghiệp 

vận tải và thương mại Thuận Thảo  
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nhiều, sử dụng vốn sai mục đích, khiến sản xuất - kinh doanh khó khăn, thua lỗ kéo dài, không 

có khả năng trả nợ cho ngân hàng. Các dự án lớn còn thiếu tính khả thi, hiệu quả kinh tế và khả 

năng thu hồi nợ không rõ ràng nên chưa có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng. Đối với 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh, ngoài các hạn chế trên, không ít doanh nghiệp còn vướng mắc 

về tính minh bạch tài chính, tài sản đảm bảo vốn vay và các yếu tố pháp lý khác, từ đó chưa 

chứng minh được tính hiệu quả, khả năng trả nợ, nên ngân hàng khó có thể cho vay vốn.  

Để giải quyết triệt để những khó khăn này, ngoài những nỗ lực của bản thân doanh nghiệp, 

chính quyền tỉnh và các ban, ngành hữu quan cần tiếp tục vào cuộc mạnh dạn hơn nữa, tập trung 

giải quyết kịp thời khâu quan trọng nhất là cơ chế, chính sách và vốn.  

Lắng nghe ý kiến phản hồi từ chính những doanh nhân, người trong cuộc là một trong những 

giải pháp thiết thực giúp Phú Yên nhanh chóng tiếp cận và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của 

doanh nhân và doanh nghiệp, từ đó có sự điều chỉnh kịp thời cơ chế, chính sách và quy hoạch 

phát triển đối với từng ngành, từng lĩnh vực, từng sản phẩm chủ lực. Tâm huyết với sự phát triển 

của hệ thống doanh nghiệp và kinh tế địa phương, ông Ngô Đa Thọ, Giám đốc Công ty cổ phần 

bia Sài Gòn - Phú Yên đã đưa ra những gợi ý khá thiết thực: "Tỉnh cần có chính sách bồi dưỡng, 

đào tạo để tạo cho tỉnh một đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp hùng hậu, thực sự là những con 

người có đạo đức, tri thức, tài năng và lòng quả cảm. Thành lập Hiệp hội doanh nghiệp Phú Yên 

để phát huy thế mạnh liên kết, hợp tác tham gia các dự án lớn trong và ngoài tỉnh. Tỉnh cần phải 

khảo sát, lựa chọn một số mặt hàng chủ lực có lợi thế cạnh tranh để hỗ trợ các doanh nghiệp 

trong việc quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, hỗ trợ vốn xây dựng thương hiệu. Có chính 

sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thể tiếp cận với các ngân hàng tín dụng bằng 

nguồn vốn dành cho sự nghiệp phát triển. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thường xuyên 

tiếp cận, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong quá trình 

sản xuất,... Chính quyền địa phương phải thực sự là "bà đỡ" của các doanh nghiệp trong quá 

trình đầu tư phát triển bằng một số biện pháp như tạo mặt bằng, nguồn vốn, nhân lực".  
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Bà Võ Thị Thanh - Giám đốc Doanh nghiệp vận tải và thương mại Thuận Thảo - đưa ra những 

yêu cầu bức thiết về cải cách thủ tục hành chính: "Những thủ tục phiền hà, một vài cán bộ nhân 

viên nhũng nhiễu chính là lực cản cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và các 

doanh nghiệp nói riêng trong những năm qua. Việc cải cách hành chính theo cơ chế một cửa sẽ 

giúp các doanh nghiệp có được nhiều thuận lợi hơn trong quá trình triển khai các dự án đầu tư, 

phát triển sản xuất - kinh doanh. Cùng 

với hoàn thiện các chính sách ưu đãi của 

tỉnh, cải cách hành chính sẽ tạo nên lực 

hút hấp dẫn các nhà đầu tư đến với Phú 

Yên". Đặc biệt, trong quá trình tiến hành 

cải cách thủ tục hành chính, cải thiện 

môi trường đầu tư, cần lưu ý việc ưu đãi 

đầu tư phải được thông suốt từ lãnh đạo 

tỉnh đến các ngành, địa phương. Đây là 

vấn đề tế nhị, các nhà đầu tư đang được 

nhiều nơi mời chào, họ không chỉ chọn 

nơi có lợi ích mà còn chọn nơi họ được 

yêu mến, tôn trọng và giúp đỡ. Không nên để xảy ra tình trạng lãnh đạo tỉnh thì mời, các ngành, 

địa phương hoặc cơ sở thì nói nguyên tắc.  

Về phía ngành ngân hàng, để tiếp tục nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, sát cánh cùng doanh nghiệp 

trong quá trình phát triển, ngành ngân hàng Phú Yên đã đề ra một số chủ trương, giải pháp để 

đầu tư tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở các chương trình mục tiêu của tỉnh 

đề ra. Ông Nguyễn Duy Hiệu - Quyền Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh 

tỉnh Phú Yên cho biết: "Với ngành công nghiệp, ngành ngân hàng Phú Yên xác định đây là bước 

đột phá để đầu tư vào các công trình trọng điểm của tỉnh như công trình thuỷ điện sông Ba Hạ, 

các nhà máy chế biến, các xí nghiệp khai thác và cơ khí,... Đối với các doanh nghiệp nằm trong 

các khu công nghiệp dù chưa đặt mạnh vấn đề vay vốn với các ngân hàng thương mại ở Phú 

Yên, nhưng các ngân hàng đã chủ động khảo sát và làm việc với ban quản lý đặt quan hệ trực 

tiếp với các doanh nghiệp để có hướng cung ứng vốn, cũng như thực hiện các dịch vụ thanh toán 

chuyển tiền trong nước và quốc tế. Hướng đến các ngân hàng thương mại sẽ tích cực làm việc 

 

Xí nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu tại Khu 

công nghiệp Hoà Hiệp  
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với các doanh nghiệp để có thể sớm mở phòng giao dịch tại Khu công nghiệp Hoà Hiệp phục vụ 

khách hàng. Trong khi đầu tư cho doanh nghiệp nhà nước đang gặp khó khăn, giải pháp của 

ngành là chuyển hướng đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ mà chủ yếu là các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, công nghiệp phục vụ nông nghiệp và phát triển 

nông thôn vì loại hình doanh nghiệp này hiện chiếm 80% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh, đồng thời tìm biện pháp tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế như áp dụng phù hợp tỷ lệ 

vốn tự có tham gia, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vốn ngân hàng, mở 

ra hướng tín dụng trung, dài hạn ngoài quốc doanh".  

Tất cả đang hăng hái vào cuộc với tinh thần "Tất cả vì doanh nghiệp", từ các cấp uỷ, chính 

quyền đến các ban, ngành hữu quan như Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các tổ chức tài 

chính, tín dụng cùng các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Những nỗ lực 

này không nằm ngoài mục tiêu tăng cường năng lực cho hệ thống doanh nghiệp địa phương, đủ 

sức, đủ tầm, chủ động và tự tin từ "sân nhà" bước vào "đấu trường" quốc tế. Cùng với những 

bước tiến vững chắc của hệ thống doanh nghiệp, kinh tế Phú Yên đang chuẩn bị cho những bứt 

phá mới.  
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Công ty lâm đặc sản Phú Yên (FOREXCO)  

Hoạt động hiệu quả nhờ kinh doanh đa ngành, đa nghề 
Hoạt động đa ngành trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, nhưng với truyền thống 15 năm xây 

dựng và phát triển, Công ty lâm đặc sản Phú Yên luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Kết quả 

này cho thấy, chiến lược mà công ty đề ra cho cho từng lĩnh vực hoạt động cụ thể đã đem lại 

những thành công nhất định.  

Do tính chất hoạt động tương đối đặc biệt, trong những năm qua, công ty luôn đề cao công tác 

hoạch định chiến lược riêng cho từng đơn vị. Ông Võ Văn Xô - Giám đốc Công ty lâm đặc sản 

Phú Yên - cho biết: "Tuy mỗi đơn vị trực thuộc đều xây dựng chiến lược kinh doanh riêng, 

nhưng tất cả các đơn vị đều tuân theo những nguyên tắc hoạt động: ổn định, bền vững và hiệu 

quả. Việc giao quyền chủ động trong sản xuất - kinh doanh cho mỗi đơn vị đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho các đơn vị phát huy trọn vẹn, toàn diện năng lực của mỗi cá nhân".  

Tuy nhiên, đó chỉ là một trong những 

nguyên nhân cơ bản giúp cho công ty đạt 

được kết quả hôm nay. Điều quan trọng 

hơn, công ty đã xây dựng được tập thể 

đoàn kết, ban lãnh đạo năng động, sớm 

thích ứng với cơ chế thị trường, bộ máy 

điều hành gọn nhẹ,... Nhờ đó, hoạt động 

sản xuất - kinh doanh của công ty ngày 

một phát đạt. Kết quả hoạt động sản xuất 

- kinh doanh có nhiều khởi sắc. Bình 

quân hàng năm, doanh thu của công ty 

đạt 20 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách trên 1 

tỷ đồng, lợi nhuận đạt 300 triệu đồng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 500 nghìn USD, thị trường 

xuất nhập khẩu ngày càng mở rộng. Sản xuất - kinh doanh phát triển đã góp phần cải thiện đời 

sống của đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Năm 2004, thu nhập bình quân của hơn 320 cán bộ, 

công nhân viên đạt 700 nghìn đồng/người/tháng.  

Thực hiện chủ trương cổ phần hoá của Nhà nước và kế hoạch cổ phần hoá của Uỷ ban nhân dân 

 

Mặt hàng gỗ mỹ nghệ xuất khẩu của Công ty lâm 
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tỉnh Phú Yên, Công ty lâm đặc sản Phú Yên sẽ tiến hành cổ phần hoá trong năm 2005. Ông Võ 

Văn Xô cho biết "Dù chuyển sang hoạt động theo mô hình mới, nhưng công ty vẫn tiếp tục sản 

xuất- kinh doanh các ngành nghề trước đây. Ngoài ra, công ty còn hướng tới mở rộng lĩnh vực 

kinh doanh thông qua đầu tư xây dựng mới nhà máy sản xuất băm nghiền và ép bột giấy nguyên 

liệu, đầu tư phát triển du lịch sinh thái, khách sạn,...". Theo đó, công ty dự định sẽ bố trí, sắp xếp 

lại cơ cấu lao động, tổ chức sản xuất, củng cố mạng lưới bán hàng và khách hàng, đầu tư xây 

dựng bổ sung nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị nhằm nâng công suất sản xuất và tiêu thụ tăng 

gấp 1,5 đến 2 lần so với năm 2004. Khi có điều kiện thuận lợi, công ty sẽ tiến hành đầu tư 

những ngành nghề mới với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả.  

Tuy chưa phải là công ty "tầm cỡ", nhưng Công ty lâm đặc sản Phú Yên luôn hoàn thành vượt 

mức kế hoạch Nhà nước giao, hướng tới xây dựng doanh nghiệp ngày một ổn định và phát triển. 

Đó là nền tảng vững chắc đưa công ty vươn tới đến những nấc thang mới.  

Được thành lập năm 1989, Công ty lâm đặc sản Phú Yên có 5 đơn vị trực thuộc, bao gồm Xí 

nghiệp khai thác lâm sản và xây dựng cơ bản, Xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu, Xưởng chế 

biến và kinh doanh than đá, Trạm phân phối và kinh doanh gas và Lâm trường Tháng Tám. 

Công ty hoạt động trong lĩnh vực trồng rừng, khai thác gỗ, chế biến gỗ và lâm sản; chế biến than 

đá; sang chiết và kinh doanh gas đốt; xuất nhập khẩu các mặt hàng nông - lâm - thuỷ sản và 

hàng tiêu dùng.  

Công ty lâm đặc sản Phú Yên 

Địa chỉ: số 52 quốc lộ 1A - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoại: 057.823620  

Fax: 057.825027  
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Công ty In tổng hợp Phú Yên  

Hành trình tuổi 15 
Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp phải tự tìm hướng đi thích hợp để tồn tại và 

phát triển. Quá trình vận động của mỗi doanh nghiệp là cả một chặng đường đầy gian nan, 

song đó cũng chính là quãng thời gian rèn luyện bản lĩnh và lòng quyết tâm cho mỗi doanh 

nghiệp. Không phải là trường hợp ngoại lệ, qua 15 năm xây dựng và trưởng thành (1989 -

2004), vượt qua mọi khó khăn, Công ty in tổng hợp Phú Yên, trực thuộc Sở Văn hoá - Thông tin 

Phú Yên, đã ghi được một số kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực hoạt động.  

Tạo dựng niềm tin bằng uy tín và chất 

lượng  

Là doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh 

in, bao bì và vật tư ngành in, công ty 

chuyên sản xuất, phục vụ các nhu cầu in 

ấn trên địa bàn. Trong những năm qua, 

các chỉ tiêu kinh doanh như sản lượng, 

doanh số và lợi nhuận liên tục tăng qua 

các năm. Tốc độ tăng trưởng doanh thu 

bình quân trên 15%/năm. Để thích ứng 

với nền kinh tế thị trường đầy khắc 

nghiệt, công ty đã áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng linh hoạt, nhạy bén, 

xây dựng cơ chế hoạt động mang tính cạnh tranh cao. Theo đó, công ty đã tích cực, chủ động 

tham gia các cuộc đấu thầu in với số lượng lớn. Với uy tín được tạo dựng lâu năm và tinh thần 

thái độ làm việc nghiêm túc, Công ty in tổng hợp Phú Yên là đơn vị nhiều năm liền trúng thầu 

các chương trình lớn. Hầu hết các chủ đầu tư đều đánh giá cao uy tín của công ty thông qua chất 

lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, giá cả và việc thực hiện nghiêm túc các cam kết theo yêu 

cầu, giao ước đã ký kết.  

Ngoài ra, công ty đã tổ chức sản xuất - kinh doanh các sản phẩm in từ nhỏ lẻ đến số lượng lớn, 

từ đơn giản đến phức tạp, trên nhiều chất liệu khác nhau. Đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, 

công ty đã sản xuất các loại xuất bản phẩm cao cấp, thậm chí có sản phẩm dày đến hàng nghìn 

trang/quyển, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của các công đoạn trước in, in và sau in. Các sản 

 

Trụ sở Công ty in tổng hợp Phú Yên (số 6 đường 
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phẩm chủ yếu của công ty, bao gồm: sách địa chí, tuyển tập văn thơ thế kỷ, tuyển tập ảnh, tuyển 

tập tranh, tuyển tập tác giả và các loại nhãn hiệu bao bì, hóa đơn chứng từ, sách vở, báo chí, văn 

hóa phẩm,... Toàn bộ xuất bản phẩm và dịch vụ in công ty thực hiện trong thời gian qua đều đạt 

chất lượng tốt, được thị trường chấp nhận.  

Ông Dương Quốc Thy - Giám đốc Công ty in tổng hợp Phú Yên - cho biết: "Đạt được một số 

kết quả trên, trước hết là do công ty đã xây dựng định hướng phát triển đúng, bao gồm các bước 

đi cụ thể cho từng giai đoạn, áp dụng biện pháp thích hợp theo đặc điểm tình hình riêng của đơn 

vị nhằm chủ động hội nhập thị trường. Tiếp đến, công ty thực hiện tốt bài toán đầu tư đổi mới 

công nghệ, thiết bị, ứng dụng những thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất - kinh doanh và 

xây dựng khung giá thành hợp lý. Tuy nhiên, ngoài những yếu tố đó, không thể phủ nhận các lợi 

thế sẵn có tại địa phương như: nguồn lao động dồi dào phong phú, yếu tố địa lý thuận lợi,... điều 

kiện thuận lợi để xây dựng chiến lược cạnh tranh có tính thuyết phục".  

Vươn tới những nấc thang mới  

Không bằng lòng với những kết quả đã 

đạt được, công ty tiếp tục xây dựng chiến 

lược đầu tư chiều sâu về công nghệ in và 

mở rộng quy mô hoạt động. Trong đó, 

công ty tập trung đầu tư phát triển sản 

phẩm in và bao bì. Do đặc thù công nghệ 

in là phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau 

như: in bao bì, nhãn hiệu phục vụ kinh 

tế, sản xuất; in các loại xuất bản phẩm 

phục vụ nhu cầu văn hóa - xã hội,... Do 

đó, công ty tổ chức sản xuất theo phương 

thức đa dạng hóa sản phẩm nhằm thu hút mọi nguồn hàng hóa. Tuy nhiên, công ty chú trọng xây 

dựng một số dịch vụ mũi nhọn trên một số lĩnh vực cơ bản như sản xuất bao bì trên chất liệu 

giấy, nhựa,... và in nhãn hiệu để đầu tư mở rộng phát triển trong tương lai.  

Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng đầu tư chiều sâu công nghệ in offset, áp dụng công nghệ 

tiên tiến vào sản xuất nhằm khai thác tốt thị trường khu vực, nhanh chóng nâng cao tỷ trọng 

trang in cao cấp, in các xuất bản phẩm có giá trị kinh tế lớn, mở rộng sản phẩm hàng hóa có chất 
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lượng cao. Những bước chuẩn bị này của công ty đều hướng đến mục tiêu in gia công cho nước 

ngoài khi hội đủ các điều kiện cơ bản về công nghệ, kỹ thuật, thiết bị.  

Để đạt được mục tiêu đề ra, vấn đề hàng đầu mà công ty đang tập trung xây dựng là thiết lập các 

yếu tố cần và đủ để chủ động tích cực tham gia quá trình hội nhập kinh tế trong điều kiện của 

một doanh nghiệp địa phương. Trong đó, theo ông Dương Quốc Thy, vấn đề trọng tâm là vốn, 

công nghệ thiết bị, thị trường và quản trị doanh nghiệp phải đủ sức, đủ tầm mới có thể hội nhập 

và phát triển. Khi đã hội nhập, vấn đề cạnh tranh được đặt lên hàng đầu, cần phát huy mọi thế 

mạnh để cạnh tranh, gìn giữ thị trường truyền thống, đồng thời phát triển thị trường mới. Mở 

rộng cạnh tranh chính là yếu tố sống còn trong điều kiện hội nhập, đồng thời chống đỡ những 

biến động khó lường một khi thị trường được mở rộng, tiếp tục tạo thế và lực để phát triển.  

Bên cạnh đó, công ty tích cực mở rộng tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để liên doanh, 

liên kết tạo sức mạnh về công nghệ kỹ thuật, kỹ năng quản trị, tài chính,... phấn đấu đưa hoạt 

động công ty ngày càng phát triển bề rộng lẫn chiều sâu.  

Thách thức và thời cơ đang đặt ra nhiều vấn đề để các doanh nghiệp giải quyết, đặc biệt là đối 

với những doanh nghiệp địa phương. Thách thức đó đòi hỏi các doanh nghiệp cần chủ động tích 

cực sáng tạo, tự tìm ra hướng đi thích hợp, hoạch định kế hoạch lâu dài để tồn tại và phát triển, 

mặt khác cần có sự giúp đỡ, hỗ trợ cơ chế chính sách của Nhà nước, từ các hiệp hội hợp lực, tạo 

sức mạnh đồng bộ, hình thành các điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.  

Công ty In tổng hợp Phú Yên 

Địa chỉ: số 6 đường Hùng Vương - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoại: 057.841110  
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Công ty Dược và Vật tư y tế Phú Yên  

Chủ động trong công tác cung ứng thuốc và vật tư y tế 
Công ty dược và vật tư y tế Phú Yên (tên giao dịch PYMEPHARCO) được thành lập tháng 7-

1989. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, công ty luôn đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu 

về thuốc tân dược và vật tư y tế cho công tác phòng, khám, chữa bệnh của nhân dân, trở thành 

một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh, khẳng định vai trò chủ đạo trong công tác 

phục vụ bệnh nhân và hệ thống các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn và nhiều tỉnh thành 

trong cả nước.  

Đầu tư - tín hiệu của sự tăng trưởng  

Khi mới đi vào hoạt động (tháng 7-1989), công ty phải đối 

mặt với vô vàn khó khăn về nguồn vốn, cơ sở vật chất và 

nguồn nhân lực,... Nhưng với sự nỗ lực không ngừng của ban 

giám đốc và toàn thể cán bộ, công nhân viên, công ty đã từng 

bước khắc phục khó khăn, hoạt động sản xuất - kinh doanh 

dần ổn định. Bên cạnh đó, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và 

các ban ngành địa phương cùng với sự tác động tích cực của 

chính sách đổi mới đã đưa công ty thoát khỏi khó khăn và đạt 

được một số kết quả ban đầu đáng khích lệ: thực hiện tốt 

công tác cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế tại địa phương, 

hoạt động sản xuất - kinh doanh bắt đầu phát sinh lợi nhuận.  

Năm 1993 đánh dấu giai đoạn phát triển mới của đơn vị. 

Trong năm này, cùng với việc thành lập chi nhánh tại thành 

phố Hồ Chí Minh, công ty đã được Bộ Thương mại cấp giấy 

phép kinh doanh xuất, nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng 

thuốc tân dược, dược liệu, hoá chất xét nghiệm và trang thiết 

bị y tế. Đây là cơ sở để công ty tiếp cận môi trường kinh doanh quốc tế với nhiều công ty thuộc 

các quốc gia có nền tân dược phát triển như: Pháp, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, ấn Độ,... 

Để tận dụng tối đa những cơ hội hiện có, công ty đã không ngừng mở rộng mạng lưới phân phối, 

tiếp cận thị trường, nhằm tạo cơ sở để xây dựng những chính sách và biện pháp khai thác thị 

 

Ông Huỳnh Tấn Nam - Giám 

đốc Công ty dược và vật tư y tế 
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trường hiệu quả.  

Nếu giai đoạn 1994 - 1998 công ty chủ yếu phân phối cho các trung tâm bán sỉ tại thành phố Hồ 

Chí Minh và Hà Nội, lợi nhuận thu được rất ít, thì đến giai đoạn 1998 - 2002, công ty đã phân 

phối trực tiếp qua các công ty dược cấp tỉnh và các nhà thuốc tại địa phương, mang lại doanh thu 

cao hơn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, yếu tố con người cũng được công ty đặc biệt quan tâm. 

Nhờ có chính sách tuyển dụng và đào tạo hợp lý, số lượng và chất lượng cán bộ, công nhân viên 

tăng đều qua các năm, từ 31 người (năm 1993) lên 220 người (năm 2002). Trong đó có 33% cán 

bộ, công nhân viên có trình độ đại học; 41% có trình độ cao đẳng, trung cấp; 26% có trình độ sơ 

cấp.  

Đồng thời, công ty còn tổ chức giới thiệu sản phẩm đến các cơ 

sở y tế, kết hợp quảng bá sản phẩm dưới nhiều hình thức như: 

báo, đài phát thanh và truyền hình. Sự đầu tư đúng hướng đã 

tạo ra bước phát triển mang tính đột phá cho công ty. Nếu năm 

1993 doanh số của công ty là 10,3 tỷ đồng, thì đến năm 2002 

đã là 165 tỷ đồng, tăng gấp 16 lần năm 1993.  

Xác định: đầu tư hiệu quả mới mang lại sự phát triển bền vững, 

đầu tháng 12-2003, Nhà máy dược phẩm PYMEPHARCO, 

năng lực sản xuất 500 triệu viên thuốc/năm, đạt tiêu chuẩn 

GMP - GLP đã khánh thành và đi vào hoạt động với 3 phân 

xưởng sản xuất Beta - lactam, non - beta lactam, viên nang 

mềm. Nhà máy này ra đời đã đánh dấu bước phát triển quan 

trọng trong quá trình hoạt động của công ty. Cùng với các sản 

phẩm nhập khẩu, các sản phẩm chất lượng cao do nhà máy sản 

xuất đã góp phần nâng cao khả năng cung ứng thuốc cho nhu 

cầu sử dụng thuốc tại địa phương. Quan trọng hơn, việc xây 

dựng nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP tại Phú Yên đã 

góp phần nâng cao tỷ trọng thuốc sản xuất trong nước, cùng 

ngành dược Việt Nam chủ động hơn trong công tác cung ứng thuốc trên "sân nhà".  

Ông Huỳnh Tấn Nam - Giám đốc Công ty dược và vật tư y tế Phú Yên - cho biết: "Năm 2004, 

công ty tiến hành nâng cấp hệ thống cơ sở sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn GMP châu Âu. Dự 

 

Vitamin E 400 - một trong 

nhiều sản phẩm được khách 

hàng tin dùng  
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kiến năm 2005, công ty sẽ xây dựng nhà máy thuốc tiêm GMP theo tiêu chuẩn FDA của Mỹ. 

Đây sẽ là nhà máy đi tiên phong ở Việt Nam trong việc sản xuất thuốc tân dược theo tiêu chuẩn 

FDA". Sự đầu tư mới này của công ty sẽ hứa hẹn những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu 

cầu cung ứng thuốc trên địa bàn và cả nước.  

Ngoài lĩnh vực sản xuất thuốc, việc cung ứng thiết bị vật tư y tế cũng được công ty chú trọng. 

Hàng năm, công ty đầu tư 1,2 - 1,5 triệu USD nhập khẩu các loại thiết bị y tế hiện đại như: máy 

nội soi, siêu âm màu, máy X-quang, CT-scaner,... và các thiết bị y tế thông dụng khác từ Mỹ, 

Hunggary, Nhật Bản, Pakitxtan,... Trang thiết bị vật tư y tế của công ty cung cấp đều được trang 

bị cho các bệnh viện, trung tâm y tế ở hàng chục tỉnh, thành phố. Hàng năm, doanh thu từ hoạt 

động phân phối sản phẩm thiết bị y tế chiếm 12 - 15% tổng doanh số của công ty.  

Ông Trần Văn Tí - Giám đốc Sở Y tế Phú Yên - cho biết: "Các sản phẩm do Công ty dược và 

vật tư y tế Phú Yên sản xuất và phân phối rất đa dạng, chất lượng cao, giá thành hợp lý. Cùng 

ngành y tế, công ty đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho 

nhân dân".  

Chìa khoá dẫn đến thành công  

Những kết quả đạt được là hệ quả tất yếu của quá trình đầu tư đúng hướng, có trọng điểm. Quá 

trình đầu tư này được công ty chú trọng trên nhiều phương diện như nguồn nhân lực, hệ thống 

cơ sở vật chất, tổ chức và mở rộng mạng lưới phân phối và xây dựng thương hiệu PMP. Tuy 

nhiên, đối với Công ty dược và vật tư y tế Phú Yên, chất lượng sản phẩm vẫn là yếu tố tiên 

quyết. Ông Huỳnh Tấn Nam - Giám đốc Công ty dược và vật tư y tế Phú Yên cho biết: "Mục 

tiêu của công ty luôn hướng tới việc phân phối và sản xuất các dược phẩm đạt tiêu chuẩn chất 

lượng, đồng nhất và ổn định. Tiêu chí này được thực hiện thông qua sự nắm bắt thông tin, lựa 

chọn và hợp tác với các hãng, các nhà sản xuất có uy tín trên thế giới nhằm đảm bảo chất lượng 

các mặt hàng nhập khẩu".  

Đối với các sản phẩm do PMP sản xuất, công ty luôn duy trì hoạt động của hệ thống quản lý 

chất lượng một cách có hiệu quả. Công ty đã đầu tư và trang bị phòng kiểm nghiệm đạt tiêu 

chuẩn GLP với tổng mức đầu tư giai đoạn I là 50 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự bổ sung và vốn vay 

ngân hàng. Năm 2004, công ty đã sản xuất 56 sản phẩm, các sản phẩm này đã được Bộ Y tế cấp 

số đăng ký. Hơn nữa, với mong muốn: "Khách hàng được sử dụng thuốc chất lượng châu Âu, 

giá cả hợp lý", công ty cũng chú trọng lựa chọn, tìm mua nguồn nguyên liệu chất lượng cao từ 
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châu Âu và Mỹ, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, kiểm nghiệm để tạo ra sản phẩm chất 

lượng tốt nhất.  

Bên cạnh đó, công tác đào tạo nguồn 

nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, 

ý thức về chất lượng và tính tổ chức kỷ 

luật cho đội ngũ cán bộ luôn được công 

ty chú trọng. Với phương châm: "Hội 

nhập để phát triển", công ty đã mời một 

số chuyên gia Đức, Tây Ban Nha, Hàn 

Quốc,... về làm việc tại nhà máy, tạo cơ 

hội học hỏi và giao lưu kinh nghiệm với 

các tập đoàn và nhà sản xuất có uy tín 

trên thị trường. Chính quá trình liên kết 

và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước 

trong khu vực và trên thế giới sẽ hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất 

- kinh doanh, tự hoàn thiện, tạo nền tảng quan trọng vươn tới những tầm cao mới.  

Với thái độ nghiêm túc trong sản xuất - kinh doanh, công ty đã hình thành hệ thống phân phối 

tại hơn 40 tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhờ đó, thương hiệu PYMEPHARCO đã tạo được vị 

thế và uy tín trên thị trường thuốc tân dược trong và ngoài nước.  

Nhà máy PYMEPHARCO là nơi sản xuất nhượng quyền, sản xuất chuyển giao kỹ thuật kháng 

sinh cefalosporin của các tập đoàn dược phẩm nổi tiếng thế giới như: Stada (Cộng hoà liên bang 

Đức) và các nhà sản xuất có uy tín như Orchid, Synmedic (ấn Độ, Hàn Quốc),...  

Công ty Dược và Vật tư y tế Phú Yên  

Địa chỉ: số 166 Nguyễn Huệ - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoại: 057.824709 - 823228  

 

Đồng chí Nguyễn Thành Quang - Bí thư Tỉnh uỷ 

Phú Yên - phát biểu trong Lễ đón nhận Huân 

chương Lao động hạng Ba và kỷ niệm 15 năm 

thành lập Công ty dược và vật tư y tế Phú Yên  
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Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên  

Góp phần tạo nên diện mạo khang trang 

cho giao thông tỉnh Phú Yên 
Ra đời trong những năm tháng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Công ty 

quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên (lúc bấy giờ là Đội thanh niên xung phong 75) được 

giao nhiệm vụ đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến đường 15A từ Tân ấp tới đường 9 

(Quảng Trị). Không ngại gian khổ, không sợ bom đạn của kẻ thù ngày đêm trút xuống, những 

thanh niên trong Đội thanh niên xung phong 75 vẫn ngày đêm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ 

được giao. Trong thời bình, tinh thần đó tiếp tục được phát huy, góp phần tạo nên diện mạo mới 

cho giao thông tỉnh Phú Yên.  

Gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên đã nâng 

cấp, xây dựng mới nhiều tuyến đường giao thông quan trọng, không chỉ với hệ thống đường bộ 

mà với cả đường sắt. Tuyến quốc lộ 1A đi qua địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, quốc lộ 

14B thuộc tỉnh Quảng Nam; tuyến đường sắt từ thành phố Đà Nẵng đến cảng Tiên Sa, hàng 

chục nhà ga trên tuyến đường sắt Bắc - Nam từ Phú Yên đến Bình Thuận,... là những công trình 

giao thông ghi đậm công sức của cán bộ, công nhân viên công ty. Từ năm 1989, công ty được 

giao nhiệm vụ chính là duy tu, sửa chữa thường xuyên quốc lộ 1A đoạn qua Phú Yên (từ km 

1243 đến km 1366), quốc lộ 1D (từ km 20 + 700 đến km 35).  

Hoạt động hiệu quả  

Là doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích, Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên 

đã xây dựng các đơn vị quản lý cầu đường (hạt quản lý cầu đường), đẩy mạnh cơ giới hóa, hiện 

đại hóa thông qua mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng. Từ năm 1989 đến 

năm 2003, công ty đã đầu tư 6 tỷ đồng để mua sắm thiết bị thi công và quản lý cầu đường. Nhờ 

đó, công ty đã dần thay thế lao động thủ công bằng máy móc. Ông Mai Lương Thuận - Giám 

đốc Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên - cho biết: "Trong những năm gần đây, 

công ty đã đầu tư đồng bộ dây chuyền máy móc phục vụ công tác thi công nền, móng, mặt 

đường, bao gồm: trạm trộn bê tông nhựa nóng công suất 50 - 60 tấn/giờ; dây chuyền thảm bê 

tông nhựa nóng, dây chuyền thi công móng cấp phối đá dăm, dây chuyền thi công nền với hơn 

10 xe benz, máy xúc, máy đào, máy san ủi, lu tĩnh và lu rung,... Để chủ động nguồn vật liệu, 

công ty đã đầu tư dây chuyền nghiền sàng đá công suất 120 - 200 m3/ca, được khai thác từ mỏ 

đá có diện tích khoảng 20 ha của đơn vị".  
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Nhờ đó, công ty luôn hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo giao 

thông thông suốt trong mọi điều kiện 

thời tiết, đặc biệt không để xảy ra tình 

trạng ách tắc giao thông do bị hỏng 

đường khi xảy ra các trận bão hay lũ lụt. 

Không chỉ duy tu bảo dưỡng, công ty đã 

chủ động mở rộng thị trường ra ngoài 

tỉnh, đa dạng hóa ngành nghề như thi 

công các công trình của ngành đường sắt, 

sản xuất vật liệu xây dựng nhằm tạo 

thêm công ăn việc làm, góp phần ổn định 

đời sống cho người lao động. Do mở 

rộng sản xuất, giá trị sản lượng và thu nhập của cán bộ, công nhân viên không ngừng tăng qua 

các năm. Không những thế, công ty còn được ngành giao thông tín nhiệm giao thi công nhiều 

công trình đòi hỏi chất lượng cao như quốc lộ 1A (kể cả cầu và đường), xây dựng đường nhánh 

(vốn ADB), đường Hồ Chí Minh. Chất lượng các công trình do công ty thi công được lãnh đạo 

tỉnh và các chủ đầu tư đánh giá cao, đáp ứng yêu cầu kỹ - mỹ thuật, luôn hoàn thành đúng và 

vượt mức kế hoạch được giao.  

Cùng với đó, trong những năm qua, Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên đã chú 

trọng đến xã hội hóa công tác bảo vệ các công trình giao thông và an toàn giao thông. Từ năm 

2002, công ty đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương có quốc lộ 1A đi qua, tổ 

chức tuyên truyền rộng rãi Luật giao thông đường bộ cùng các nghị định về đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông đường bộ và giao thông đô thị; cùng phối hợp với các thôn, xã nơi có quốc lộ 

1A đi qua ký cam kết thực hiện trách nhiệm bảo vệ công trình giao thông. Kết quả, nhân dân đã 

đồng tình hưởng ứng, tự tháo dỡ phá bỏ các công trình lấn chiếm đường bộ như: ở xã Xuân Lộc 

(huyện Sông Cầu), xã An Dân (huyện Tuy An),...  

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động  

Công việc của những "người thợ" sửa chữa cầu đường khá vất vả khi họ phải "phơi lưng cả 

ngày" và đối mặt với nhiều bụi bẩn, tiếng ồn, nắng, gió,... Để làm dịu bớt những nhọc nhằn cho 

người lao động, Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên đã chú trọng đến công tác chăm 

lo đời sống tinh thần cho người lao động. Phong trào văn nghệ và thể dục - thể thao do công ty 

 

Giám đốc Mai Lương Thuận phát biểu tại Hội 

nghị tổng kết công tác bảo vệ công trình giao 

thông và an toàn giao thông đường bộ năm 2002  
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tổ chức đã thu hút sự tham gia của nhiều cán bộ từ các hạt quản lý. Những buổi luyện tập văn 

nghệ, thi đấu bóng bàn, bóng chuyền diễn ra thường xuyên. Thành tích thi đấu ngày càng được 

khẳng định ở những cuộc thi đấu giao hữu với địa phương hay các cuộc hội thao, hội diễn của 

ngành.  

Hàng năm, công ty còn trích quỹ phúc lợi mua sắm quần áo và dụng cụ bảo hộ cho người lao 

động, 100% công nhân công ty được đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, được công ty tổ 

chức cho đi tham quan du lịch. Bên cạnh đó, để nâng cao trình độ nguồn nhân lực, đáp ứng 

những yêu cầu trong thời kỳ mới, công ty thường xuyên tổ chức cho cán bộ, công nhân viên đi 

học tại các trường chuyên ngành giao thông, tham quan học tập tại các đơn vị cùng ngành. Từ 

năm 2000 đến năm 2004, hàng chục cán bộ, công nhân viên đã được công ty cử đi học tập. Với 

những hạt quản lý thuộc những vùng đồi núi, thưa dân cư, công ty dành nhiều ưu tiên hơn như 

mua sắm các dụng cụ thể dục - thể thao, báo chí,... góp phần giúp các đơn vị cải thiện đời sống 

văn hóa, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên.  

Với đội ngũ cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, Công ty 

quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên sẽ hoàn thành mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2005 -

2010: giá trị sản lượng tăng bình quân 10%/năm, mức thu nhập của người lao động tăng bình 

quân 15%/năm, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ Phú Yên 

Địa chỉ: số 83 Lê Trung Kiên - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoại: 057.828495  

Kết quả sản xuất - kinh doanh 

Đơn vị: triệu đồng

Năm Tổng giá trị 

sản lượng thực 

hiện

Giá trị xây 

lắp

Thu phí

cầu đường

Lợi nhuận Thu nhập

bình 

quân

2000 35.625 19.008 16.617 684,330 728.905 

2001 44.438 28.271 16.167 788,550 788.550 

2002 44.469 27.351 17.118 762,111 830.000 

2003 48.686 18.809 26.861 567,561 915.700 

Nguồn: Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên 
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Công ty Cổ phần Phú Minh  

Khẳng định sức vươn nội lực của một doanh nghiệp trẻ 
Cổ phần hóa đã khơi nguồn cho những thành công của Công ty cổ phần Phú Minh. Phát huy 

sức mạnh tập thể, mạnh dạn đầu tư đổi mới trang thiết bị, xây dựng định hướng chiến lược 

trong kinh doanh,... là chìa khóa mở ra sự phát triển bền vững của công ty trên thương trường. 

Không phải ngẫu nhiên khi các sở, ban, ngành tỉnh Phú Yên đều công nhận Công ty cổ phần 

Phú Minh là doanh nghiệp cổ phần làm ăn hiệu quả và phát triển bền vững. Không thỏa mãn 

với những kết quả đạt được, công ty đã mạnh dạn đề ra những định hướng phát triển trong giai 

đoạn tới, khẳng định tiềm lực trong tiến trình hội nhập và phát triển.  

Công ty cổ phần Phú Minh được thành lập tháng 8-2001 do các sáng lập viên là tập thể ban chấp 

hành công đoàn và các cổ đông là cán bộ, công nhân viên của Công ty liên doanh bia Sài Gòn 

(nay là Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên) góp vốn. Với số vốn cổ đông trên 6 tỷ đồng, 

hoạt động ngày một hiệu quả đã khẳng định uy tín và vị thế của công ty trên thị trường tỉnh Phú 

Yên và khu vực miền Trung - Tây Nguyên với mặt hàng chủ lực là bia hơi và kinh doanh bia 

các loại.  

Thành công từ những quyết sách đúng đắn  

Là doanh nghiệp còn khá trẻ, song Công ty cổ phần Phú Minh đã có những đóng góp không nhỏ 

đối với kinh tế - xã hội địa phương. Chẳng phải ngẫu nhiên, thương hiệu bia của công ty đã trở 

nên quen thuộc và gần gũi với người dân địa phương. Không ngừng hoàn thiện và nâng cao 

năng lực sản xuất cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ, sản phẩm bia các loại của công ty đã 

thật sự khẳng định vị thế trên thị trường miền Trung.  

Theo đó, để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đáp ứng kịp thời tiến độ phát triển 

mạng lưới bán hàng, công ty xác định chú trọng đầu tư có trọng điểm trang thiết bị đồng bộ và 

khép kín. Do đó, các phương tiện giao hàng, bảo quản sản phẩm, xe tải lạnh, hầm lạnh chứa bia, 

giàn lạnh chiết bia, két chứa bia, công cụ chiết rót,... được công ty chú trọng đầu tư. Đặc biệt, 

năm 2003, công ty đã tiến hành nâng công suất sản xuất từ 3 triệu lít/năm lên 7 triệu lít/năm, 

(với số vốn đầu tư dài hạn từ 11,8 tỷ đồng tăng lên 14,58 tỷ đồng). Đến tháng 6-2004, công ty đã 

nâng công suất lên 10 triệu lít/năm (vốn đầu tư dài hạn 19,7 tỷ đồng).  

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của sản phẩm được công ty 

chú trọng và ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác quảng bá đã góp phần mở rộng có trọng điểm 
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các thị trường ở Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, tạo tiền đề cho việc gia tăng điểm 

bán hàng và sản lượng tiêu thụ ở những địa bàn này trong những năm tới.  

Trong 2 năm 2002 - 2003, công ty đã sản xuất và tiêu thụ được 8 triệu lít bia hơi, nộp ngân sách 

tỉnh Phú Yên gần 10 tỷ đồng. Đến hết tháng 10-2004, công ty đã tiêu thụ được 7,4 triệu lít bia 

hơi, dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ 8,7 triệu lít, nộp ngân sách 6,1 tỷ 

đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4,3 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động địa phương 

với mức thu nhập bình quân 1,2 triệu đồng/người/tháng. Có được kết quả trên là xuất phát từ 

quá trình hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất; xây dựng, hoàn thiện bộ máy; tăng cường quảng 

bá sản phẩm; chăm sóc khách hàng; phát triển thị trường đồng bộ. Tốc độ phát triển nhanh và có 

hiệu quả đã giúp cho công ty đạt mức chia cổ tức ổn định bình quân qua các năm là 2%/tháng, 

có nguồn vốn tích lũy để đầu tư mở rộng kinh doanh, đầu tư chiều sâu, quảng bá và phát triển 

thương hiệu nhằm hướng tới sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai.  

Định hướng phát triển  

Ba năm - quãng thời gian còn quá ngắn để khẳng định uy tín và thành công của một doanh 

nghiệp, vì thế đối với Công ty cổ phần Phú Minh, những định hướng chiến lược trong giai đoạn 

tới là vấn đề được lãnh đạo công ty hết sức coi trọng. Trong đó, để triển khai thực hiện định 

hướng giai đoạn 2005 - 2010, công ty đã hoàn thành chương trình khảo sát thị trường bia hơi 

khu vực miền Trung như: Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Quảng Nam, 

Quảng Ngãi, Đà Nẵng,... từ đó, xây dựng định hướng tốc độ gia tăng sản lượng sản xuất bia hơi 

giai đoạn này. Theo khảo sát của công ty, từ năm 2005 đến năm 2007, sản lượng sản xuất bia 

tăng bình quân 30%/năm. Từ năm 2008 đến năm 2010, sản lượng tăng bình quân 20%/năm, đáp 

ứng nhu cầu của người tiêu dùng.  

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2005 - 2007, công ty xúc tiến nghiên cứu chương trình đầu tư mở 

rộng công suất Nhà máy bia Sài Gòn 50 tại Phú Yên lên 20 triệu lít/năm, dự kiến đầu tư giai 

đoạn II ở Nhà máy bia Bình Thuận lên 10 triệu lít/năm với nỗ lực đưa thương hiệu bia tươi của 

công ty trở thành thương hiệu hàng đầu ở miền Trung. Ngoài ra, công ty chú trọng nghiên cứu, 

chuẩn bị tiền đề khi có điều kiện thuận lợi xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ du lịch 

Hòa An, chuẩn bị các điều kiện xây dựng nhà hàng 33 - 35 Nguyễn Trãi (thành phố Tuy Hòa, 

Phú Yên), chuẩn bị mặt bằng và tìm đối tác liên kết xây dựng Nhà hàng Hải Phú (tại Phú 

Yên),... tạo bước đệm cho sự phát triển trong tương lai.  
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Để đáp ứng nguồn vốn cho các chương trình đầu tư có mục 

tiêu, bên cạnh nguồn vốn tích lũy, vốn vay trung và dài hạn, 

ngày 5-4-2004 đại hội cổ đông của công ty đã thông qua 

việc phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 7,212 tỷ 

đồng lên 13,118 tỷ đồng. Hội đồng quản trị công ty đang 

tích cực chọn lọc các chương trình đầu tư có khả năng sinh 

lợi và bền vững, tạo điều kiện cho việc tham gia thị trường 

chứng khoán vào thời điểm thích hợp nhằm tăng giá trị cổ 

phiếu cho cổ đông, tạo tiềm lực tài chính vững mạnh cho 

công ty.  

Từ những chiến lược đã đề ra, công ty đã và đang tích cực 

tìm kiếm, tiếp xúc, đàm phán và tăng cường hợp tác với các 

đối tác trong nước và nước ngoài có uy tín; hội nhập với 

kinh tế tiểu vùng, kinh tế khu vực để hình thành những đề 

án, những chương trình mục tiêu ở những ngành có lợi thế 

trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông- lâm - thủy sản và chế biến thực phẩm của địa bàn và một 

số ngành công nghệ mũi nhọn khác khi có cơ hội.  

Để xây dựng niềm tin, tạo sự hấp dẫn với các đối tác có ưu thế về thị trường và công nghệ trong 

tương lai, công ty đang tập trung củng cố theo chiều sâu, tăng năng lực hệ thống quản lý; tăng 

cường khả năng cạnh tranh của các mặt hàng hiện có; chú trọng đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực để có khả năng tiến bước vững vàng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. 

Thực hiện phương châm luôn duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, phát triển và có hiệu quả

tích cực qua từng năm, công ty sẵn sàng hợp tác, liên doanh liên kết với các đối tác tin cậy để 

cùng chia sẻ lợi ích và phát triển vững vàng.  

Vận hội sẽ đến với doanh nghiệp nào biết đón nhận thời cơ. Tiến trình hội nhập và phát triển mở 

ra nhiều thuận lợi để Công ty cổ phần Phú Minh tạo nên những bước phát triển đột phá. Sự đoàn 

kết nhất trí cao của tập thể, những quyết sách trong đầu tư là con đường dẫn tới sự lớn mạnh 

không ngừng của công ty trong tương lai. Đó cũng là tiếng nói đầy thiết thực khẳng định niềm 

tin cho các doanh nghiệp khi tiến hành đầu tư trên mảnh đất duyên hải miền Trung.  

Một trong những định hướng quan trọng là phát triển công ty theo mô hình công ty mẹ, công 

 

Tank lên men 
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con theo hướng đa ngành với việc hoàn thiện ngành hàng chủ lực là sản xuất - kinh doanh bia, 

đảm bảo cổ tức cho cổ đông, tạo điều kiện gia tăng tích lũy để đầu tư, hợp tác liên doanh, liên 

kết sang các ngành hàng khác khi có cơ hội.  

Trên cơ sở đó, công ty đã triển khai nhiều chương trình thiết thực cho việc thực hiện chiến lược 

đã đề ra. Với nguồn vốn trên 1 tỷ đồng, công ty đã mạnh dạn cấp vốn thành lập Công ty trách 

nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Phú Minh, chuyên sâu vào tiêu thụ, phát triển các lĩnh vực 

dịch vụ và thương mại, phù hợp xu thế các chương trình đầu tư chiến lược của Phú Yên với các 

hướng liên kết vùng nhằm phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ trong thời gian tới. Ngoài ra, 

công ty đã góp 1,28 tỷ đồng thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hiệp, nhằm đa dạng 

hóa các lĩnh vực đầu tư, tập trung thâm nhập phát triển ngành sản xuất thức ăn gia súc và thủy 

sản, phát huy lợi thế so sánh của Phú Yên với những địa bàn khác. Đàm phán mua Nhà máy bia 

Bình Thuận để đầu tư đổi mới, cải tạo thiết bị, nâng chất lượng và ổn định sản lượng 2,6 triệu lít 

bia/năm với kinh phí dự kiến khoảng 5 tỷ đồng, tạo điều kiện chiếm lĩnh thị trường bia Bình 

Thuận, Ninh Thuận và miền Đông Nam Bộ tiềm năng.  

Công ty Cổ phần Phú Minh  

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hoà Hiệp - Phú Yên  

Điện thoại: 057.548116  

Fax: 057.548028  

Email: biaphuminh@dng.vnn.vn  
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"Tuy hoa coffee"  

Ấn tượng một ngày mới 
Trong lãng đãng sương giăng mỗi sớm hay trong ánh chiều nhạt nắng, nhấm nháp ly cà phê mà 

phải là cà phê Tuy Hòa có lẽ đã trở thành nếp quen của không ít người dân Phú Yên. Bắt đầu 

một ngày mới, thành phố Tuy Hòa như bừng tỉnh trong vị thơm nồng của hương cà phê. Đó là 

nét đặc trưng và cũng là ấn tượng đối với bất cứ du khách nào có dịp ghé thăm thành phố duyên 

hải nhỏ nhắn, xinh đẹp này. Giờ đây hương vị ấy càng lan tỏa khi sản phẩm đặc trưng đã được 

khẳng định bằng thương hiệu - "Tuy Hoa Coffee".  

T ại Hội chợ triển lãm nông nghiệp Quốc tế - Việt Nam 2004 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí 

Minh, sản phẩm của Cơ sở sản xuất, chế biến cà phê Tuy Hòa đã đạt huy chương vàng. Đây là 

niềm tự hào của người dân Phú Yên khi sản phẩm đặc trưng của quê hương được tôn vinh. Vậy 

là, sau nhiều nỗ lực của các cấp lãnh đạo tỉnh và của cá nhân anh Phạm Ngọc Sơn - chủ Cơ sở 

sản xuất, chế biến cà phê Tuy Hòa, "Tuy Hoa Coffee" đã

khẳng định được vị trí trên thương trường.  

Hành trình đến với thương hiệu  

Năm 1996, sau khi tốt nghiệp Khoa Đông Nam á - Trường

đại học mở bán công thành phố Hồ Chí Minh, anh Phạm

Ngọc Sơn vào làm việc tại phòng thị trường của một công

ty liên doanh. Với bản tính năng động và có dịp đi nhiều

nơi tìm hiểu, nắm bắt thị trường, anh luôn trăn trở: "Việt

Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới,

nhưng lĩnh vực chế biến sản phẩm cà phê chất lượng cao

với đặc trưng riêng, qua đó xây dựng và khẳng định được

uy tín thương hiệu vững chắc trên thị trường thì rất ít

doanh nghiệp đạt được". Từ suy nghĩ đó, anh nung nấu ý

định phải xây dựng được thương hiệu đặc trưng cho sản

phẩm cà phê của Tuy Hòa - quê hương anh.  

Tháng 8-2002, anh Sơn quyết định trở về Tuy Hòa, mở cơ

sở sản xuất, chế biến cà phê nhằm từng bước đưa ý tưởng

 

Anh Phạm Ngọc Sơn - chủ Cơ 

sở sản xuất, chế biến cà phê Tuy 

Hòa  
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của mình trở thành hiện thực. Anh Sơn cho biết: "Tôi chọn tên gọi cà phê Tuy Hòa vì nghề chế 

biến cà phê ở Tuy Hòa đã có từ lâu đời và phát triển mạnh không thua kém địa phương nào 

trong nước. Vì thế, tôi muốn khách hàng, bè bạn trong và ngoài nước biết rằng: cà phê Tuy Hòa 

vốn nổi tiếng thơm ngon cũng cần có thương hiệu riêng - thương hiệu "Tuy Hòa coffee". Để từ 

đó, người dân trong nước sẽ biết đến Phú Yên qua một đặc sản của quê hương từ thương hiệu tới 

chất lượng sản phẩm".  

Mặc dù là cơ sở sản xuất tư nhân, đi lên từ kinh tế gia đình, vốn liếng hạn chế, song anh Sơn vẫn 

tự tin xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài. Anh Sơn bộc bạch: "Tôi xác định muốn sản phẩm 

tiêu thụ mạnh, muốn cơ sở phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay 

gắt, ngoài yếu tố chất lượng, nhất thiết phải xây dựng thương hiệu độc quyền để quảng bá và 

khẳng định uy tín sản phẩm". Vì thế, tuy là người đi sau trong lĩnh vực chế biến cà phê ở Phú 

Yên, nhưng anh Sơn đã chủ động đăng ký thương hiệu sản phẩm. Bên cạnh đó, anh còn nhận 

được sự ủng hộ tích cực của các cấp lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng về vốn, chính sách, 

chẳng hạn Quỹ khuyến công hỗ trợ cho đơn vị 30 triệu đồng giúp đầu tư nâng cao chất lượng 

sản phẩm, hỗ trợ 50% tiền thuê mặt bằng để đơn vị tham gia Hội chợ triển lãm thương mại -

nông nghiệp - thủy sản ở Phú Yên nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi sản phẩm đến người tiêu 

dùng,... Cuối cùng "Tuy Hoa coffee" cũng đã được Cục sở hữu công nghiệp Việt Nam cấp văn 

bằng chứng nhận thương hiệu vào tháng 9-2003.  

Không chỉ có nguồn nguyên liệu chính được chọn lọc từ vùng trồng cà phê của Đắk Lắk, các 

phụ liệu khác được nhập khẩu từ các nước sản xuất cà phê có tiếng trên thế giới, quy trình chế 

biến sản phẩm cà phê Tuy Hòa còn phải tuân thủ nghiêm ngặt sáu công đoạn. Trong đó, theo 

anh Sơn, quan trọng nhất là công đoạn tẩm hương liệu cho cà phê. Công đoạn này đòi hỏi người 

chế biến ngoài việc phát huy những kinh nghiệm tích lũy, còn phải có khả năng cảm nhận độc 

đáo để sản phẩm chế ra đảm bảo vị đậm đà, thơm ngon và khó quên.  

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, tạo tiền 

đề cho những bước phát triển, hội nhập sau này, Cơ sở sản xuất, chế biến cà phê Tuy Hòa đã 

đăng ký xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2000. Giờ 

đây, cà phê Tuy Hòa không chỉ quen thuộc với người dân trong tỉnh mà còn chinh phục khách 

hàng của nhiều tỉnh, thành trong cả nước như: Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh 

Hòa,... Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng sản lượng đạt trên 50%/năm. Đặc biệt, trong đợt Hội chợ 
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triển lãm nông nghiệp quốc tế - Việt Nam 2004 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh (tháng 

9-2004) sản phẩm cà phê Tuy Hòa đã đạt huy chương vàng. Cũng trong dịp cả nước đón nhận 

ngày doanh nhân Việt Nam (ngày 13-10-2004), Cơ sở sản xuất, chế biến cà phê Tuy Hòa đã 

được Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên tặng bằng khen, ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của đơn 

vị nhằm hướng tới sự phát triển bền vững.  

Để hương vị cà phê mãi bay xa  

Năm 2004, Cơ sở sản xuất, chế biến cà phê Tuy Hòa đã mở rộng hơn 250 điểm bán trên cả 

nước. Nói về định hướng sản xuất trong giai đoạn tới, anh Sơn cho biết: "Trong kế hoạch phát 

triển giai đoạn 2005 - 2010, cơ sở sẽ chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phát triển thành công 

ty cổ phần. Cổ phần hóa sẽ giúp đơn vị có phương thức quản lý và chiến lược phát triển sản 

phẩm ngày một hiệu quả hơn. Cùng với đó, cơ sở sẽ đưa ra chiến lược đào tạo nguồn nhân lực 

để thích ứng với chiến lược mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời đầu tư xây dựng cơ sở mới tại 

điểm công nghiệp Hòa An (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).  

Không ngừng mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản xuất và đổi mới thiết bị, công nghệ, Cơ sở sản 

xuất, chế biến cà phê Tuy Hòa đang có những bước tiến vững chắc. Anh Sơn cho biết thêm: 

"Hiện tại, cơ sở đã hoàn tất các thủ tục thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Tuy Hòa 

hoạt động tại điểm công nghiệp Hòa An. Cũng trong năm 2004, cơ sở xúc tiến triển khai kế 

hoạch xuất khẩu sản phẩm cà phê Tuy Hòa sang thị trường Trung Quốc với mục tiêu: đây chính

là thị trường chiến lược lâu dài của "Tuy Hòa coffee".  

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, nhiều khó khăn đang ảnh hưởng đến sự phát triển của đơn 

vị, trong đó bức xúc nhất là nạn hàng giả, hàng nhái. Do sản phẩm của doanh nghiệp đã đăng ký 

thương hiệu và khẳng định được vị trí trên thị trường cả nước, nên nhiều cơ sở sản xuất cà phê 

đã lợi dụng thương hiệu này để đưa vào thị trường những sản phẩm kém chất lượng nhằm thu 

lợi bất chính và làm mất uy tín của "Tuy Hoa coffee". Thiết nghĩ, các ngành chức năng trong 

tỉnh cần hợp tác điều tra, xử lý để sớm chấm dứt tình trạng vi phạm thương hiệu, giúp các đơn vị 

làm ăn chân chính có điều kiện phát huy hết năng lực hiện có. Đồng thời, theo anh Sơn, cơ sở 

của anh nói riêng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói chung cần được quan tâm hơn nữa đến 

công tác đào tạo quản lý doanh nghiệp và phổ biến kịp thời các quy định của pháp luật có liên 

quan đến doanh nghiệp; được hỗ trợ về vốn để doanh nghiệp có đủ tiềm lực nâng cấp hệ thống 

thiết bị, nhà xưởng, tạo ra sản phẩm có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.  
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Mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng những thành quả đạt được đã thể hiện ý chí quyết tâm của 

người thanh niên Phạm Ngọc Sơn. Tuổi trẻ năng động cùng với tình yêu quê hương đã giúp anh 

đứng vững trên thương trường lắm gian nan và nhiều thách thức, trở thành điển hình về tầm nhìn 

và quan điểm kinh doanh cần được nhân rộng trên quê hương Phú Yên, góp phần thúc đẩy kinh 

tế - xã hội địa phương phát triển.  

Cơ sở sản xuất, chế biến cà phê Tuy Hòa  

Địa chỉ: số 178 B quốc lộ 1A - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên  

Điện thoại: 057.810153  
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Liên minh hợp tác xã Phú Yên  

Nhịp cầu nối những bờ vui 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã xác định: "Kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức 

hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác xã là nòng cốt" và "kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể 

ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân". Theo đó, phát triển kinh tế 

tập thể là nhu cầu khách quan trong xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần. Quán triệt và 

nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, kinh tế hợp tác và hợp tác xã Phú Yên 

đã có những chuyển động tích cực.  

Sau gần 7 năm (1997 - 2004) đăng ký chuyển đổi hoạt động theo cơ chế mới, phong trào phát 

triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã ở Phú Yên đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, nhất là sau khi 

Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) được ban hành. Với chức năng tư vấn, hỗ trợ và đại diện về 

pháp luật cho các hợp tác xã và các đơn vị thành viên, Liên minh hợp tác xã Phú Yên đã từng 

bước củng cố, xây dựng khu vực kinh tế hợp tác xã của tỉnh phát triển theo hướng ổn định, xuất 

hiện nhiều mô hình sản xuất mới làm ăn có hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao 

động địa phương.  

Từ nhận thức đến hành động  

Từ tháng 8-2002, được sự quan tâm, chỉ 

đạo sát sao của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về tiếp tục đổi mới, phát triển và 

nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác, Liên 

minh hợp tác xã Phú Yên đã tiến hành 

tổng kết những thuận lợi, khó khăn trong 

hoạt động sản xuất - kinh doanh của các 

đơn vị thành viên trong giai đoạn 1997 - 

2001. Qua đó, các thành viên trong liên 

minh đều nhận thức sâu sắc rằng: để tồn 

tại và phát triển trong cơ chế thị trường, 

không thể thiếu hoặc yếu về kỹ năng kinh doanh. Các đơn vị phải đặc biệt quan tâm và luôn có ý 

thức xây dựng thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm, uy tín dịch vụ, tăng cường các biện pháp 

xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh.  

Với nhận thức ấy, Liên minh hợp tác xã Phú Yên đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú 

 

Ông Huỳnh Duy Hiếu - Chủ tịch Liên minh hợp 

tác xã Phú Yên  
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Yên tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 

độ các chức danh chủ nhiệm, kế toán trưởng, kiểm soát viên cho các hợp tác xã. Đồng thời, liên 

minh còn kết hợp với Chi nhánh Phòng công nghiệp - thương mại Việt Nam (VCCI) tại thành 

phố Nha Trang (Khánh Hoà) và thành phố Hồ Chí Minh mở nhiều lớp ngắn hạn về khởi sự kinh 

doanh và nâng cao năng lực quản lý kinh doanh cho các đơn vị thành viên. Bên cạnh đó, liên 

minh còn phối hợp với Trường đào tạo cán bộ quản lý hợp tác xã - doanh nghiệp vừa và nhỏ của 

Liên minh hợp tác xã Việt Nam để hoàn thiện nội dung bộ giáo trình đào tạo cán bộ quản lý hợp 

tác xã, hệ thống bài giảng về hợp tác xã sao cho thật cụ thể và sát thực. Qua các chương trình 

đào tạo đó, cán bộ các đơn vị thành viên trong liên minh có cách nhìn và nhận thức mới về quản 

lý - kinh doanh. Nhiều đơn vị đã có những chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất - kinh 

doanh, chú trọng đến các công tác giao dịch, tạo cơ hội làm ăn, tìm kiếm mở rộng thị trường.  

Đảm nhận trách nhiệm cầu nối trong xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu giữa các đơn vị 

thành viên, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, liên minh đã chủ động phối hợp với các 

ban, ngành, tổ chức kinh tế trong tỉnh, liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố như: Bình Định, 

Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh,... Những cố gắng của liên 

minh trong xúc tiến thương mại - đầu tư đã đem lại hiệu quả thiết thực: các hợp tác xã nông 

nghiệp Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây, Hòa Bình I, Hòa Thắng I, Hòa Thắng II và thị trấn Phú 

Lâm đã liên kết gia công cho Hợp tác xã thêu ren Hướng Dương (thành phố Tuy Hòa - Phú 

Yên) và Hợp tác xã thêu ren Kim Chi (An Giang). Liên minh hợp tác xã Phú Yên còn liên kết 

với Liên minh hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện một số dự án về sản xuất -

kinh doanh và phát triển du lịch ở địa bàn Phú Yên.  

Trước thực trạng hệ thống đào tạo của các trường dạy nghề trong tỉnh và khu vực chưa đáp ứng 

được nhu cầu tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp, các đơn vị thành viên của liên minh, 

Liên minh hợp tác xã Phú Yên đã lập đề án thành lập trung tâm tư vấn hỗ trợ, bồi dưỡng, nâng 

cao trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ, tổ chức các khóa đào tạo nghề cho các đơn vị thành 

viên trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. Đến đầu năm 2003, Trung tâm tư vấn hỗ trợ phát triển hợp tác 

xã - doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Phú Yên đã chính thức được thành lập theo Quyết định số 

720/2003/QĐ-UB ngày 31-3-2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Trung tâm đã khẩn trương chiêu 

sinh lớp dạy nghề mây - tre - lá, thêu ren và công nhân kỹ thuật điện nhằm đáp ứng nhu cầu về 

nguồn nhân lực cho các đơn vị thành viên. Ngoài ra, trung tâm còn triển khai nhiều hoạt động tư 

vấn hỗ trợ, xúc tiến thương mại cho các đơn vị thành viên, liên kết với các doanh nghiệp vừa và 
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nhỏ tiến tới thành lập các công ty trực thuộc hợp tác xã theo luật mới. Bên cạnh đó, trung tâm 

còn phối hợp với các tổ chức khoa học để nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các đề tài khoa 

học - công nghệ gắn với các nhu cầu thực tiễn, tham gia tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

  Chỗ dựa vững chắc của kinh tế hợp tác 

và hợp tác xã  

Mặc dù mới đi vào hoạt động từ năm 

1997, song với những hành động cụ thể, 

thiết thực, Liên minh hợp tác xã Phú Yên 

đã có những đóng góp tích cực trong 

công tác xây dựng và phát triển kinh tế 

hợp tác xã trên địa bàn.  

Đến tháng 10-2005, toàn tỉnh có 108 hợp 

tác xã nông nghiệp, chiếm trên 56% số 

thành viên trong liên minh hợp tác xã. 

Với nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất, kết 

hợp với kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, 

hỗ trợ cho kinh tế hộ phát triển, trong thời gian qua, các hợp tác xã nông nghiệp luôn bảo toàn 

được nguồn vốn và làm ăn có lãi. Vốn sản xuất - kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp đã 

tăng từ 103,3 tỷ đồng (năm 2000) lên 132,833 tỷ đồng (năm 2005). Các hợp tác xã nông nghiệp 

đã thu nộp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng 

nghìn lao động nông thôn. Có được kết quả trên là nhờ đội ngũ cán bộ, xã viên các hợp tác xã đã 

nhạy bén và mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa ổn định, hiệu quả, bền vững. Cụ thể là đẩy mạnh cải tạo sind 

hóa đàn bò, chăn nuôi bò sữa, bò thịt, trồng cây công nghiệp ngắn và dài ngày (như mía cao sản 

chịu hạn trên đất không chủ động nước tưới, bông lai, điều ghép,...), luân canh cây trồng, nâng 

giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích,... Ngoài ra, nhiều hợp tác xã đã mở thêm nghề mới 

như: nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối, mây tre đan xuất khẩu, thêu ren và các dịch vụ cung 

ứng vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm cho xã viên.  

Bên cạnh sự vững mạnh của các hợp tác xã nông nghiệp, các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp 

cũng có bước tiến đáng khích lệ. Số vốn hoạt động của các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp đã 

 

Lễ bế giảng lớp khởi sự doanh nghiệp và tăng 

cường khả năng kinh doanh  
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tăng từ 1,3 tỷ đồng (năm 1997) lên 7,1 tỷ đồng (năm 2005). Đến tháng 10-2005, toàn tỉnh có 29 

hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, với gần 3.619 xã viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau 

như: đóng tàu thuyền, thêu ren, sản xuất mây tre đan xuất khẩu, sản xuất vật liệu xây dựng,... 

Qua tìm hiểu thị trường, với cách nhìn năng động, nhiều hợp tác xã đã thiết lập những dự án 

khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo thêm nhiều việc làm mới cho người 

lao động. Điển hình là Hợp tác xã khai thác đá xuất khẩu Đồng Xuân (huyện Đồng Xuân) đã lập 

dự án đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng với số vốn khoảng 2,5 tỷ đồng. Dự án này 

đang được Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Các hợp tác xã thêu ren, sản xuất hàng 

mây, tre, lá cũng thường xuyên đổi mới mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm, phù hợp với thị hiếu của 

khách hàng, liên doanh, liên kết với các tỉnh bạn để giải quyết đầu ra cho sản phẩm, mở rộng thị 

trường tiêu thụ,...  

Các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực thủy sản cũng có 

nhiều cố gắng vươn lên, phát huy thế mạnh, tiềm năng của 

tỉnh. Sau khi chuyển đổi theo Luật hợp tác xã, toàn tỉnh có 

32 hợp tác xã đăng ký, nhưng chủ yếu chỉ hoạt động cầm 

chừng do phương tiện đánh bắt lạc hậu, hiệu quả khai thác 

thấp. Trước thực trạng đó, được sự quan tâm chỉ đạo kịp 

thời của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự nhiệt tình, năng 

nổ, trách nhiệm của Liên minh hợp tác xã Phú Yên, 27/32 

hợp tác xã đã vay vốn đầu tư đóng mới 29 tàu thuyền với 

tổng công suất 3.944 CV, mua sắm trang thiết bị, máy móc 

hiện đại, đảm bảo phục vụ vươn khơi đánh bắt xa bờ, dài 

ngày trên các vùng biển trong cả nước. Cùng với các thành 

phần kinh tế khác trong ngành thủy sản của tỉnh, các tổ hợp 

tác , hợp tác xã nuôi trồng, đánh bắt thủy sản đã góp phần 

tăng năng lực sản xuất, tăng sản lượng khai thác thuỷ hải 

sản, đồng thời tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh lãnh thổ và biển Đông.  

Trong khi các hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thuỷ sản hoạt động khá ổn định, có 

hướng phát triển bền vững, các hợp tác xã giao thông - vận tải, xây dựng và thương mại của Phú

Yên lại gặp không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt, sau khi Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 

11-12-2001 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, hoạt động kinh doanh vận tải của các hợp tác xã 

 

Nghề gốm tại Hoà Hiệp  
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trở nên bế tắc do nhiều phương tiện không được phép lưu hành. Một số phương tiện được phép 

hoạt động gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác. Trước 

tình hình đó, Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên, 

xây dựng dự án ưu đãi chuyển đổi phương tiện xây dựng cơ sở xe buýt, mở rộng các hoạt động 

dịch vụ cơ khí, sửa chữa phương tiện giao thông,... Bản thân các hợp tác xã vận tải cũng tự phát 

huy nội lực và vận dụng các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với thành phần kinh tế tập thể 

để vay vốn đầu tư phương tiện.  

Trong lĩnh vực thương mại, các dịch vụ cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm đều do các hợp tác 

xã nông nghiệp kết hợp thực hiện. Đến tháng 6-2004, tỉnh Phú Yên mới có 1 hợp tác xã kinh 

doanh tổng hợp Tam Giang (huyện Tuy An) kinh doanh xăng dầu và một số hoạt động thương 

mại khác.  

Trong lĩnh vực xây dựng, ngoài Hợp tác xã Minh Khai, Hợp tác xã Ngân Mỹ và Hợp tác xã 

Trường Sơn là những đơn vị hoạt động khá hiệu quả, thường xuyên nhận được công trình, đa số 

các đơn vị chỉ nhận được công trình nhỏ, doanh thu thấp. Tiếp tục nâng cao năng lực cho các

đơn vị thành viên nhằm đủ sức khai phá những lĩnh vực còn rất nhiều tiềm năng này trở thành 

nhiệm vụ cấp thiết đối với Liên minh hợp tác xã Phú Yên.  

Thách thức và giải pháp  

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động kinh tế hợp tác - hợp tác xã Phú Yên vẫn còn 

tồn tại nhiều yếu kém: năng lực nội tại còn hạn chế, lúng túng trong việc xác định mô hình tổ 

chức và phương thức hoạt động; số hợp tác xã làm ăn có hiệu quả ít; lợi ích đem lại cho thành 

viên chưa nhiều; kinh tế tập thể chiếm tỷ trọng thấp trong GDP của tỉnh, chưa đủ sức đảm nhiệm 

tốt vai trò cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế nhiều thành phần 

định hướng xã hội chủ nghĩa. Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng này là do một số cấp uỷ 

Đảng, chính quyền địa phương nhận thức về vị trí, vai trò, tính tất yếu khách quan của việc phát 

triển kinh tế tập thể chưa thật đầy đủ và thống nhất; việc tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà 

nước về phát triển kinh tế tập thể chưa được quan tâm đúng mức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

quản lý nhà nước đối với hợp tác xã có lúc buông lỏng; những khó khăn, vướng mắc của hợp tác 

xã trong cơ chế mới chưa được kịp thời giải quyết.  

Với mục tiêu "đưa kinh tế tập thể thoát khỏi thực trạng yếu kém, phấn đấu đạt tốc độ tăng 

trưởng cao hơn, tiến tới nâng cao tỷ trọng trong GDP của nền kinh tế Phú Yên" theo tinh thần 

Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX), nhiệm vụ trọng tâm của Liên minh hợp tác xã Phú Yên là tổ 
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chức quán triệt nghị quyết đến toàn thể xã viên và người lao động; xác lập môi trường thể chế và 

tâm lý xã hội thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển; tiến hành đổi mới và phát triển kinh tế tập 

thể trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế; sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách (chính sách 

cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực, chính sách đất đai, chính sách tài chính - tín dụng, hỗ trợ 

khoa học - công nghệ, hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng); 

nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Liên 

minh hợp tác xã, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên và các đoàn thể quần chúng trong 

việc phát triển kinh tế tập thể.  

Nói về định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Huỳnh Duy Hiếu - Chủ tịch Liên minh hợp 

tác xã Phú Yên - cho biết: "Mỗi đơn vị thành viên còn gặp khó khăn, trong đó có một phần trách 

nhiệm thuộc về chúng tôi. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chú trọng đến tổ chức các 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý, kinh doanh và khoa học - kỹ thuật 

cho các đơn vị thành viên, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh các đơn vị thành 

viên và liên minh trên nhiều lĩnh vực. Để tạo điều kiện cho các đơn vị thành viên có điều kiện 

trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giúp nhau làm giàu, chúng tôi đã thành lập câu lạc bộ của các 

ngành nghề: thủy sản, giao thông - vận tải, nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,... 

theo từng khu vực, sinh hoạt theo tháng và quý. Các buổi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm là lớp 

học thực tế cho cán bộ, xã viên các hợp tác xã thành viên. Qua đó, mỗi cá nhân, đơn vị tự tìm ra 

phương hướng sản xuất - kinh doanh phù hợp với điều kiện của đơn vị, đáp ứng yêu cầu của thị 

trường".  

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà 

nước, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

đặc biệt là những hoạt động cụ thể, thiết 

thực của liên minh hợp tác xã, kinh tế tập 

thể Phú Yên đã có những bước phát triển 

vững chắc, ổn định; cùng với kinh tế 

quốc doanh tiếp tục khẳng định vai trò là 

nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc 

dân, góp phần thực hiện thành công sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây 

dựng nông thôn mới ở địa phương.  

 

Đan lưới 
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Sau khi Luật hợp tác xã ra đời và có hiệu lực (ngày 1-1-1997), thực hiện Nghị định số 16/NĐ-

CP ngày 21-2-1997 của Chính phủ, tỉnh Phú Yên có 147 hợp tác xã tiến hành chuyển đổi đăng 

ký lại theo luật mới, 62 hợp tác xã thành lập mới và 1.590 tổ hợp tác với tổng vốn đầu tư trên 

156 tỷ đồng, thu hút 13.505 lao động. Trong đó, ngành nông - lâm nghiệp có 449 tổ; thủy sản có 

939 tổ; tiểu thủ công nghiệp có 202 tổ.  

Sự kiện quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong cách nghĩ, cách làm của Liên minh hợp tác xã 

Phú Yên trong hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá hình ảnh các đơn vị thành viên là 

việc chủ động xây dựng website www.coop.phuyen.info.vn. Với thông tin chi tiết về các hoạt 

động của liên minh và các đơn vị thành viên, tháng 3-2004, website đã hoàn thành và đi vào 

hoạt động. Qua thông tin được chuyển tải trên website, Hợp tác xã sản xuất nấm Phú Hương 

(thành phố Tuy Hòa) đã nhận được hợp đồng chuyển giao kỹ thuật cho nhiều đơn vị trồng nấm 

của các tỉnh duyên hải miền Trung như: Đà Nẵng, Bình Định, Thừa Thiên - Huế, Ninh Thuận,... 

Các hợp tác xã sản xuất mây, tre, lá xuất khẩu Hà Phong, Tân Hòa Bình,... cũng tìm được những 

đối tác làm ăn, tiến tới triển khai thực hiện các hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.  

Đến cuối năm 2005, Liên minh Hợp tác xã và Trung tâm tư vấn hỗ trợ phát triển hợp tác xã -

doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Phú Yên đã tổ chức đào tạo 1 lớp trung cấp kế toán, 1 khoá công 

nhân kỹ thuật điện bậc 3/7, 3 lớp bồi dưỡng năng lực quản lý theo chương trình khung của Liên 

minh Hợp tác xã Việt Nam cho các chức danh: chủ nhiệm, kế toán trưởng và trưởng ban kiểm 

soát các hợp tác xã, 7 lớp tăng cường khả năng kinh doanh và quản lý tài chính doanh nghiệp 

cho trên 200 cán bộ lãnh đạo hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ, 2 lớp tin học văn phòng, 4 

khóa thợ thủ công mây tre lá, 4 khoá thêu ren xuất khẩu, 3 khoá kỹ thuật nuôi trồng nấm.  

Liên minh hợp tác xã Phú Yên  

Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên  

Điện thoại: 057.826310  

Website: www.coop.phuyen.info.vn  
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Chương III: Huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế  

Thu hút đầu tư vào Phú Yên  

Khởi động bài bản và đúng hướng 
Trong giai đoạn 2001 - 2005, mỗi năm, Phú Yên cần khoảng 1.200 tỷ đồng cho đầu tư phát 

triển, trong khi nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp. Do vậy, cùng với việc triển khai các biện 

pháp nhằm tăng cường nguồn thu, thực hành chi hợp lý, tập trung vốn ngân sách cho những 

lĩnh vực kinh tế - xã hội cần ưu tiên đầu tư, Phú Yên đã tính cực mời gọi đầu tư trong và ngoài 

nước, coi đó là nguồn lực quan trọng đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế - xã hội địa 

phương.  

Ngày 18-9-2005, dự án Nhà máy sản xuất và lắp ráp ôtô do Tập đoàn JRD-Malaixia làm chủ 

đầu tư đã được tiến hành khởi công xây dựng. Dự án có tổng mức đầu tư 70 triệu USD với công 

suất thiết kế khoảng 15 nghìn chiếc/năm. Đây là một trong nhiều dự án đầu tư đang được triển 

khai trên địa bàn, minh chứng cho tính hấp dẫn của môi trường đầu tư Phú Yên - hiệu quả thiết 

thực từ những cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư mà chính quyền địa phương đã và 

đang tích cực thực hiện.  

"Đón đầu" bằng cơ chế thông thoáng  

Cùng với khai thác, phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, mối liên kết 

vùng,... Phú Yên đã chuẩn bị "đón đầu" các dự án đầu tư với chủ trương đúng đắn, nhất quán và 

hơn thế đã được cụ thể hóa bằng những cơ chế, chính sách thông thoáng, linh hoạt. Đồng chí 

Nguyễn Thành Quang - Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên - cho biết: "Đảng bộ và nhân dân Phú Yên đã 

và đang nỗ lực phấn đấu không ngừng vì một Phú Yên ngày càng đổi mới và phát triển. Chúng 

tôi ý thức sâu sắc rằng phải vươn lên với thế chủ động, tự tin để huy động khối đại đoàn kết toàn 

dân, phát huy nội lực, nhưng cũng phải tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài cho phát 

triển. Phú Yên "trải thảm đỏ" mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phú Yên sẵn sàng 

liên kết, hỗ trợ hợp tác đầu tư với các tỉnh, thành phố và cộng đồng các doanh nghiệp trên các 

lĩnh vực mà địa phương có lợi thế".  
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Quán triệt chủ trương này, bước đi đầu tiên mà Phú Yên 

tiến hành là điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính 

sách, thực hiện cơ chế "một cửa, tại chỗ", cải tiến từ khâu 

tiếp xúc đến đăng ký và tiến hành đầu tư, ban hành các 

quyết định về cơ chế ưu đãi đầu tư vào các khu công 

nghiệp, các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc 

vận dụng cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước, 

tỉnh còn áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư riêng như 

tiền thuế, tiền thuê đất tính ở mức thấp nhất, thời gian 

miễn giảm thuế dài nhất, đặc biệt là đối với các dự án 

trong lĩnh vực ưu tiên gọi vốn đầu tư, thời gian thuê đất 

tối đa là 50 năm. Trong quá trình xây dựng, tỉnh sẽ hỗ trợ 

với khả năng cao nhất trong xây dựng kết cấu hạ tầng 

như: đường giao thông, điện, cấp nước, thông tin liên lạc 

đến hàng rào công trình. Đồng thời, tỉnh đã giao cho Sở 

Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên làm đầu mối quan hệ trực tiếp với các nhà đầu tư trong việc cung 

cấp các thông tin cần thiết, hỗ trợ về thủ tục, tiếp nhận hồ sơ đầu tư và phối hợp với các cơ quan 

chức năng giải quyết các vấn đề liên quan để nhà đầu tư được cấp giấy phép, cấp ưu đãi đầu tư 

trong thời gian nhanh nhất. Các thủ tục hành chính từng bước được cải cách theo hướng đơn 

giản, gọn nhẹ, rút ngắn thời hạn cấp giấy phép đầu tư bằng một nửa so với thời hạn quy định của 

Trung ương.  

Bên cạnh đó, Phú Yên đã tiến hành nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, tham dự các kỳ hội chợ, 

triển lãm, xây dựng website của tỉnh, phối hợp với các cơ quan thông tấn tổ chức các chuyên đề 

giới thiệu môi trường đầu tư của tỉnh. Ông Nguyễn Chí Hiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phú Yên, cho biết: "Trong cân đối thu chi ngân sách hàng năm, tỉnh đã dành khoản kinh phí nhất 

định để thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, đồng thời có cơ chế trích thưởng cho các 

công ty tư vấn, môi giới đầu tư tuỳ theo từng dự án, tối đa đến 10% giá trị tiền thuê đất trong 5

năm của dự án". Những giải pháp đồng bộ này đã góp phần hình thành môi trường đầu tư thông 

thoáng, thuận lợi, tạo tâm lý yên tâm cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến kinh doanh 

lâu dài tại Phú Yên.  

 

Xây dựng cầu mới Đà Rằng  
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Khơi thông dòng chảy vốn đầu tư  

Những giải pháp cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Phú Yên đã mang lại kết quả khả quan, 

nhất là trong lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy số lượng chưa nhiều, song các doanh 

nghiệp FDI đã bước đầu khẳng định vai trò trong nền kinh tế Phú Yên, góp phần đẩy nhanh quá 

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nâng cao kim 

ngạch xuất khẩu, thu nộp ngân sách. Điển hình như: Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp 

KCP-VN (ấn Độ) sản xuất đường tinh luyện; Công ty Thai Nakor Patana (Thái Lan), Công ty 

trách nhiệm hữu hạn Asia Hawaii Venture (Mỹ) sản xuất tôm giống tôm thẻ chân trắng và thức 

ăn cho tôm; Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Seamark (Mỹ) sản xuất bột 

cá, kinh doanh hải sản; Công ty trách nhiệm hữu hạn Wu Chin Lien (Đài Loan) chế biến thuỷ 

sản,...  

Cùng với các dự án FDI, nhờ chủ trương phát huy thế mạnh từ mối quan hệ liên kết vùng, Phú 

Yên đã thu hút được khá nhiều doanh nghiệp từ các tỉnh, thành lân cận, đặc biệt là từ thành phố 

Hồ Chí Minh đến đầu tư. Trong đó, không thể không nhắc đến những tên tuổi lớn như: Công ty 

cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên, Tổng công ty du lịch Sài Gòn,...  

Thành công đáng ghi nhận hơn cả của Phú Yên trong thu hút đầu tư là khai thác khá hiệu quả 

các khu công nghiệp. Điều đó thể hiện ở số lượng và quy mô vốn của các dự án đầu tư vào khu 

công nghiệp ngày càng tăng, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp khá lớn như: Khu công nghiệp 

Hoà Hiệp I thu hút 25 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 74,09 triệu USD và 357,55 tỷ đồng (tỷ 

lệ lấp đầy 83,76%); Khu công nghiệp Hoà Hiệp II thu hút 01 dự án với số vốn đăng ký 13 triệu 

USD; Khu công nghiệp An Phú thu hút 25 dự án với tổng vốn đăng ký 2,26 triệu USD và 

148,81 tỷ đồng (tỷ lệ lấp đầy 79,03%); Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu I thu hút 20 dự án 

với tổng vốn đăng ký 353,79 tỷ đồng (tỷ lệ lấp đầy 100%). Hoạt động hiệu quả của các doanh 

nghiệp trong khu công nghiệp đã góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao 

động địa phương và các tỉnh lân cận. Đến tháng 10-2005, Khu công nghiệp Hoà Hiệp I đã thu 

hút được 3.757 lao động, Khu công nghiệp Hoà Hiệp II thu hút 170 lao động, Khu công nghiệp 

An Phú thu hút 705 lao động, Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu I thu hút 462 lao động. Ông 

Bùi Ngọc Bình - Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Yên - đánh giá: "Chưa tính 

đến những chỉ số về doanh thu, lợi nhuận, kim ngạch xuất khẩu, thu nộp ngân sách, riêng việc 

giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động của các doanh nghiệp trong khu 
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công nghiệp đã mang ý nghĩa và hiệu quả xã hội to lớn, góp phần ổn định xã hội, đẩy nhanh quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa".  

Ông Nguyễn Chí Hiến cho biết: "Cùng với phát huy nội lực, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư 

nước ngoài, nguồn lực không thể thiếu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương, 

không chỉ có ý nghĩa tăng cường nguồn vốn cho đầu tư phát triển mà còn góp phần khơi thông 

và phát huy các thế mạnh của tỉnh trong lĩnh vực nông - lâm - thuỷ sản, công nghiệp, du lịch,... 

đồng thời giúp Phú Yên nhanh chóng tiếp cận với công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, 

hiện đại, tạo sức bật cho nền kinh tế phát triển nhanh, mạnh và bền vững". 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút 

đầu tư  

Bên cạnh những thành tựu bước đầu hết 

sức khả quan, hoạt động thu hút đầu tư, 

đặc biệt là đầu tư nước ngoài của Phú 

Yên chưa phải đã hết khó khăn, yếu kém. 

Công tác vận động thu hút đầu tư của 

tỉnh chưa có kinh nghiệm và bước đi cụ 

thể, công tác chuẩn bị dự án và tìm đối 

tác đầu tư chưa được chú trọng. Tuy các 

khu công nghiệp của tỉnh đã đầu tư kết 

cấu hạ tầng kỹ thuật, nhưng vẫn chưa 

đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư. Số lượng dự án bị rút giấy phép đầu tư do không được 

triển khai hoặc không có dự án khả thi còn khá lớn. Thêm vào đó, quy mô vốn đầu tư của dự án 

còn hết sức nhỏ bé, chưa có doanh nghiệp nào đủ sức, đủ tầm để đảm nhiệm vai trò "đầu tàu" 

cho phát triển kinh tế.  

Để nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư, cả về số lượng và quy mô dự án, ông Nguyễn Chí 

Hiến cho biết: "Trong thời gian tới, Phú Yên đang tìm đối tác cùng hợp tác xây dựng kết cấu hạ 

tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiếp tục hoàn thiện các khu công nghiệp hiện có để 

các nhà đầu tư có nhiều cơ hội lựa chọn địa điểm đầu tư. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú

Yên cùng các cơ quan chức năng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách khuyến khích đầu tư 

của tỉnh, trong đó quan tâm tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, liên kết với các bộ, 

 

Lễ cắt băng khánh thành Công ty trách nhiệm 

hữu hạn công nghiệp KCP Việt Nam  
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ngành, các tỉnh, thành trong cả nước nhằm tạo nhiều "kênh" tiếp thị cho Phú Yên".  

Về phía Ban quản lý các khu công nghiệp, ông Bùi Ngọc Bình cho biết: "Ban quản lý các khu 

công nghiệp sẽ quyết tâm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thời gian nhanh nhất 

nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn nữa, giúp cho nhà đầu tư yên tâm sản xuất - kinh doanh; sẵn 

sàng đón nhận làn sóng đầu tư từ mọi miền đất nước, phấn đấu không để tuột mất cơ hội đầu tư 

nhằm sớm lấp đầy các khu công nghiệp và hoạt động có hiệu quả".  

Bên cạnh đó, trong quá trình thu hút đầu tư, Phú Yên cần tham khảo và vận dụng linh hoạt 

những bài học kinh nghiệm của các tỉnh, thành đi tiên phong trong lĩnh vực này như: thành phố 

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng,... Trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải 

phóng (số ra ngày 18-10-2004), ông Lê Thanh Hải - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ 

Chí Minh đã chia sẻ kinh nghiệm với Phú Yên: "Quy hoạch cần phải đi trước một bước và cần 

chú trọng quy hoạch du lịch và các khu công nghiệp. Có thể thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn 

giúp tỉnh quy hoạch, ban đầu tốn kém một chút, nhưng bù lại kinh tế phát triển bền vững hơn và 

sẽ không gặp phải những vướng mắc về mặt bằng cho nhà đầu tư như ở thành phố Hồ Chí 

Minh".  

Cùng với những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của các cấp chính quyền địa phương và các 

ban ngành hữu quan, việc Nhà nước quan tâm ban hành các chủ trương, chính sách nhất quán, 

tạo hành lang pháp lý cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, áp dụng cơ chế một giá cho nhà 

đầu tư nước ngoài; ban hành cơ chế ưu đãi riêng cho các tỉnh nghèo như Phú Yên trong thu hút 

đầu tư,... cũng là những giải pháp mang tính đồng bộ không thể thiếu.  

Môi trường đầu tư Phú Yên đang thực sự "nóng lên" với những dự án quy mô lớn như: dự án 

xây dựng nhà máy lọc dầu của Tập đoàn Technor Star Management Ltd (Cộng hoà liên bang 

Nga); dự án khu du lịch liên hợp cao cấp của Tập đoàn International Gaming Union (Hàn 

Quốc); dự án nhà máy sản xuất xe ôtô của liên doanh sản xuất ôtô Phú Yên; dự án hạ tầng đô thị 

nam thành phố Tuy Hoà đến Vũng Rô,... Những dự án này, với ưu thế về vốn, công nghệ, lại tập 

trung trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của tỉnh, khi đi vào hoạt động sẽ tạo nên sức bật 

cho kinh tế Phú Yên phát triển theo hướng toàn diện và bền vững.  
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Những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư 

Trước nhu cầu về vốn, công nghệ, kinh 

nghiệm quản lý,... rất lớn, hướng thu hút 

đầu tư của tỉnh tập trung vào một số lĩnh 

vực sau:  

- Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 

các khu công nghiệp, tập trung đầu tư 

xây dựng giao thông, cảng biển, nâng 

cấp sân bay, viễn thông, điện, nước.  

- Phát triển chế biến mía đường, dừa, hạt 

điều, tinh bột sắn, chế biến súc sản; phát 

triển chăn nuôi, đặc biệt là bò sữa.  

- Nuôi trồng và chế biến thuỷ sản xuất khẩu như: tôm sú, tôm hùm, cá ngừ đại dương.  

- Khai thác, chế biến khoáng sản: diatomít, đá granít, vàng, bôxít.  

- Phát triển sản xuất công nghiệp: điện - điện tử, sợi vải, may mặc xuất khẩu, giày dép xuất 

khẩu.  

- Xây dựng và phát triển các cơ sở dịch vụ du lịch: nhà hàng, khách sạn, các khu du lịch, khu 

nghỉ mát, khu chữa bệnh bằng bùn khoáng nóng; phát triển kinh doanh dịch vụ du lịch tại các 

điểm du lịch của tỉnh.  

Lợi thế thu hút đầu tư 

Phú Yên được chia làm ba vùng rõ rệt: miền núi, đồng bằng và ven biển với những tiềm năng và 

lợi thế riêng để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

Trong mối quan hệ vùng, khu kinh tế mở Vân Phong - Khánh Hoà, bao gồm cả vùng Đông Tác -

Vũng Rô (Phú Yên) sẽ tạo ra mối liên kết vùng giữa Phú Yên - Khánh Hoà với Đắk Lắk và Gia 

Lai dọc theo trục Đông - Tây thuộc lưu vực sông Ba. Trong tương lai gần, đây là vùng kinh tế 

năng động mà Phú Yên là đầu mối quan trọng cho sự phát triển của cả khu vực Nam Trung Bộ 

và Tây Nguyên.  

Phú Yên có sân bay Tuy Hoà, cảng biển Vũng Rô đang được nâng cấp thành cảng biển quốc tế. 

Phú Yên còn là điểm nối của hệ thống giao thông đường sắt Bắc - Nam, quốc lộ 1A, quốc lộ 25 

và đường tỉnh 645 liên thông với tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai. Lợi thế lớn cần được khai thác là 

 

Một góc Khu công nghiệp Hoà Hiệp  
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vùng đất dọc theo thung lũng sông Ba không có đèo dốc cao có thể đầu tư xây dựng tuyến 

đường sắt từ Tuy Hoà đi Tây Nguyên, tạo cửa ngõ mới ra biển của Tây Nguyên và vùng Nam 

Lào, Đông Bắc Campuchia. Hệ thống giao thông giữa các huyện, thành phố với các xã được 

kiên cố hóa, mạng lưới bưu chính - viễn thông phủ khắp địa bàn tỉnh. Thuỷ điện Sông Hinh đã 

được xây dựng xong, thuỷ điện sông Ba Hạ vừa được khởi công xây dựng và thuỷ điện sông Ea 

Krông Năng trong tương lai bảo đảm đáp ứng nguồn năng lượng tại chỗ cho các dự án.  

Sở Kế hoạch và đầu tư phú yên 

Địa chỉ: đường Điện Biên Phủ - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoại: 057.842549  
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Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Phú Yên  

Cùng chung sức xây dựng quê hương 
Gần 6 năm đi vào hoạt động (kể từ ngày 1-1-2000), Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Phú Yên 

đã đạt được những kết quả khả quan, tạo thế và lực mới cho Phú Yên trong thu hút vốn đầu tư 

trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Phú Yên là tổ chức tài chính nhà nước có nhiệm vụ huy động,

tiếp nhận các nguồn vốn của Nhà nước để thực hiện các chính sách tín dụng về đầu tư theo Nghị 

định số 43/1999/NĐ-CP ngày 26-9-1999 của Chính phủ và tín dụng xuất khẩu theo Quyết định 

số 133/2001/QĐ-TTg ngày 10-9-2001 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp 

thuộc các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất - kinh doanh những ngành hàng, lĩnh vực, chương 

trình kinh tế lớn của Nhà nước và những vùng khó khăn cần khuyến khích đầu tư và sản xuất -

kinh doanh hàng xuất khẩu.  

Luôn đổi mới để phát huy hiệu quả hoạt động  

Ông Lê Minh Thư - Giám đốc Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Phú Yên - cho biết: "Ngay từ 

những ngày đầu thành lập, chi nhánh đã đề ra và thực hiện triệt để một số giải pháp cơ bản nhằm 

phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn tín dụng nhà nước, nâng cao vai trò của chi nhánh để ngày 

càng phục vụ tốt hơn sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong thời kỳ mới".  

Trước tiên, chi nhánh tổ chức sắp xếp đội ngũ nhân lực cho phù hợp với khả năng, sở trường của 

từng người, tiến hành đào tạo và đào tạo lại cán bộ, nhân viên nhằm nâng cao nhận thức và bản 

lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức.  

Cùng với đó, chi nhánh còn chú trọng thực hiện cải cách hành chính, công khai về thủ tục và 

thời gian giải quyết công việc; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ chu đáo, hướng dẫn, giúp đỡ 

mọi khách hàng khi đến giao dịch với chi nhánh quỹ; tổ chức thường xuyên các hội nghị khách 

hàng, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động của chi nhánh, các cơ chế, 

chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ,... giúp các thành phần kinh tế hiểu hơn những hoạt 

động của hệ thống quỹ hỗ trợ phát triển để tiếp cận và phối hợp thực hiện.  

Bên cạnh đó, chất lượng công tác thẩm định các dự án đầu tư, lựa chọn chính xác dự án có hiệu 

quả để cho vay cũng không ngừng được nâng cao; thực hiện kiểm tra trước, trong và sau khi cho 

vay, kiểm soát chặt chẽ dòng đi của đồng vốn tín dụng nhà nước đảm bảo đúng chế độ, chính 

sách quy định. Đồng thời, chi nhánh còn phối hợp với chủ đầu tư thực hiện chủ trương tiết kiệm 
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trong lĩnh vực xây dựng cơ bản để nâng cao hiệu quả đầu tư.  

Ngoài ra, chi nhánh còn thường xuyên theo dõi quá trình sản xuất - kinh doanh của chủ đầu tư 

sau khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự 

án vận hành đạt hiệu quả, có nguồn tích luỹ trả nợ Nhà nước, tạo nguồn vốn để chi nhánh cho 

vay các dự án khác.  

Những kết quả khả quan  

Trong bối cảnh kinh tế Phú Yên còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ 

của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, tập thể cán bộ, nhân 

viên chi nhánh đã từng bước kiện toàn bộ 

máy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đến tháng 6-2004, chi nhánh đã thẩm 

định giải quyết cho vay đầu tư 55 dự án 

của các ngành, nghề thuộc đối tượng ưu 

đãi đầu tư với tổng vốn vay 1.584,541 tỷ 

đồng. Trong đó, 51 dự án đã hoàn thành 

đầu tư và đưa vào sản xuất - kinh doanh, 

tạo doanh thu 700 tỷ đồng/năm, giải 

quyết việc làm cho 4.728 người và nộp 

ngân sách 20 tỷ đồng/năm. Tiêu biểu là 

các dự án đầu tư xây dựng Nhà máy thuỷ 

điện Sông Hinh, với số vốn cho vay 504,747 tỷ đồng và 54,9 triệu USD, góp phần tạo ra sản 

lượng điện 370 triệu kWh/năm và 120 chỗ làm cho người lao động, nộp ngân sách 4 tỷ 

đồng/năm; Nhà máy đường KCP, tổng vốn vay 69,892 tỷ đồng, sản xuất 41 nghìn tấn 

đường/năm, tạo việc làm cho 350 lao động và hàng vạn nông dân trồng mía, đóng góp ngân sách 

13 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, chi nhánh hiện đang cho vay dự án thuỷ điện sông Ba Hạ với tổng 

mức đầu tư 4.275 tỷ đồng, công suất 240 MW.  

Trong lĩnh vực chế biến nông - lâm - thuỷ sản, chi nhánh đã đầu tư xây dựng 5 nhà máy gồm: 

nhà máy tinh bột sắn, nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu, nhà máy ván xốp, xí nghiệp gỗ mỹ 

nghệ xuất khẩu và nhà máy sản xuất thức ăn gia súc. Các nhà máy này đi vào hoạt động đã giải 

quyết việc làm cho 1.875 lao động, đóng góp cho ngân sách 1,999 tỷ đồng/năm, kim ngạch xuất 

khẩu tăng bình quân 11,8 triệu USD/năm. Ngoài ra, chi nhánh còn đầu tư cho vay 35 tỷ đồng 

 

Thủy điện Sông Hinh - một trong những công 

trình được nhận nguồn vốn của chi nhánh  
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thực hiện dự án hạ tầng Khu công nghiệp Hoà Hiệp với diện tích 101 ha, qua đó giúp tỉnh có 

nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư vào khu công 

nghiệp.  

Các chương trình kiên cố hoá kênh mương, xây dựng giao thông nông thôn, hạ tầng làng nghề,... 

cũng được chi nhánh cho vay vốn với số tiền 93 tỷ đồng. Bằng nguồn vốn này, 197 km kênh 

mương và 39 km đường giao thông nông thôn đã được kiên cố hoá.  

Nhận thấy Phú Yên có lợi thế rất lớn về nguồn hải sản, chi nhánh đã cho vay 19,714 tỷ đồng để 

đóng mới 27 tàu (công suất trên 90 CV), tạo điều kiện cho bà con ngư dân có phương tiện hiện 

đại đánh bắt xa bờ, góp phần tăng sản lượng đánh bắt hải sản của tỉnh.  

Trong những năm tới, chi nhánh sẽ cho vay dự án thuỷ điện Ea Krông Năng với tổng mức đầu 

tư 1.408 tỷ đồng, công suất lắp máy 66 MW. Ngoài ra, chi nhánh sẽ cho vay các dự án sử dụng 

vốn ODA như: dự án kiên cố hệ thống kênh tưới nước thuộc hệ thống thuỷ lợi Đồng Cam với số 

tiền 1,5 triệu USD; dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường thành phố Tuy Hoà với số vốn 

đầu tư 2,672 triệu USD.  

Thực hiện Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 10-9-2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách 

hỗ trợ sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu, từ năm 2002 đến năm 2004, chi nhánh đã giải 

quyết cho vay vốn ngắn hạn 217,9 tỷ đồng, phục vụ sản xuất - kinh doanh các mặt hàng xuất 

khẩu như: chế biến thuỷ, hải sản xuất khẩu (17,6 tỷ đồng); chế biến hạt điều xuất khẩu (200,3 tỷ 

đồng). Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và đúng lúc của chi nhánh, hầu hết các doanh nghiệp đã nâng cao 

sức cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu, đóng góp 7 - 8 triệu USD/năm vào kim ngạch 

xuất khẩu của tỉnh.  

Cùng với cho vay trung, dài hạn, chi nhánh còn thực hiện tốt công tác hỗ trợ lãi suất sau đầu tư. 

Bên cạnh đó, nhiệm vụ quản lý, cấp phát vốn khấu hao cơ bản và tiền gửi cũng được thực hiện 

hiệu quả, qua đó tạo được niềm tin của các đơn vị lớn như: Tổng công ty điện lực Việt Nam, 

ngành bảo hiểm xã hội,... Bằng số vốn mà chi nhánh đã cấp phát (114,41 tỷ đồng), các ngành đã 

quản lý tốt vốn đầu tư, nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả cao.  

Đánh giá về quá trình hoạt động của chi nhánh trong những năm qua, ông Lê Minh Thư khẳng 

định: "Chi nhánh đã thực hiện tốt vai trò là công cụ của Chính phủ để hỗ trợ các thành phần kinh 

tế mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đẩy mạnh 

xuất khẩu, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh".  

Định hướng phát triển  
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Nhằm phát huy tốt vai trò của tổ chức tài chính nhà nước, tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi 

cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu và xã hội hoá giáo dục, y tế, thể 

dục - thể thao,... trong những năm tới, Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Phú Yên tập trung vào 

mục tiêu chủ yếu sau:  

1) Tích cực huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; đảm bảo đủ vốn cho các dự án và các 

doanh nghiệp xuất khẩu vay khoảng 300 tỷ đồng/năm.  

2) Nâng cao chất lượng tín dụng, lựa chọn hỗ trợ đầu tư những dự án lớn có hiệu quả kinh tế -

xã hội cao; mở rộng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và bảo lãnh tín dụng đầu tư, nhất là đối với các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

3) Bám sát nội dung đổi mới chính sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và các văn bản 

hướng dẫn của Quỹ hỗ trợ phát triển Trung ương trong công tác hướng dẫn quản lý đối tượng 

được đầu tư; nâng cao tính tự giác thực hiện trách nhiệm trả nợ của các chủ đầu tư; tăng cường 

công tác kiểm tra và xử lý kiên quyết các trường hợp không thực hiện nghĩa vụ trả nợ vốn vay 

cho Nhà nước.  

4) Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc theo hướng sâu sát cơ sở, vì doanh nghiệp, vì sự phát 

triển kinh tế - xã hội ở địa phương; thực hiện cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên chức và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao 

hiệu quả hoạt động quản lý.  

Để thực hiện thành công những mục tiêu đã đề ra, chi nhánh rất cần sự quan tâm giúp đỡ và tạo 

điều kiện của các cấp lãnh đạo tỉnh, các ngành có liên quan và Quỹ hỗ trợ phát triển Trung 

ương. Nhiệm vụ trước mắt rất nặng nề, nhưng với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, Chi 

nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Phú Yên sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng Phú 

Yên thành tỉnh văn minh, giàu đẹp.  

Từ năm 2000 đến năm 2004, chi nhánh đã xem xét và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho 7 dự án, với 

số tiền trên 3,2 tỷ đồng .  

Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ Phát triển Phú Yên 

Địa chỉ: số 337 Lê Duẩn - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoại: 057.841110 *Fax: 057.841056  

 

thuvienhaiphu.com.vn



Chương IV: Khu công nghiệp - cụm công nghiệp  

Khu công nghiệp Phú Yên 

Tạo đà cho ngành công nghiệp bứt phá 
Kinh nghiệm từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã cho thấy, việc quy hoạch và đầu tư xây 

dựng các khu, cụm công nghiệp là nguồn lực quan trọng trong thu hút đầu tư, tạo đà cho những 

bước tiến mạnh mẽ trong sản xuất công nghiệp, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động. Không nằm ngoài quy luật này, hoạt động 

khá hiệu quả của các khu công nghiệp Hoà Hiệp I&II, An Phú, Đông Bắc Sông Cầu đã tiếp sức 

cho công nghiệp Phú Yên nhanh chóng bứt phá, khẳng định vị thế trong tiến trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa.  

Trong những năm qua, Phú Yên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế 

- xã hội: cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và giảm dần 

tỷ trọng nông - lâm - thuỷ sản. Năm 2004 đánh dấu bước trưởng thành của công nghiệp Phú Yên 

khi giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.776 tỷ đồng. Kết quả này góp phần khẳng định chủ 

trương xây dựng các khu công nghiệp tập trung của tỉnh Phú Yên là hoàn toàn đúng đắn.  

Từ những thành công bước đầu  

Mặc dù mới khởi động từ năm 2001, song với những cơ chế, chính sách thông thoáng trong thu 

hút đầu tư, quá trình phát triển các khu công nghiệp ở Phú Yên đã đạt được nhiều thành công 

đáng ghi nhận. Đến tháng 10-2005, các khu công nghiệp đã thu hút 71 dự án đầu tư với tổng vốn 

đăng ký 860,15 tỷ đồng và 89,35 triệu USD. Trong đó, Khu công nghiệp Hoà Hiệp I thu hút 

được 25 dự án, tổng vốn đăng ký 74,09 triệu USD và 357,55 tỷ đồng; Khu công nghiệp Hoà 

Hiệp II thu hút 01 dự án với số vốn đăng ký 13 triệu USD; Khu công nghiệp An Phú thu hút 25 

dự án, tổng vốn đăng ký 2,26 triệu USD và 148,81 tỷ đồng; Khu công nghiệp Đông Bắc Sông 

Cầu thu hút 20 dự án, tổng vốn đăng ký 353,79 tỷ đồng. Các khu công nghiệp đã giải quyết việc 

làm cho 4.994 lao động. Các sản phẩm sản xuất từ khu công nghiệp như: hạt điều, đồ gỗ mỹ 

nghệ, hải sản đông lạnh, kính các loại,... đã từng bước chiếm lĩnh thị trường, chiếm trên 90% sản 

phẩm tham gia xuất khẩu của tỉnh.  
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Ông Bùi Ngọc Bình - Trưởng ban Ban 

quản lý các khu công nghiệp Phú Yên - 

cho biết: "Yếu tố dẫn đến thành công của 

các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 

sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đến công 

tác xúc tiến đầu tư, chỉ đạo các ngành 

chức năng liên quan và chính quyền các 

cấp phối hợp xây dựng hành lang pháp lý 

thông thoáng. Trong đó, Ban quản lý các 

khu công nghiệp Phú Yên là cơ quan 

quản lý nhà nước, thực hiện chức năng 

quản lý, điều hành hoạt động bên trong 

các khu công nghiệp theo cơ chế "một 

cửa, tại chỗ" nhằm đơn giản hóa các thủ tục, tiết kiệm tối đa thời gian cho các nhà đầu tư. Cùng 

với đó, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, biện pháp ưu đãi, khuyến khích đầu tư, nên đã thu hút 

nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu và triển khai đầu tư".  

Là địa phương "đi sau" trong việc hình thành và phát triển các khu công nghiệp, Phú Yên có lợi 

thế trong việc tham khảo, học tập kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố đi trước trong công tác 

lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu công nghiệp, hình thành cơ chế, chính sách 

ưu đãi, thu hút đầu tư. Đến với các khu công nghiệp Phú Yên, nhà đầu tư được hưởng rất nhiều 

ưu đãi như: miễn tiền thuê đất để phát triển hạ tầng (miễn 10 - 12 năm với Khu công nghiệp Hoà 

Hiệp, 12 - 15 năm với Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu và 5 năm với Khu công nghiệp An 

Phú); miễn phí sử dụng hạ tầng (5 năm đối với Khu công nghiệp Hoà Hiệp và Đông Bắc Sông 

Cầu, 3 năm với Khu công nghiệp An Phú); miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; áp dụng mức 

thuế suất chuyển lợi nhuận ra nước ngoài 3%; miễn thuế nhập khẩu; hỗ trợ một phần kinh phí 

đào tạo, kinh phí để nhà đầu tư thực hiện các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm và sản xuất -

kinh doanh, kinh phí báo cáo đánh giá tác động môi trường,... Tạo mọi điều kiện tốt nhất từ 

khâu đăng ký thủ tục đến khâu triển khai dự án, cách làm bài bản này của Phú Yên được hầu hết 

các nhà đầu tư đánh giá cao mà minh chứng chính là hiệu quả thu hút đầu tư vào các khu công 

 

Đến tháng 10-2005, các khu công nghiệp tỉnh 

Phú Yên đã thu hút 71 dự án đầu tư với tổng vốn 

đăng ký 860,15 tỷ đồng và 89,35 triệu USD  
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nghiệp.  

Chuẩn bị tăng tốc  

Những đóng góp của các khu công nghiệp Phú Yên trong thu hút đầu tư, nâng cao giá trị sản 

xuất công nghiệp và kim ngạch xuất nhập khẩu, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao 

động là rất đáng trân trọng. Song, một thực tế không thể phủ nhận là hiệu quả hoạt động của các 

khu công nghiệp chưa cao và chưa vững chắc. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng 

này là do những yếu kém, bất cập trong công tác xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Bên 

cạnh đó, sự thiếu vắng các dịch vụ đi kèm như: nhà ở cho công nhân và các thiết chế tài chính -

tín dụng, ngân hàng,... cũng tạo ra những bất cập cho hoạt động của các doanh nghiệp trong khu 

công nghiệp. Vì vậy, số lượng và quy mô dự án đầu tư vào khu công nghiệp còn nhỏ bé.  

Khắc phục những bất cập này, đồng thời tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu công nghiệp 

theo hướng đồng bộ và hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Ông Huỳnh Xuân Minh - Phó 

Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Yên - cho biết: "Để đáp ứng nhu cầu về mặt 

bằng sản xuất cho các doanh nghiệp trong tương lai, các khu công nghiệp Hòa Hiệp II, An Phú 

II, Đông Bắc Sông Cầu đang được đầu tư kết cấu hạ tầng. Ngoài ra, việc xây dựng các khu dân 

cư phục vụ Khu công nghiệp Hòa Hiệp và Đông Bắc Sông Cầu cũng được triển khai vào cuối 

năm 2004 nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân và chuyên gia".  

Cùng với hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu 

công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư 

theo hướng thông thoáng, tạo điều kiện 

tốt nhất cho nhà đầu tư là giải pháp mang 

tính chiến lược. Ông Bùi Ngọc Bình cho 

biết: "Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu 

tư vào các khu công nghiệp, Ban quản lý 

các khu công nghiệp Phú Yên đang tiếp 

tục triển khai nhiều biện pháp tích cực 

nhằm cải thiện môi trường đầu tư như: 

cải tiến thủ tục hành chính, tăng cường 

 

Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu đang tiếp 

tục được hoàn thiện kết cấu hạ tầng  
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công tác xúc tiến đầu tư thông qua các cuộc hội thảo và tiếp xúc với các nhà đầu tư, duy trì 

website của Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Yên; áp dụng tối đa các mức ưu đãi về thuế 

và thời gian miễn, giảm tiền thuê đất trong khung luật pháp cho phép; đề xuất với lãnh đạo tỉnh 

ban hành các cơ chế thông thoáng hơn nữa để các nhà đầu tư đến và an tâm đầu tư tại các khu 

công nghiệp".  

Đến năm 2010, ngành công nghiệp Phú Yên phấn đấu đạt tốc độ tăng truởng bình quân 

18%/năm, đưa tỷ trọng công nghiệp đạt 35,7% GDP của tỉnh, kim ngạch xuất khẩu các sản 

phẩm công nghiệp đạt 60 triệu USD, giải quyết việc làm cho 40 - 45 nghìn lao động. Để thực 

hiện thắng lợi mục tiêu này, tiếp tục quy hoạch phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các khu công nghiệp là giải pháp đóng vai trò quyết định. Với những giải pháp đồng bộ, cụ thể, 

thiết thực, các khu công nghiệp Phú Yên đang nỗ lực tăng tốc để "sẵn sàng đón tiếp làn sóng đầu 

tư lan toả từ mọi miền đất nước, không để tuột mất cơ hội đầu tư nhằm sớm lấp đầy các khu 

công nghiệp và hoạt động có hiệu quả".  

Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Yên được uỷ quyền cấp các giấy tờ như: giấy phép đầu tư, 

xét duyệt kế hoạch xuất nhập khẩu, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D, giấy phép lao 

động,... Đối với những giấy tờ không thuộc thẩm quyền, Ban quản lý các khu công nghiệp Phú 

Yên là nơi tiếp nhận, có trách nhiệm làm việc với các cơ quan chức năng xét duyệt trong thời 

gian sớm nhất, nhà đầu tư không phải đi đến các cơ quan này. Nhà đầu tư được miễn mọi chi phí 

có liên quan đến công tác giải quyết các thủ tục đầu tư.  

Cùng với Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Yên, hai đơn vị trực thuộc ban là Ban quản lý 

dự án hạ tầng các khu công nghiệp và Công ty dịch vụ và khai thác hạ tầng các khu công nghiệp 

cũng là nhân tố quan trọng để đưa hoạt động của các khu công nghiệp Phú Yên đi vào nền nếp. 

Trong đó, Ban quản lý dự án hạ tầng các khu công nghiệp Phú Yên chịu trách nhiệm quản lý 

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư tại các khu công nghiệp; sẵn sàng 

hợp tác với nhà đầu tư để thực hiện các phương thức xây dựng và khai thác các dự án hạ tầng 

các khu công nghiệp mở rộng và khu dân cư phục vụ khu công nghiệp. Công ty dịch vụ và khai 

thác hạ tầng các khu công nghiệp Phú Yên cung cấp tại chỗ nhiều loại hình dịch vụ công nghiệp 

cho các nhà đầu tư với giá cả ưu đãi do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.  
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Giới thiệu các khu công nghiệp 
Thuận lợi về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng đang từng bước được hoàn thiện, hoạt động khá hiệu 

quả của Ban quản lý dự án các khu công nghiệp và các đơn vị trực thuộc, cộng thêm những cơ

chế, chính sách ưu đãi vô cùng thông thoáng,.. đó là đánh giá khách quan của hầu hết các nhà 

đầu tư khi đến với các khu công nghiệp Phú Yên. Phát huy những lợi thế này, các khu công 

nghiệp Phú Yên đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.  

1. Khu công nghiệp Hoà Hiệp  

- Vị trí: xã Hoà Hiệp, huyện Đông Hòa  

- Diện tích:  

+ Khu công nghiệp Hoà Hiệp I: 110,5 ha.  

+ Khu công nghiệp Hoà Hiệp II: 221 ha.  

+ Khu công nghiệp Hoà Hiệp III: 250 ha.  

- Ngành nghề kêu gọi đầu tư: nông - lâm - thuỷ sản, dệt, 

may mặc, giày da, vật liệu xây dựng chất lượng cao, 

điện tử, máy nông nghiệp và ngư lưới cụ, chế biến thực 

phẩm, thức ăn gia súc.  

- Giá cho thuê lại đất đã phát triển hạ tầng: 0,2 

USD/m2/năm.  

- Thời gian thuê: 50 năm.  

- Phí sử dụng hạ tầng: 0,1 USD/m2/năm, thanh toán từng 

năm.  

- Điều kiện:  

+ Khu công nghiệp Hoà Hiệp I: xây dựng nhà máy từ năm 2000.  

+ Khu công nghiệp Hoà Hiệp II: xây dựng nhà máy từ năm 2003.  

- Thuận tiện trong vận chuyển đến thị trường trong và ngoài nước: cách thành phố Tuy Hoà 13

km; cách cảng Vũng Rô 20 km, cảng Nha Trang và cảng Quy Nhơn 100 km; cạnh sân bay Tuy 

Hoà, đường sắt Bắc - Nam, quốc lộ 1A, quốc lộ 25 và tỉnh lộ 645.  

 

Sơ đồ vị trí Khu công nghiệp Hoà 

Hiệp  
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2. Khu công nghiệp An Phú  

- Vị trí: xã An Phú, huyện Tuy An, Phú 

Yên.  

- Diện tích: 97 ha.  

- Ngành nghề kêu gọi đầu tư: may, thêu, 

giày da, điện tử, cơ khí chính xác, thực 

phẩm, nước giải khát, vật liệu xây dựng 

có chất lượng cao, nhựa, hóa chất.  

- Giá cho thuê lại đất đã phát triển hạ 

tầng: 0,35 USD/m2/năm.  

- Thời gian thuê: 50 năm.  

- Phí sử dụng hạ tầng: 0,15 

USD/m2/năm, thanh toán từng năm.  

- Điều kiện:  

+ Có thể xây dựng nhà máy từ năm 2002.  

- Thuận tiện trong vận chuyển đến thị trường trong và ngoài nước: cách thành phố Tuy Hoà 3 

km, cách cảng Vũng Rô 30 km, cảng Nha Trang 120 km và cảng Quy Nhơn 100 km, cách sân 

bay Tuy Hoà 10 km; gần đường sắt Bắc - Nam, quốc lộ 1A và quốc lộ 25.  

3. Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu  

- Vị trí: xã Xuân Hải, huyện Sông Cầu, Phú Yên.  

- Diện tích:  

+ Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu I: 105,8 ha.  

+ Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu II: 98 ha.  

 

Sơ đồ khu công nghiệp An Phú 
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+ Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu III: 100 

ha.  

- Ngành nghề kêu gọi đầu tư: các sản phẩm chế 

biến từ dừa, nông - lâm - thuỷ sản, thực phẩm, nước 

giải khát, vật liệu xây dựng có chất lượng cao, may 

mặc, giày da, nhựa, hóa chất.  

- Giá cho thuê lại đất đã phát triển hạ tầng: 0,2 

USD/m2/năm.  

- Thời gian thuê: 50 năm.  

- Phí sử dụng hạ tầng: 0,1 USD/m2/năm, thanh toán 

từng năm.  

- Điều kiện:  

+ Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu I: xây 

dựng nhà máy từ năm 2003.  

+ Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu II: xây 

dựng nhà máy từ năm 2004.  

- Thuận tiện trong vận chuyển đến thị trường trong 

và ngoài nước: cách thành phố Tuy Hoà 60 km và cách cảng Quy Nhơn 20 km; gần đường sắt 

Bắc - Nam, quốc lộ 1A và quốc lộ 10 (nối Sông Cầu với thành phố Quy Nhơn - Bình Định).  

 

Sơ đồ vị trí Khu công nghiệp Đông Bắc 

Sông Cầu  
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Giới thiệu tóm tắt cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư 

của tỉnh Phú Yên áp dụng tại các khu công nghiệp trên địa bàn 
Căn cứ các quy định của Nhà nước, nghiên cứu các chính sách khuyến khích, biện pháp ưu đãi 

đầu tư của các tỉnh, thành, vận dụng vào điều kiện thực tế tại địa bàn Phú Yên, được sự ủng hộ 

của các bộ, ngành chức năng Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành các quy 

định về ưu đãi và khuyến khích đầu tư cho từng khu công nghiệp.  

1. Áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi của  

Nhà nước cho từng khu công nghiệp  

Là tỉnh còn một số khó khăn, nên Phú Yên được Chính phủ quan tâm đưa vào danh mục địa bàn 

được hưởng các quy chế khuyến khích thu hút đầu tư. Tỉnh Phú Yên áp dụng và thực hiện ở 

mức có lợi nhất cho nhà đầu tư trong khung quy định chung của Nhà nước.  

1.1. Đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài:  

a) Về thuế thu nhập doanh nghiệp: áp dụng thuế suất 10% trong suốt quá trình thực hiện dự án; 

đối với doanh nghiệp sản xuất được miễn 8 năm kể từ khi kinh doanh có lãi; đối với doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ được miễn 4 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 4 

năm tiếp theo.  

b) Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: áp dụng thuế suất 3%.  

c) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo tài sản cố định; miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu 

sản xuất trong 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.  

1.2. Đối với các doanh nghiệp đầu tư trong nước:  

a) Về thuế thu nhập doanh nghiệp:  

- Khu công nghiệp Hoà Hiệp, An Phú: áp dụng thuế suất ưu đãi 20%.  

+ Miễn 03 năm và giảm 50% trong 05 năm tiếp theo đối với đơn vị sử dụng lao động bình quân 

trong năm ít hơn 20 người.  

+ Miễn 03 năm và giảm 50% trong 07 năm tiếp theo đối với dự án sử dụng lao động bình quân 

trong năm ít nhất 20 người.  

+ Miễn 04 năm và giảm 50% trong 09 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư theo hình thức BOT, 

BTO.  
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- Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu: áp dụng thuế suất ưu đãi 15%.  

+ Miễn 04 năm và giảm 50% trong 07 năm tiếp theo đối với dự án sử dụng số lao động bình 

quân trong năm ít hơn 20 người.  

+ Miễn 04 năm và giảm 50% trong 09 năm tiếp theo đối với dự án sử dụng số lao động ít nhất là 

20 người, kể cả dự án đầu tư theo hình thức BOT, BTO.  

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, đưa đón 

công nhân, tạo tài sản cố định.  

2. Các chính sách ưu đãi của tỉnh  

Trong phạm vi chức năng và thẩm quyền, tỉnh Phú Yên cho áp dụng các chính sách ưu đãi cụ 

thể chung cho cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài:  

2.1. ưu đãi thuê đất nguyên thổ: giá thuê đất là 10 đồng/m2/năm, riêng Khu công nghiệp An Phú 

165 VNĐ/m2/năm, miễn tiền thuê đất 11 - 13 năm.  

2.2. Giá cho thuê lại đất đã phát triển hạ tầng:  

a) Khu công nghiệp Hoà Hiệp: giá thuê lại đất là 0,2 USD/m2/năm.  

- Được miễn trong 10 năm đầu tiên.  

- Được miễn thêm 02 năm tiếp theo, nếu dự án đáp ứng một trong 4 điều kiện sau: sử dụng bình 

quân từ 300 lao động trở lên; xuất khẩu đạt trên 5 triệu USD/năm; sử dụng 40% nguyên liệu địa 

phương; các ngành nghề khuyến khích đầu tư.  

b) Khu công nghiệp An Phú: giá thuê lại đất là 0,35 USD/m2/năm.  

- Được miễn trong 5 năm đầu tiên.  

- Được miễn thêm 02 năm tiếp theo, nếu dự án đáp ứng một trong 4 điều kiện sau: sử dụng bình 

quân từ 500 lao động trở lên; xuất khẩu đạt trên 5 triệu USD/năm; công nghiệp sạch, công nghệ 

cao; các ngành nghề khuyến khích đầu tư.  

c) Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu: giá thuê lại đất là 0,2 USD/m2/năm.  

- Được miễn trong 12 năm đầu tiên.  

- Được miễn thêm 03 năm tiếp theo, nếu dự án đáp ứng một trong 4 điều kiện sau: sử dụng bình 

quân từ 300 lao động trở lên; xuất khẩu đạt trên 5 triệu USD/năm; sử dụng 40% nguyên liệu địa 

phương; các ngành nghề khuyến khích đầu tư.  

2.3. ưu đãi về quyền sử dụng đất:  
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- Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong 

thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ.  

- Doanh nghiệp khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thế chấp giá trị quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn thuê với các tổ chức tín dụng.  

- Doanh nghiệp khu công nghiệp đầu tư trong nước có quyền thế chấp, chuyển nhượng, góp vốn 

liên doanh và quyền thừa kế theo quy định hiện hành.  

2.4. ưu đãi về phí sử dụng hạ tầng:  

- Khu công nghiệp Hòa Hiệp và Đông Bắc Sông Cầu: phí sử dụng hạ tầng được nộp hàng năm 

với mức 0,1 USD/m2/năm, được miễn trong 05 năm.  

- Khu công nghiệp An Phú: phí sử dụng hạ tầng được nộp hàng năm với mức 0,15

USD/m2/năm, được miễn trong 03 năm.  

2.5. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước làm chủ đầu tư, khai thác, kinh doanh kết cấu 

hạ tầng kỹ thuật, kêu gọi đầu tư các khu công nghiệp:  

- áp dụng giá cho thuê đất nguyên thổ 10 VNĐ/m2/năm, được miễn 11 - 13 năm.  

- Hỗ trợ 100% chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng.  

- Hỗ trợ 50% chi phí san nền.  

- Hỗ trợ 100% chi phí xây dựng cổng, tường rào bao quanh.  

2.6. Ưu đãi đào tạo lao động: hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động là người địa phương thông qua 

các cơ sở đào tạo trong tỉnh hoặc doanh nghiệp tự đào tạo các ngành nghề không có cơ sở đào 

tạo tại tỉnh. Mức hỗ trợ không quá 1 triệu đồng/người.  

2.7. Các khoản hỗ trợ khác:  

Ngoài những ưu đãi trên, tỉnh còn hỗ trợ một số lĩnh vực khác nhằm tạo thuận lợi cho các nhà 

đầu tư trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động sản xuất - kinh doanh, được thể hiện chi 

tiết trong cơ chế chính sách áp dụng tại từng khu công nghiệp.  
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Giới thiệu tóm tắt các biện pháp khuyến khích đầu tư vào cụm, 

điểm công nghiệp 
(Theo Quyết định số 1228/2003/QĐ-UB ngày 26-5-2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 

Khi hết thời hạn được miễn, giảm theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư được hưởng các ưu 

đãi riêng của tỉnh như sau:  

1. Tiền thuê đất nguyên thổ  

- Giá thuê đất nguyên thổ là 10 đồng/m2/năm.  

- Được giảm 50% cho 8 - 20 năm tiếp theo đối với các dự án đầu tư thuộc phụ lục A, B theo quy 

định này.  

- Được giảm 50% cho 05 năm tiếp theo đối với các dự án đầu tư không thuộc phụ lục A, B theo 

quy định này.  

2. Ưu đãi về tiền thuê đất đã phát triển hạ tầng  

- Giá cho thuê đất đã phát triển hạ tầng là 1.700 đồng/m2/năm.  

- Được miễn tiền thuê đất 10 - 12 năm.  

- Được miễn tiền thuê đất thêm 3 - 5 năm tiếp theo nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:  

+ Sử dụng bình quân từ 50 lao động trở lên.  

+ Doanh thu xuất khẩu đạt trên 0,5 triệu USD.  

+ Sử dụng nguyên liệu địa phương chiếm trên 40% nguyên liệu phục vụ cho sản xuất tại cơ sở.  

+ Đầu tư vào ngành nghề theo phụ lục B của quy định này.  

- Được miễn tiền thuê đất thêm 5 năm trong trường hợp các nhà đầu tư ứng trước vốn để đầu tư 

cơ sở sản xuất trong cụm - điểm công nghiệp chưa được đầu tư hạ tầng.  

- Nhà đầu tư nộp trước tiền thuê đất một lần trong nhiều năm (ít nhất là 05 năm) ngay trong năm 

đầu sẽ được giảm tiền thuê đất 5 - 25% trên tổng số tiền phải nộp của thời gian đó.  

3. Ưu đãi về phí sử dụng hạ tầng  

- Mức phí sử dụng hạ tầng là 850 đồng/m2/năm.  

- Được miễn phí sử dụng hạ tầng trong 5 năm đầu cho tất cả các dự án đầu tư vào cụm - điểm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

4. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp  

Được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp lại số tiền tương ứng với mức thuế suất 10 - 15% trên thu nhập 

chịu thuế trong thời hạn 7 - 15 năm.  
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5. Hỗ trợ đào tạo lực lượng lao động  

Hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo lao động là người địa phương đối với các ngành nghề mà các 

cơ sở đào tạo tại tỉnh không tổ chức đào tạo được với mức không quá 1 triệu đồng/người.  

6. Hỗ trợ về nguyên liệu  

- Được hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật,... để đầu tư phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho 

dự án.  

- Được Uỷ ban nhân dân tỉnh ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình khai thác 

nguyên liệu liên quan đến các loại tài nguyên theo quy định của pháp luật hiện hành. 

7. Hỗ trợ về vốn đầu tư để tìm kiếm, mở rộng thị trường  

- Tuỳ theo tính chất ưu tiên của từng dự án, sẽ được vay vốn tín dụng ưu đãi, vốn vay giải quyết 

việc làm hoặc được xét hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.  

- Được hỗ trợ một phần chi phí cho thuê gian hàng để tham gia hội chợ, triển lãm giới thiệu sản 

phẩm trong nước; đi tham quan, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước 

từ nguồn kinh phí khuyến công.  

Phụ lục A  

Các ngành nghề sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ  

1. Các ngành nghề sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

- Chế biến các sản phẩm từ nguyên liệu nông - lâm - thuỷ sản.  

- Sản xuất: đồ gỗ, mây, tre, nứa, cói; hàng thủ công mỹ nghệ; hàng lưu niệm; hàng xuất khẩu; 

sản phẩm từ da, giả da.  

- Sản xuất chi tiết, phụ tùng thay thế; máy móc, công cụ lao động; đúc kim loại màu; gia công 

cơ khí; trung, đại tu ôtô; sửa chữa tàu thuyền.  

- Sản xuất vật liệu xây dựng thông thường không nung; đá ốp lát.  

- Các nghề mới phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh.  

2. Các ngành kinh doanh dịch vụ bên trong hàng rào phục vụ cho các cơ sở sản xuất công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

3. Đầu tư các dự án phát triển ngành công nghiệp phụ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp -

tiểu thủ công nghiệp trong cụm - điểm công nghiệp  

Phụ lục B 

1. Các nghề truyền thống (bao gồm nghề truyền thống hiện có và nghề truyền thống được khôi 
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phục):  

- Nghề sản xuất nước mắm.  

- Nghề sản xuất bánh tráng.  

- Nghề sản xuất các sản phẩm từ dừa.  

- Nghề sản xuất các sản phẩm gốm đất nung, sành, sứ mỹ nghệ.  

- Nghề chạm trổ, khảm trai, sơn mài, mộc mỹ nghệ, mành trúc.  

- Nghề dệt, thêu ren. 

2. Đầu tư, kinh doanh hạ tầng trong các cụm, điểm công nghiệp  
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Không gian văn hoá đặc sắc 
Đặt chân đến bất cứ mảnh đất nào, có lẽ không gì thú vị bằng được đi thăm những di tích, danh 

thắng nổi tiếng, hoà mình vào không khí lễ hội, thưởng thức những món ăn mang đậm phong vị 

của vùng đất ấy. Không đơn thuần chỉ để nghe, để nhìn, để ăn, mà quan trọng hơn là khám phá, 

cảm nhận được chiều sâu lịch sử, cái "thần", cái "hồn" văn hoá thấm đẫm tình người. Được ví là 

"hình ảnh thu nhỏ" của đất nước Việt Nam, mảnh đất Phú Yên là nơi hội tụ sự đa dạng không 

chỉ về hệ sinh thái (núi, đồng bằng, biển) mà còn về sắc thái văn hoá của 15 dân tộc cùng tụ cư 

sinh sống trên địa bàn. Thông qua việc giới thiệu những nét đặc trưng về văn hoá vật thể, phi vật 

thể của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, phần VIII "Văn hoá - Thông tin" sẽ tái hiện không gian 

văn hoá đặc sắc của Phú Yên với những gam màu chân thực, sống động.  

Đó là những di chỉ khảo cổ với những hiện vật có giá trị đối với công tác nghiên cứu lịch sử 

như: bộ đàn đá Tuy An, cặp kèn đá, bộ trống đồng Đông Sơn,... tạo nên niềm tự hào của người 

dân Phú Yên về bề dày lịch sử - văn hoá của vùng đất quê hương mình  

Đó là những lễ hội dân gian đặc sắc: lễ hội đâm trâu, lễ bỏ mả, lễ cúng bến nước của đồng bào 

các dân tộc phía đông Trường Sơn; lễ cầu ngư, lễ hội đầm Ô Loan, hội đánh bài chòi của các cư 

dân ven biển,... Thăng hoa trong không gian lễ hội là những làn điệu dân ca, điệu múa nhịp 

nhàng, uyển chuyển quyện trong âm sắc của cồng ba - chiêng năm. Đan hoà giữa lịch sử và hiện 

tại, không gian lễ hội là nơi lưu giữ đậm nét nhất sắc thái văn hoá phong phú, độc đáo của đồng 

bào các dân tộc nơi đây.  

Đó còn là những món ăn đặc sản như: sò huyết đầm Ô Loan, ghẹ đầm Cù Mông, cá ngừ đại 

dương, tôm hấp nước dừa, chả giông,... Vừa đậm đà hương vị của biển, vừa thể hiện sự khéo 

léo, sáng tạo của người chế biến, những món ăn này luôn để lại dư vị khó quên đối với những 

người đã từng một lần thưởng thức.  

Trân trọng lưu giữ, bảo tồn những giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể đó, ngành văn hoá - thông 

tin Phú Yên đang bền bỉ kết nối mạch ngầm truyền thống với hiện đại và lưu truyền cho muôn 

thế hệ sau. Ngoài ý nghĩa là công việc, đó còn là niềm đam mê, sự gắn bó máu thịt bởi mỗi khi 

tìm thấy một di vật hay sưu tầm được những điệu múa, làn điệu dân ca tưởng chừng như đã thất 

truyền, những cán bộ trên mặt trận văn hoá lại thấy lòng thanh thản với tiền nhân, với hậu thế. 

Bên cạnh đó, họ cũng chính là lực lượng đi đầu trong công tác tuyên truyền sâu rộng chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thông tin kinh tế - xã hội, 
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gương người tốt - việc tốt đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp hình thành nếp sống mới, văn minh, 

hiện đại thông qua những chương trình phát thanh - truyền hình, đặc biệt là chương trình phát 

thanh bằng tiếng dân tộc.  

Cần mẫn "góp mật" cho đời, các cán bộ ngành văn hoá - thông tin Phú Yên sẽ tiếp tục thực hiện 

vai trò là nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân, khơi nguồn tri thức, bảo tồn, phát huy các giá trị văn 

hoá truyền thống và hơn hết là giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh không gian văn hoá độc 

đáo, đặc sắc của Phú Yên đến với bạn bè muôn phương.  

Xin trân trọng giới thiệu!  

 

thuvienhaiphu.com.vn



Ngành văn hóa - thông tin  

Nâng cao vai trò trong tiến trình hội nhập và phát triển  

Phú Yên có dòng sông Ba hiền hòa, có núi Nhạn uy nghi soi bóng trên sông Ba êm đềm thơ 

mộng. Nơi đây còn để lại những dấu ấn của một thời ông cha đi mở đất lập làng, của những 

chiến công vang dội mà quân và dân Phú Yên giành được trong hai cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người dân Phú Yên cần cù lao động nhưng cũng rất lãng mạn 

trữ tình với những làn điệu dân ca, những câu hò, điệu múa quyện trong âm sắc của cồng ba -

chiêng năm. Lịch sử và hiện tại đang hòa vào nhau làm nên một bản sắc văn hóa Phú Yên 

phong phú và đặc sắc. Ngành văn hóa - thông tin Phú Yên đang tích cực chỉ đạo việc gìn giữ và 

phát huy những giá trị văn hóa đó, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc.  

Khơi những nguồn xưa  

Trong những năm qua, tỉnh Phú Yên đã tập trung nhiều nguồn lực, đầu tư hiệu quả cho công tác 

bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Ngành văn hóa - thông tin Phú Yên đã phối hợp với các 

cơ quan nghiên cứu Trung ương tiến hành nhiều cuộc điều tra, khảo sát và khai quật khảo cổ học 

trên địa bàn tỉnh. Qua đó, ngành phát hiện hàng chục địa điểm khảo cổ học và khai quật được 

một số di chỉ, trong đó nhiều di chỉ có niên đại hàng chục nghìn năm. Chẳng hạn, di chỉ Gò ốc, 

phát hiện ở thôn Thọ Lộc (xã Xuân Bình, huyện Sông Cầu) và di chỉ Cồn Đình, ở thôn Diêm 

Trường (xã Xuân Lộc, huyện Sông Cầu) có niên đại cách đây khoảng 3 nghìn năm. Đặc biệt, di 

chỉ Eo Bồng, ở thôn Trường Lạc (xã Sơn Thành) có niên đại khoảng 16 nghìn năm.  

Các di chỉ này đã cung cấp cho kho tàng khảo cổ của tỉnh và cả nước một khối lượng cổ vật đồ 

sộ và có giá trị, trong đó có những loại đặc biệt giá trị đối với công tác nghiên cứu lịch sử. Hiện 

nay, Bảo tàng Phú Yên đang tiến hành nghiên cứu, sưu tầm và bảo quản trên 10 nghìn hiện vật. 

Trong đó có thể kể đến bộ đàn đá Tuy An, có niên đại cách ngày nay khoảng 2.500 năm, được 

các nhà khoa học đánh giá là bộ đàn đá có thang âm hoàn chỉnh nhất trong số các bộ đàn đá đã 

phát hiện ở Việt Nam. Đặc biệt hơn, cặp kèn đá có niên đại cách đây khoảng 2.500 năm được 

xem là phát hiện hết sức độc đáo và được coi là bảo vật quốc gia,...  
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Ngoài ra, ngành còn phát hiện những di 

vật phản ánh đời sống sinh hoạt sản xuất 

của cộng đồng dân cư trên mảnh đất này 

từ hàng nghìn năm nay. Tiêu biểu như bộ 

trống đồng Đông Sơn (gồm 5 chiếc) có 

niên đại khoảng 2 nghìn năm, được phát 

hiện ở thành phố Tuy Hòa, phản ánh sự 

giao lưu giữa văn hóa Đông Sơn và văn 

hóa Sa Huỳnh trên đất Phú Yên. Việc 

phát hiện một khối lượng lớn tiền cổ ở 

thành phố Tuy Hòa năm 2001 đã bổ sung 

thêm vào bộ sưu tập tiền cổ của ngành khoảng trên 1.000 kg. Trong đó có hàng trăm đồng tiền 

của Trung Quốc và Việt Nam có niên đại từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVIII, là minh chứng về hoạt 

động giao thương của vùng đất Phú Yên trong lịch sử.  

Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh 

cũng được ngành chú trọng thực hiện. Phú Yên có hơn 450 di tích lịch sử văn hóa và danh lam 

thắng cảnh. Trong đó có 10 di tích đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận xếp hạng cấp 

quốc gia. Công tác quản lý các di tích này đã được ngành thực hiện bằng cách phối hợp với các 

cấp chính quyền địa phương và các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình bảo 

vệ và sử dụng di tích; kịp thời phát hiện và xử lý những vụ việc vi phạm, xâm hại di tích. Đồng 

thời, ngành đã đầu tư hàng tỷ đồng để làm công tác trùng tu và tôn tạo. Nhờ đó, các di tích được 

bảo vệ an toàn, góp phần tạo nên cảnh quan phong phú, có sức hấp dẫn lớn đối với khách tham 

quan.  

Cùng với các di sản vật thể, các di sản văn hóa phi vật thể cũng là lĩnh vực được tỉnh và ngành 

đặc biệt quan tâm, đầu tư lưu giữ và phát huy. Phú Yên là tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số sinh 

sống. Những phong tục, tập quán sinh hoạt, sản xuất của nhiều thế hệ các dân tộc là một kho 

tàng văn hóa rất quý báu. Trong thời gian qua, ngành văn hóa - thông tin Phú Yên đã phối hợp 

với các địa phương tiến hành nhiều hoạt động khảo sát, sưu tầm, nghiên cứu và lưu trữ nhiều 

loại hình lễ hội truyền thống như: lễ hội đâm trâu (người Bana - Chăm); lễ bỏ mả (người Chăm 
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và Êđê); lễ cầu ngư (của người Kinh),... Hàng năm, các lễ hội được tổ chức chu đáo, thu hút 

đông đảo quần chúng tham gia. Công tác sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian được ngành đẩy 

mạnh thông qua việc tổ chức nhiều cuộc hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu văn 

hóa dân gian trong cả nước, đã thu được những kết quả khả quan. Ngành đã xuất bản được nhiều 

tác phẩm văn hóa dân gian có giá trị như: ca dao, dân ca trên vùng đất Phú Yên (nhiều tác giả), 

truyện cổ dân gian Phú Yên (tác giả Ngô Sao Kim), thơ ca dân gian Đồng Xuân (tác giả Nguyễn 

Văn Hiền), Trường ca Xinh Chi Ôn (tác giả Ka Sô Liễng), Người Bana ở Phú Yên (tác giả Văn 

Công); các tác phẩm về lễ hội và văn hóa ẩm thực như: Tục lệ thờ cúng và Lễ hội ở Phú Yên 

(tác giả Bùi Tân), Văn hóa ẩm thực huyện Đồng Xuân (tác giả Nguyễn Văn Hiền),...  

Khơi dậy và gìn giữ những nét truyền thống văn hóa ngàn xưa đã tạo nên những nền móng cơ 

bản để ngành văn hóa - thông tin Phú Yên đề ra định hướng phát triển trong giai đoạn hiện nay. 

Nền văn hóa mới bắt rễ từ truyền thống  

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong tỉnh, Sở Văn hóa - Thông tin Phú Yên đã nỗ lực 

xây dựng một nền văn hóa đa dạng, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ 

mới nhưng vẫn không mất đi những nét đẹp cổ truyền. Nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa, văn 

nghệ đan xen nét xưa và nay như câu lạc bộ đêm thơ, đội văn nghệ quần chúng thường xuyên 

được tổ chức ở khắp các huyện, thị trong tỉnh. Các đội này thường đóng vai trò hạt nhân trong 

các lễ hội truyền thống của địa phương, trở thành cầu nối hữu hiệu cho sự giao thoa giữa hiện 

đại và truyền thống, giá trị văn hóa, nhờ thế mà được bảo lưu một cách tự nhiên.  

Hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa mới và gia đình văn hóa đến từng thôn, buôn, khu 

phố trên phạm vi toàn tỉnh nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, nên kết quả thu 

được thật khả quan. Đến năm 2005, toàn tỉnh có 142 nghìn gia đình văn hoá.  

Thực hiện công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, hàng năm, ngành văn hóa - thông tin Phú 

Yên đều tổ chức hàng trăm buổi chiếu phim phục vụ cho các huyện miền núi. Hoạt động này 

vừa tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vừa phục vụ 

nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó giúp cho đồng bào có nhận 

thức một cách đầy đủ những giá trị thiết thực trong công tác xây dựng môi trường văn hóa lành 

mạnh, nhằm hạn chế, tiến tới loại trừ các hủ tục lạc hậu trong đời sống và trong sinh hoạt văn 

hóa.  
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Ngoài ra, ngành còn đẩy mạnh công tác kiểm tra các hoạt động và dịch vụ văn hóa và xử lý

nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động này đã góp phần thanh lọc, loại 

bỏ những tiêu cực trong hoạt động văn hóa, để xây dựng một môi trường văn hóa trong lành, 

hiện đại, văn minh nhưng vẫn đậm đà bản sắc.  

Một cán bộ làm công tác khảo cổ học tỉnh Phú Yên bộc bạch: "Người nông dân cứ một nắng hai 

sương, cặm cụi trên mảnh ruộng của mình, nếu mưa thuận gió hòa là có thóc đầy bồ, khoai sắn 

đầy sân. Chúng tôi cũng như người nông dân, cặm cụi với đất, nhưng có khi cả năm trời không 

có kết quả. Vất vả là thế, nhưng không ai nản lòng, ngoài ý nghĩa là công việc, nó còn là niềm 

đam mê. Mỗi khi tìm thấy một di vật, chúng tôi lại thấy lòng thanh thản với tiền nhân, với hậu 

thế". Những suy nghĩ giản dị ấy cũng chính là suy nghĩ của mỗi cán bộ, nhân viên ngành văn 

hóa - thông tin Phú Yên. Phải chăng đó chính là sức sống mãnh liệt để diện mạo văn hóa của 

tỉnh ngày càng hoàn thiện, để bản sắc văn hóa Phú Yên mãi trường tồn.  
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Phú Yên - Vùng đất của những lễ hội 
Kế thừa và phát huy những tinh hoa của vùng đất giàu truyền thống, Phú Yên ngày nay là một 

trong những địa phương có nhiều lễ hội độc đáo. Đặc điểm của tỉnh có dân cư sinh sống trên 

nhiều địa bàn khác nhau (vùng núi, vùng biển và đồng bằng) đã tạo cho mỗi vùng những nét 

sinh hoạt văn hóa đặc trưng. Những sắc thái ấy đã tạo nên bản sắc văn hóa riêng có của Phú 

Yên.  

Lễ hội vùng núi  

Đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Yên cư trú chủ yếu ở 3 huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa và 

Đồng Xuân. Từ xa xưa, nơi đây là vùng đất sử thi với những lễ hội độc đáo. Mặc dù là địa 

phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, mỗi đồng bào lại mang nét đặc trưng về 

tín ngưỡng và tập quán, song có thể nhận 

thấy, những nét đặc trưng của lễ hội 

miền núi ở Phú Yên gắn với 3 dân tộc 

thiểu số chính là Êđê, Chăm - H'roi và 

Bana thể hiện qua những lễ hội tiêu biểu 

sau:  

Lễ hội đâm trâu: đây là một trong những 

lễ hội lớn, đông vui nhất của cộng đồng, 

thường được tổ chức vào tháng ba hàng 

năm. Người miền núi Phú Yên quan 

niệm, khi bản thân và gia đình gặp bệnh 

tật hoặc hoạn nạn, chữa trị không khỏi 

thì phải nhờ sự phù hộ, cứu giúp của thần 

linh (Yàng). Để trả ơn, họ tổ chức lễ hội đâm trâu. Ngoài nghi thức thờ cúng, phần hội của lễ hội 

đâm trâu bao giờ cũng biểu diễn âm nhạc với những nhạc cụ cổ truyền của từng dân tộc.  

Lễ bỏ mả: các tộc người Êđê, Bana, Chăm ở Phú Yên đều có chung quan niệm: trong con người 

gồm có phần xác và phần hồn. Khi con người chết, chỉ có phần xác là mất đi, còn phần hồn vẫn 

 

Lễ hội đâm trâu (xã Xuân Lãnh, huyện Đồng 
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thuvienhaiphu.com.vn



tồn tại. Do đó, họ tổ chức lễ bỏ mả để cầu cho hồn của người chết vĩnh viễn rời khỏi gia đình và 

buôn làng, trở về với thế giới của tổ tiên. Từ khi làm lễ bỏ mả, hồn người chết sẽ không quấy 

rầy, không đòi hỏi những người đang sống phải phục dịch nữa.  

Ban đầu, lễ bỏ mả do từng gia đình tổ chức, nhưng có sự tham gia của mọi thành viên trong 

buôn làng nên lâu dần trở thành lễ hội của cả buôn, cả vùng. Bỏ mả được coi là lễ hội tưng bừng 

nhất, thu hút đông đảo các tộc người tham gia và trở thành nét sinh hoạt dân gian mang tính 

nguyên hợp, bức tranh văn hóa đa sắc màu của các dân tộc vùng núi tại Phú Yên. Tại lễ hội này, 

nghệ thuật ăn uống, nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng, nghệ thuật múa, nghệ thuật tạo hình và 

điêu khắc dân gian được thể hiện tập trung và rõ nét.  

Lễ cúng bến nước: hàng năm, người Êđê, Chăm, Bana ở Phú Yên đều tổ chức lễ cúng bến nước 

kéo dài 1 - 3 ngày, tập hợp cả buôn làng tham gia. Theo phong tục, mỗi buôn làng dù lớn hay 

nhỏ đều có bến nước riêng - tựa như chỉ có một chủ làng. Nếu một làng có hai bến nước thì phải 

tách làng, chia làng. Mục đích của lễ cúng bến nước là cầu sức khỏe, mong muốn thần linh luôn 

đưa dòng nước sạch, nước mát cho buôn làng, đừng đem đến bệnh tật ốm đau. Lễ cúng bến 

nước cũng là dịp để dân làng tu sửa lại bến nước và đường đi. Khi vụ mùa thu hoạch xong, chủ 

bến nước mời các già làng đến bàn bạc cách làm và quy định mức đóng góp vật chất cho lễ 

cúng.  

Ngoài những lễ hội kể trên, các đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Yên còn có các lễ hội như: lễ 

mừng nhà mới, lễ cầu mùa, lễ cúng đầu phục, cúng sân, lễ đổ đầu,... kéo dài trong nhiều ngày 

với các loại hình sinh hoạt văn hoá rất phong phú, sinh động, đồng thời có sự kết hợp giữa nghi 

thức tâm linh và các sinh hoạt văn hóa đa dạng, tạo nên bản sắc của đồng bào dân tộc phía đông 

Trường Sơn.  

Lễ hội vùng đồng bằng  

Lễ cầu ngư: cũng như nhiều địa phương khác trên dải đất miền Trung, từ xa xưa, Phú Yên đã có 

bộ phận cư dân gắn với nghề biển. Cùng với những nỗ lực chinh phục biển khơi, con người cũng 

luôn thể hiện sự thành kính trước sự huyền bí của biển cả. Trong tâm thức của ngư dân, tín 

ngưỡng thờ cá voi được hình thành và phát triển thành các lễ hội với những nét văn hóa độc đáo. 
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Dọc theo vùng duyên hải miền Trung, nơi nào làm nghề biển nơi đó đều xây cất lăng thờ cá Ông 

(tên gọi kính trọng của người dân miền biển dành cho cá voi) và thường tổ chức tế lễ hàng năm 

theo lệ "xuân cúng, thu tế". Trong vài thập kỷ gần đây, ngư dân nhiều vùng biển kết hợp lễ cúng 

cá Ông với lễ cầu ngư thành lễ hội có quy mô lớn nhất của nghề biển. Mong muốn của ngư dân 

là cầu mong mưa thuận, gió hòa, đi biển gặp nhiều may mắn.  

Ngày tổ chức lễ cầu ngư tại các làng biển của Phú Yên mỗi nơi một khác, song hầu hết các lễ 

cúng được tập trung vào hai mùa xuân và thu. Mùa xuân rộ nhất vào cuối tháng giêng, đầu tháng 

hai âm lịch, thời điểm mở đầu vụ cá. Mùa thu rộ nhất là vào mùng 10 tháng tám âm lịch - thời 

điểm kết thúc vụ cá hàng năm, lúc ngư 

dân bắt đầu "thuyền treo neo gác, để xem 

hát tuồng". Trong lễ cầu ngư, ngoài các 

nghi thức tế lễ thể hiện sự tôn nghiêm 

của ngư dân đối với một con vật đã trở 

thành linh thiêng, còn có nhiều hình thức 

hội ca hát, diễn trò rất vui nhộn như: hát 

khai diên (hát dâng cúng thần linh), múa 

siêu và hát bả trạo. Múa siêu có 5 bài 

gồm Xuân thiên, Lôi phong, Bể đồng, 

Lan mã và Múa chúc (còn gọi là chèo bả 

trạo). Bả trạo có nghĩa là nắm chắc tay 

chèo, tên gọi này gắn liền với động tác 

diễn xướng. Công tác sưu tầm, nghiên cứu cho thấy ở Phú Yên có nhiều vạn chài còn lưu giữ bài 

bả trạo. Tuy rằng mỗi bản trạo có những đoạn, lời văn khác nhau, song hầu hết đều mang bố cục

chung là mở đầu ra khơi, tiếp đến đánh bắt cá, nghỉ ngơi, bão tố, chống bão tố và an bình.  

Lễ hội đầm Ô Loan: đây thực chất là loại hình của lễ hội cầu ngư, được tổ chức tại đầm Ô Loan 

vào mùng 7 tháng giêng âm lịch hàng năm. Phần lễ với nghi thức cúng cá Ông trên đầm của các 

ngư dân, phần hội là các trò chơi dân gian trên mặt đầm như: hát tuồng, đua thuyền chài, bơi lội, 

 

Dâng hương - một trong những nghi lễ quan 

trọng trong lễ hội cầu ngư của người dân xã An 
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đua thuyền thúng,... Từ năm 1991, Sở Văn hoá - Thông tin Phú Yên và Sở Thể dục - Thể thao 

Phú Yên đã phối hợp với xã An Cư và thôn Phú Tân (huyện Tuy An) đưa lễ hội truyền thống 

này thành một lễ hội của tỉnh, thu hút hàng vạn người tham gia.  

Hội đánh bài chòi: vào mùa xuân, nhất là dịp Tết Nguyên đán, người dân các làng ở Hòa An, 

Hòa Trị (huyện Phú Hòa); Long Thủy, An Chấn (Tuy An); Hòa Tân, Hòa Thành, Hòa Vinh 

(huyện Tuy Hòa trước đây) và thành phố Tuy Hòa vẫn thường tổ chức lễ hội đánh bài chòi. 

Người dân nơi đây thường cất 9 hoặc 11 chòi (được làm bằng các vật liệu như tranh, tre, nứa, lá) 

chia thành 2 bên, mỗi chòi cao 2 đến 3 mét, rộng đủ vài ba người ngồi và một chòi ở giữa dành 

cho các quan chức địa phương.  

Bộ bài chòi là bộ tam cúc cải tiến, bao gồm 33 lá bài, với những tên gọi được chuyển nôm na 

như: nhứt nọc, nhì nghèo, ông ầm, thằng bí, lá liễu,... vẽ trên giấy dán vào thẻ tre. Mỗi thẻ tre có 

ba con bài không trùng lặp nhau. Trong cuộc chơi bài có sự kết hợp với lối diễn xướng rất độc 

đáo. Đây là lễ hội mang đậm chất dân gian của vùng Nam Trung Bộ từ trang phục truyền thống, 

các chòi được dựng lên, đến các nhạc cụ dân tộc như: nhị, đàn cò, mõ,... Nhiều người cho rằng: 

đánh bài chòi gợi lại hình ảnh của những người Phú Yên thời mở đất. Khi đó, để tránh ác thú, 

xua đuổi chim muông phá hoại mùa màng, người ta phải cất chòi canh, rồi từ các chòi canh đó 

tổ chức trò chơi dân gian đánh bài chòi.  

Lễ hội đập Đồng Cam: bắt đầu từ sau ngày tách tỉnh Phú Yên (ngày 1-7-1989), cứ đến ngày 

mùng 8 tháng giêng âm lịch, nhân dân Phú Yên lại đến đập Đồng Cam để dâng hương tưởng 

niệm những người nông dân đã ngã xuống trong thời kỳ xây dựng đập Đồng Cam; từ đó phát 

triển dần thành ngày hội văn hóa, thu hút nhiều đối tượng tham gia với lòng tôn kính và biết ơn. 

Hội thơ trên núi Nhạn: tại thành phố Tuy Hòa, vào rằm tháng giêng âm lịch hàng năm, những 

người yêu thơ tỉnh Phú Yên lại tổ chức đêm thơ trên núi Nhạn. Trong không gian khoáng đạt 

của ánh trăng đêm rằm, trước vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, người yêu thơ được hòa mình 

vào không gian thơ. Đặc biệt, đêm thơ trên núi Nhạn đã tạo được hình thức sinh hoạt mang tính 

cộng đồng, khởi thủy cho việc hình thành ngày hội thơ hàng năm của người yêu thích thơ trong 

cả nước. Đây là hoạt động sinh hoạt văn hóa đặc sắc của Phú Yên, mang đậm cốt cách "Thượng 
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sơn thi hứng" của các bậc "tao nhân, mặc khách" thời xưa.  

Bên cạnh những lễ hội dân gian, trong những năm gần đây, Phú Yên còn xuất hiện các loại hình 

lễ hội lịch sử, cách mạng. Trong nỗ lực xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 

ngành văn hóa - thông tin Phú Yên đã có định hướng khôi phục các loại hình lễ hội truyền thống 

kết hợp với các lễ hội lịch sử, danh nhân nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng với 

nhiều sáng tạo trong phần hội, tạo được sự hấp dẫn đối với nhân dân. Tiêu biểu là lễ hội đền Lê 

Thành Phương (huyện Tuy An), lễ hội đền Lương Văn Chánh (thành phố Tuy Hòa).  

Phú Yên thường được ví là hình ảnh thu nhỏ của đất nước Việt Nam. Có thể nhận thấy điều ấy 

qua sự đa dạng của các loại hình lễ hội của Phú Yên. Đó là minh chứng sắc nét về vùng đất giàu 

truyền thống, đồng thời phản ánh sự phong phú trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây. 

Phát huy những tinh hoa còn lưu truyền lại, tỉnh Phú Yên hôm nay đang nỗ lực khơi dậy bản sắc 

văn hóa độc đáo nhằm gìn giữ và phát triển trong giai đoạn mới, cùng với cả nước phấn đấu xây 

dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.  
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Ẩm thực Phú Yên  

Đậm đà dư vị biển 
Phú Yên vốn được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho nhiều thắng cảnh nổi tiếng như: đầm Ô 

Loan, đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài,... Những địa danh không chỉ là điểm dừng chân lý thú đối 

với nhiều du khách trong và ngoài nước mà còn có nhiều loại hải sản có giá trị như: sò huyết 

đầm Ô Loan, tôm hùm sông Cầu, ghẹ đầm Cù Mông, cá ngừ đại dương (cá bò gù),... Dưới tài 

năng chế biến khéo léo và sáng tạo của con người, chúng đã thật sự trở thành những đặc sản có 

một không hai, để lại dư vị khó quên cho những ai từng một lần thưởng thức.  

Ghẹ đầm Cù Mông  

Đầm Cù Mông thuộc huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Ghẹ nơi đây có vị 

ngọt và thơm ngon nổi tiếng. Người ta thường hấp ghẹ đến khi chín đỏ, 

tách miếng thịt thấy trắng phau là có thể khía ăn. Thêm một chút muối 

tiêu vắt chanh, món ghẹ sẽ trở nên hấp dẫn đến khó tả nên hầu như 

không du khách nào đến đây lại không gọi một đĩa ghẹ hấp. Nhờ đó, tên 

gọi "ghẹ đầm Cù Mông" không biết tự bao giờ đã trở thành "thương hiệu" ưu ái trong lòng nhiều 

du khách như để phân biệt với các giống ghẹ khác. Ngoài chế biến theo kiểu hấp, ghẹ đầm Cù 

Mông còn có thể chế biến thành các món như: ghẹ rang muối, ghẹ rim me, súp ghẹ,...  

Sò huyết đầm Ô Loan  

Đầm Ô Loan nằm dưới chân đèo Quán Cau, di tích thắng cảnh cấp quốc gia thuộc huyện Tuy 

An, Phú Yên. Đầm Ô Loan rất giàu sản vật, trong đó đặc biệt phải kể đến sò huyết. Sò huyết Ô 

Loan có thịt màu đỏ hồng xen lẫn màu gạch. Cũng như ghẹ đầm Cù Mông, sò huyết đầm Ô 

Loan ngon nổi tiếng, vì thế tên gọi của nó đã trở thành thương hiệu đặc sản của Phú Yên, được 

du khách dùng để phân biệt với các giống sò của các địa phương khác.  

Chế biến sò huyết rất đơn giản. Đầu tiên, người ta chà cho sạch vỏ sò rồi ngâm chừng 15 phút 

cho sò nhả hết bùn. Kế đến, nướng sò trên lò than đến khi nước trong sò tiết ra là vừa chín. Chỉ 

cần tách nhẹ, vỏ sò mở đôi, cho một chút muối tiêu chanh vào và dùng muỗng (thìa) múc ăn 

ngay khi còn nóng, vị ngọt đậm đà của sò sẽ khiến bạn muốn trở lại đất này trong những lần sau

 

.  

 

Ghẹ đầm Cù Mông  
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Tôm hấp nước dừa  

Phú Yên có khá nhiều loại tôm: tôm rằn, tôm hùm, tôm sú, tôm đất,... Trước đây, tôm chủ yếu 

được đánh bắt ở đầm và biển, ngày nay người dân Phú Yên còn nuôi 

tôm ở các đầm, đìa ven biển. ở Phú Yên, tôm vốn dĩ là món ăn khá 

quen thuộc trong các bữa cơm gia đình, được chế biến thành nhiều 

món: nướng, rang muối, hấp tỏi, gỏi,... song ngon nhất là món tôm hấp 

nước dừa xiêm - một cách chế biến khá độc đáo của ngư dân ven biển 

Phú Yên. Nước dừa thấm vào tôm không chỉ làm tăng vị ngọt, thơm 

ngon của con tôm mà còn tăng giá trị dinh dưỡng 

cho món ăn này.  

Chả giông  

Giông là loài bò sát đào hang sống dưới vùng đất 

cát. Người dân thường đặt bẫy tại miệng hang 

hoặc đào phá hang để bắt giông mang về chế biến 

thành nhiều món ăn. Giông được tuốt da bỏ đầu, 

bỏ ruột, gan rồi dùng giấy bản lau sạch. Thịt 

giông có màu trắng tươi có thể dùng để nấu cháo, 

ướp nướng,... nhưng ngon hơn cả làm thành món chả giông.  

Thịt giông băm nhỏ với ớt, tỏi, hành, tiêu, sả và ướp nước mắm 

ngon, sau đó đem xào chín và dùng bánh tráng cuốn thành cuốn 

nhỏ cho vào chảo chiên vàng. Nước chấm chả giông được làm 

bằng cà chua, dứa, ớt xay nhuyễn nấu chín. Ăn chả giông khi 

còn nóng chấm với nước chấm có thêm đậu phụng (lạc) rang, 

người ăn sẽ cảm nhận được mùi vị tuyệt vời của chả giông.  

Cá ngừ đại dương  

Cá ngừ đại dương (còn gọi là cá bò gù) là loại hải sản có giá trị 

dinh dưỡng cao. Thịt cá ngừ đại dương tươi sống được thái 

thành lát mỏng nhỏ hình chữ nhật rồi ướp lạnh. Khi ăn dùng lá 

cải cay cuốn, chấm với mù tạt, tương ớt, xì dầu, ăn kèm với thơm, húng, tía tô, chuối chát, gừng, 

 

 

Tôm hấp nước dừa  

 

Chả giông 

 

Món ăn được chế biến từ 

cá ngừ đại dương  
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lạc rang,... Đặc biệt, người ta còn lấy mắt cá ngừ đại dương (to bằng quả trứng gà) để chưng 

cách thuỷ, thêm gia vị cho đậm đà thành món ăn rất ngon, khá độc đáo và hiếm có.  

Những món ngon của Phú Yên không chỉ mang hương vị đậm đà của biển mà còn mang cả hơi 

thở của cuộc sống và con người nơi đây. Hãy đến để được thưởng thức những đặc sản nổi tiếng, 

đặc trưng của Phú Yên. Đến một lần, chắc chắn bạn sẽ muốn quay trở lại.  
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Đài Phát thanh Phú Yên  

Đại diện cho tiếng nói của nhân dân 
Lưu Sỹ Hiền 

Giám đốc Đài phát thanh Phú Yên 

Là một trong những đài phát thanh địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công 

chương trình phát thanh trực tiếp (năm 1998), có thể nói, trong 16 năm xây dựng và trưởng 

thành, Đài phát thanh Phú Yên đã không ngừng khắc phục khó khăn trong điều kiện eo hẹp của 

một tỉnh nghèo để đổi mới và trưởng thành. Có được 

những thành tựu như ngày hôm nay là nhờ đài luôn 

hướng tới người dân, vì nhu cầu của nhân dân mà phục 

vụ.  

Là tỉnh duyên hải miền Trung, địa hình phức tạp nên 

việc phủ sóng phát thanh, truyền hình ở Phú Yên gặp 

nhiều khó khăn. Thêm vào đó, với 15 dân tộc cùng sinh 

sống trên địa bàn tỉnh và 43 xã miền núi, Phú Yên bị 

chia cắt thành những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

rất khác nhau, dẫn tới nhiều khác biệt trong nhu cầu 

hưởng thụ thông tin. Vượt qua những thách thức ấy, 

Đài phát thanh Phú Yên vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ 

được giao, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng là người 

đại diện cho tiếng nói của nhân dân Phú Yên.  

Thời khắc khó quên  

Đó là lúc 17 giờ 15 phút ngày 1-7-1989 khi tiếng nói 

"Đây là Đài tiếng nói nhân dân Phú Yên, phát thanh từ 

thị xã Tuy Hòa..." cùng với bản nhạc hiệu của bài hát "Bài ca Phú Yên" được cất lên, ghi dấu 

buổi phát sóng đầu tiên của Đài phát thanh Phú Yên.  

Nhớ lại chưa đầy 2 tháng trước đó, ngày 7-5-1989, những cán bộ, nhân viên đầu tiên (12 người) 

của đài được điều động từ Đài phát thanh Phú Khánh đến thị xã Tuy Hòa (nay là thành phố Tuy 

Hoà) với nhiệm vụ xây dựng và ra mắt "Đài phát thanh Phú Yên" vào đúng ngày tái lập tỉnh Phú 

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao 

động hạng Ba của Đài phát thanh 

Phú Yên (năm 1997)  
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Yên. Trụ sở được giao là ngôi nhà cũ xây dựng từ năm 1922. Vừa phải gấp rút đào tạo phát 

thanh viên, xây dựng cơ sở vật chất, củng cố trang thiết bị kỹ thuật vừa phải lựa chọn địa điểm 

xây dựng đài phát xạ, tháp Anten phát sóng,... Trong bộn bề khó khăn, mọi công việc đều được 

tính toán khoa học, khẩn trương. Cuối cùng, trên đỉnh núi Nhạn, tháp Anten sừng sững được 

dựng lên. Ngày mong đợi của người dân Phú Yên đã tới, những nỗ lực quên mình của 12 cán 

bộ, nhân viên đầu tiên đã được đền đáp, nhân dân Phú Yên giờ đã có tiếng nói đại diện cho riêng 

mình.  

Trong 16 năm qua, Đài phát thanh Phú Yên đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từng bước 

vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên giao phó.  

Cuộc cách mạng trong phát thanh  

Năm 1998 đánh dấu thời kỳ phát triển mới của Đài phát thanh Phú Yên. Được sự giúp đỡ của 

Tổ chức SIDA (Thụy Điển) và Đài tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh Phú Yên đã thực hiện 

chuyển đổi từ phương thức phát thanh truyền thống (thu in trước) sang phát thanh trực tiếp, trở 

thành một trong số ít đài phát thanh trong toàn quốc thực hiện phát thanh trực tiếp thành công 

vào lúc đó. Từ đây, chương trình phát thanh không những nhanh nhạy, lượng thông tin nhiều mà 

còn sinh động, hấp dẫn và trở nên gần gũi với người dân, thu hút ngày càng đông đảo các thính 

giả nghe đài. Số lượng thư từ và điện thoại của thính giả gửi và gọi tới đài hàng ngày và trong 

giờ phát thanh trực tiếp tăng vọt so với những năm trước. Trung bình mỗi ngày đài nhận từ 5 

đến 7 thư và gần 10 cuộc điện thoại gọi đến trung tâm trong giờ phát thanh để trực tiếp trao đổi 

trên sóng về nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, kỹ thuật - công nghệ hoặc yêu cầu về âm 

nhạc. Tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ V (năm 2000), Đài phát thanh Phú Yên đã 

đoạt giải vàng duy nhất thể loại phát thanh trực tiếp, được Hội đồng giám khảo và Ban lãnh đạo 

Đài tiếng nói Việt Nam đánh giá cao.  

Cùng với thực hiện phát thanh trực tiếp, Đài Phát thanh Phú Yên còn chú trọng xây dựng các 

chương trình, chuyên mục chuyên đề phát sóng định kỳ hàng tháng. Đến năm 2004, đài đã có 

gần 40 chương trình mang tính đặc thù của ngành nghề, lứa tuổi, giới tính như: Vì an ninh Tổ 

quốc, Phụ nữ, Thanh niên, Phát thanh nông thôn, Dân số và phát triển, cùng hàng chục các 

chuyên mục khác như: Pháp luật và Đời sống, Xây dựng Đảng, Cải cách hành chính,... phục vụ 

kịp thời nhu cầu thông tin, tuyên truyền và thưởng thức của mọi tầng lớp nhân dân; nâng tổng 

thời lượng phát sóng của đài lên 5 nghìn giờ/năm. Trong đó, chương trình địa phương khoảng 
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1.300 giờ với trên 10 nghìn tin, 3.500 bài và trên 500 chương trình phát thanh chuyên đề.  

Từ năm 2001 đến năm 2004, Đài phát thanh Phú Yên cùng với các huyện, thị liên tục đầu tư, 

nâng cấp, xây dựng mới nhiều đài truyền thanh cấp huyện và xã. Đến nay, toàn tỉnh Phú Yên đã 

có 9 đài truyền thanh huyện, thành phố, 2 trạm tiếp phát sóng FM cụm xã, 87 đài truyền thanh 

cơ sở và hàng nghìn loa công cộng, trong đó 100% số xã miền núi đều có đài truyền thanh. Việc 

xây dựng và hoàn thiện hệ thống đài phát thanh từ tỉnh đến huyện và các xã đã phát huy thế 

mạnh của báo nói điện tử, thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đến với các 

tầng lớp nhân dân trên mọi vùng, miền trong toàn tỉnh.  

Một nhân tố quan trọng dẫn tới sự thành công của Đài phát thanh Phú Yên là việc nâng cao trình 

độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên. Từ 12 cán bộ nhân viên ngày đầu thành lập, đến năm 2004, số 

cán bộ, nhân viên của đài đã tăng lên 35 người, trong đó có 20 đảng viên, 28 người có trình độ 

đại học, 9 người có trình độ cao cấp chính trị. Hàng năm, đài đều tổ chức hoặc cử cán bộ, nhân 

viên đi học các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ 

và kỹ năng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của toàn đài.  

Trong 15 năm qua, đặc biệt là giai đoạn 1998 - 2004, Đài phát thanh Phú Yên luôn được ban 

lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam đánh giá là một trong những đài mạnh trên toàn quốc, một 

trong những đơn vị dẫn đầu trong khối văn hóa - xã hội của tỉnh Phú Yên.  

Vượt qua những khó khăn để nguồn thông tin được truyền tải đến người dân một cách hữu ích, 

Đài phát thanh Phú Yên đã, đang và sẽ còn đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc phát triển 

kinh tế - xã hội địa phương, xứng đáng với niềm tin yêu của người dân trong tỉnh.  

Những phần thưởng cao quý 

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1997.  

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.  

- Nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa - Thông tin, Đài tiếng nói Việt Nam và 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên.  
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Chương trình phát thanh tiếng Êđê  

Để ý Đảng đến với lòng dân 
Duy trì đều đặn chương trình phát thanh tiếng Êđê là cố gắng lớn của Đài truyền thanh - truyền 

hình huyện Sông Hinh nhằm tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự an 

ninh xã hội, bảo tồn những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc êđê.  

Bên cạnh việc đảm bảo các chương trình thời sự hàng ngày, từ năm 2002, Đài truyền thanh -

truyền hình Sông Hinh đã duy trì hiệu quả chương trình phát thanh tiếng Êđê với tần suất 2 - 3 

kỳ/tháng, phát vào lúc 18 giờ 45 đến 19 giờ ngày thứ 5, thứ 6 cách tuần. Nội dung chủ yếu là 

phản ánh về những đổi thay của các buôn làng trong xây dựng kinh tế, phát triển y tế, giáo dục, 

giữ gìn trật tự an ninh, bảo tồn và phát huy truyền thống dân tộc. Đồng thời, củng cố tình đoàn 

kết giữa các dân tộc, giới thiệu cho bà con những cách làm ăn mới để chuyển dịch cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Ông Nguyễn Trường Sinh, Trưởng đài Đài truyền thanh 

- truyền hình Sông Hinh, cho biết: "Đầu tiên, các tin bài được viết bằng tiếng Kinh. Sau đó, mới 

dịch ra tiếng Êđê và phát trên sóng vào giờ quy định. Trong ba năm 2002 - 2004, hai cộng tác 

viên tích cực cần mẫn, tâm huyết với công việc biên dịch và phát thanh là nhà văn lão thành Y 

Điêng - hội viên Hội nhà văn Việt Nam và nhà giáo về hưu Ma Vi".  

Nói về chương trình phát thanh tiếng Êđê - nhà văn Y Điêng - tâm sự: "Tham gia biên dịch và 

làm phát thanh viên vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm với bà con Êđê, với Đảng. Ngay từ buổi 

phát sóng đầu tiên, bà con đã được nghe đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước bằng tiếng Êđê. Qua đó, bà con hiểu được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối 

với đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Êđê nói riêng, góp phần giúp 

bà con thực hiện tốt nghĩa vụ công dân". Còn nhà giáo Ma Vi bộc bạch: "Các thế lực phản động 

chưa bao giờ từ bỏ âm mưu gây rối, chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc, phá rối sự ổn định của đất 

nước. Vì vậy, chương trình phát thanh này là rất cần thiết để giúp bà con nhận rõ diện mạo của 

chúng. Bên cạnh đó, các thông tin về xóa đói, giảm nghèo, về các gương người tốt, việc tốt sẽ 

động viên bà con ở các buôn làng vươn lên sản xuất làm ăn, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm 

no, hạnh phúc".  

Có thể nói, chương trình phát thanh tiếng Êđê đã có những tác động hữu hiệu đến đời sống của 

bà con dân tộc Êđê. Anh Ma Bi - người dân ở xã Ea Lâm phấn khởi - cho biết: "Mình thường 

nghe đài để biết thêm về cách trồng lúa nước, chăn nuôi sao cho tốt, biết xung quanh mình có rất 
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nhiều người giỏi, người tốt. Mình càng biết ơn Đảng và Nhà nước đã chăm lo đầu tư để người 

dân miền núi có được đời sống ổn định và ngày càng khấm khá hơn. Mình mong muốn đài tăng 

thêm chương trình văn nghệ để mỗi khi đi rẫy về, nghe tiếng ca nhạc là cái mệt mỏi nó bay biến 

hết". Còn Mí Dun, ở thôn Bầu (xã EaTron), cho biết: "Đài nó phát hay lắm cán bộ à. Nhưng mỗi 

tháng chỉ hai đến ba lần thì ít quá".  

Đáp lại nguyện vọng đó, Trưởng đài Nguyễn Trường Sinh cho biết: "Chúng tôi sẽ cố gắng xây 

dựng chương trình hấp dẫn và bổ ích, phục vụ nhiều hơn nữa mong mỏi của bà con dân tộc 

Êđê".  
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Thư viện Hải Phú  

Chuyển mình trong nền kinh tế tri thức 
Thư viện Hải Phú được thành lập ngay sau ngày đất nước thống nhất. Trải qua gần 30 năm xây 

dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ, nhân viên thư viện đã nỗ lực không ngừng tạo dựng nên 

một thư viện khá hoàn chỉnh. Với trang thiết 

bị hiện đại, số lượng và chủng loại sách báo 

ngày càng đa dạng, Thư viện Hải Phú đã trở 

thành địa chỉ tin cậy cho việc học tập, nghiên 

cứu của người dân Phú Yên.  

Từ những cuốn sách mang nặng nghĩa tình  

Nhớ lại những ngày đầu thống nhất đất nước, 

thực hiện lời kêu gọi của Đảng: "Tất cả vì 

miền Nam ruột thịt", nhiều đoàn cán bộ ngoài 

Bắc được cử vào miền Nam để cùng hàn gắn 

vết thương chiến tranh. Trong đoàn công tác 

đó, đồng chí Nguyễn Đình Nhã, một cán bộ 

thư viện tỉnh Hải Dương được cử vào Phú Yên 

với nhiệm vụ trợ giúp nhân dân tỉnh Phú Yên 

tạo dựng cơ sở vật chất ban đầu để tiến tới xây 

dựng mạng lưới thư viện. Mặc dù, những ngày đầu giải phóng, tình hình rất khó khăn, nhưng 

thư viện tỉnh Hải Dương vẫn sẵn sàng cung cấp một số cơ sở vật chất ban đầu cho thư viện tỉnh 

Phú Yên. Một vạn cuốn sách, bốn giá sách, tủ mục lục và các mẫu thư mục được chuyển tới Phú 

Yên. Ngoài ra, cán bộ thư viện tỉnh Hải Dương đã mở lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ thư viện Phú Yên trong thời gian một tháng. Kết quả, ngày 22-06-1975, Thư viện 

Hải Phú, thư viện tượng trưng cho tình nghĩa keo sơn giữa hai miền Nam - Bắc, chính thức ra 

đời.  

Từ những cơ sở vật chất ban đầu ấy, cùng sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, nhân viên, 

Thư viện Hải Phú đã vươn vai lớn mạnh từng ngày với một toà nhà khang trang, 211 nghìn đầu 

sách, gần 900 tờ báo và tạp chí trong nước và nước ngoài. Không ngừng nâng cấp để thích ứng 

với xu thế phát triển của khoa học - kỹ thuật, Thư viện Hải Phú đã và đang tiến hành đầu tư hệ 

Ông Dương Thái Nhơn - Giám đốc Thư viện 

Hải Phú  
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thống trang thiết bị kỹ thuật như xây dựng phòng đọc, nghe, nhìn hiện đại với hơn 300 tài liệu, 

bao gồm: phim, băng video, cassette, đĩa CDRom dữ liệu. Trong 2 năm (2002 - 2003), thư viện 

đã đầu tư 359 đĩa CDRom, nâng tổng số đĩa lên 878 chiếc; thu 127 tin truyền hình, bao gồm: các 

chương trình bạn nhà nông, chương trình ôn thi và giải đáp đề thi đại học, chương trình thiếu 

nhi, Việt Nam đất nước - con người,... Để giới thiệu hình ảnh mảnh đất và con người Phú Yên 

đến với bạn bè trong nước và quốc tế, Thư viện Hải Phú đã phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông 

tin và Sở Văn hoá - Thông tin Phú Yên mở thư mục "Non nước Phú Yên" trên trang web của Bộ 

Văn hoá - Thông tin. Ngoài ra, thư viện còn ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý 

thư viện. Nhờ đó, 80% thao tác nghiệp vụ được tự động hoá, các dữ liệu thư mục và toàn bộ đầu 

sách đã được số hoá.  

Qua việc khảo sát nắm bắt đối tượng bạn đọc, thư viện đã tiến hành bổ sung nguồn sách, báo, 

tạp chí, đa dạng hoá các loại hình tài liệu, tạo thuận lợi trong công tác tra tìm tài liệu, thu hút 

ngày càng đông số lượt người đến thư viện. Mỗi năm bình quân có khoảng 3.000 người được 

cấp thẻ thư viện. Đối tượng bạn đọc ngày càng đa dạng từ học sinh, sinh viên, cán bộ, bộ đội và 

tầng lớp nông dân,... Thư viện mở cửa phục vụ bạn đọc tất cả các ngày trong tuần, mỗi tháng chỉ 

nghỉ một ngày để trao đổi công tác nghiệp vụ. Điều này góp phần tạo nên sức hút mạnh mẽ bạn 

đọc đến với thư viện. Trong 3 năm 2001-2003, thư viện đã phục vụ 384.571 lượt bạn đọc và 

mượn sách, bình quân đạt 350 - 400 lượt bạn đọc/ngày. Nguyễn Trung An, một học sinh lớp 12 

cho biết: "Mỗi khi cần tìm hiểu những kiến thức về lĩnh vực tự nhiên, xã hội hoặc những vấn đề 

liên quan đến chương trình học ở lớp là em lại lên thư viện, ở đó có đủ những tư liệu cần thiết để 

chúng em tìm hiểu. Từ khi thư viện được trang bị máy tính để phục vụ công tác tra cứu thì việc 

tìm tài liệu cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Nói chung, đối với học sinh chúng em, ngoài những 

buổi học trên lớp, Thư viện Hải Phú chính là mái trường thứ hai để chúng em được tiếp thu 

những kiến thức bổ ích, lý thú".  

Để nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, ngoài việc đầu tư tăng cường nguồn tư liệu, sách báo 

trên mọi lĩnh vực, đội ngũ cán bộ thư viện Hải Phú không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ. 

Theo kế hoạch đến hết năm 2005, 100% cán bộ, nhân viên của thư viện có trình độ đại học.  

Cần mẫn "góp mật" cho đời  

Nhằm định hướng cho người đọc trong việc tiếp cận tri thức, hướng người đọc đến với môi 

trường văn hoá lành mạnh, thư viện đã kết hợp với Đài truyền hình tỉnh Phú Yên xây dựng các 

chương trình điểm sách, điểm báo hàng tuần. Cùng với đó, hàng năm, thư viện tiến hành tổ chức 
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chương trình Hội báo Xuân. Đây là ngày hội khoe sắc của đủ các loại báo chí, thu hút sự tham 

gia hưởng ứng của đông đảo bạn đọc. Trong đó, Hội báo Xuân năm 2000, với sự hội tụ của 270 

tờ báo Trung ương và địa phương, đã để lại tiếng vang lớn trong lòng độc giả. Một bạn đọc đã 

ghi lại cảm tưởng như sau: "Nếu ai chưa đến Hội báo Xuân, xem báo Xuân là một điều thiếu sót, 

bởi những thông tin tại đây đã mang đến cho chúng ta cái nhìn sinh động về không khí đón xuân 

trên khắp mọi miền đất nước". Năm 2003, Hội báo Xuân đã được phát triển, nhân rộng ra các 

huyện Sông Cầu, Sơn Hoà, Đồng Xuân, Sông Hinh,... thu hút 6.722 người tham gia. Thật tự 

nhiên, Hội báo Xuân đã trở thành nét đẹp, tô điểm thêm sức sống trong những ngày xuân ở Phú 

Yên. Bên cạnh chương trình Hội báo Xuân, hàng năm thư viện còn tổ chức các chương trình 

trưng bày sách theo chủ đề như: phòng chống ma tuý, thiếu nhi, thương binh liệt sĩ, phụ nữ,... 

thu hút đông đảo sự quan tâm của bạn đọc.  

Ngoài ra, thư viện còn tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hoá - Thông tin ban hành 

một số chính sách quản lý đầu tư cho các thư viện thuộc hệ thống công cộng; triển khai Pháp 

lệnh thư viện; tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ thị, quyết định của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về tăng cường công tác thư viện trên địa bàn. Với vai trò là con chim đầu đàn của hệ thống 

thư viện Phú Yên, Thư viện Hải Phú đã nỗ lực không ngừng để phát triển mạng lưới thư viện 

cấp huyện và cấp xã. Năm 2003, huyện Sông Hinh và huyện Tuy An ra quyết định thành lập thư 

viện, nâng tổng số thư viện cấp huyện trên phạm vi toàn tỉnh lên 6 thư viện. Những cán bộ, nhân 

viên Thư viện Hải Phú lại cần mẫn đi xuống các huyện, các xã, các thôn bản, tổ chức các lớp tập 

huấn, chuyển giao công nghệ quản lý, luân chuyển sách báo giữa các thư viện, hướng dẫn tổ 

chức hoạt động bạn đọc. Cụ thể, năm 2002, thư viện tỉnh đã mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho 26

cán bộ thư viện cơ sở; mở lớp tập huấn về ứng dụng tin học vào công tác thư viện cho 18 cán bộ 

thư viện cơ sở.  

Bên cạnh đó, thư viện tỉnh còn tổ chức giao ban hàng tháng, hàng quý nhằm đôn đốc các thư 

viện huyện báo cáo đủ, kịp thời tình hình hoạt động theo định kỳ; áp dụng nhiều hình thức như: 

hỗ trợ về nghiệp vụ, tư vấn cho chính quyền địa phương về ý nghĩa của xã hội học tập,... để 

khuyến khích các xã xây dựng mô hình thư viện văn hoá, xây dựng các phòng sách, tủ sách. 

Hàng năm, Thư viện Hải Phú còn tổ chức chương trình tặng sách cho các thư viện cấp xã. Năm 

2003, thư viện đã tiến hành tặng sách cho các thư viện cấp xã, trị giá 500 nghìn đồng/xã. Đó là 

những việc làm đầy ý nghĩa và thiết thực để khơi nguồn dòng chảy tri thức đến tận những thôn 

bản xa xôi, hướng tới mục tiêu phát triển tuyến thư viện cấp xã thành những trung tâm học tập 
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cộng đồng.  

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp, hàng năm thư viện chỉ được đầu tư khoảng 150 triệu 

đồng để mua sách. Đây là một trong những khó khăn lớn nhất của Thư viện Hải Phú hiện nay. 

Trước nhu cầu bạn đọc ngày càng tăng, sự đa dạng, phong phú của lượng sách, báo xuất bản 

hàng năm, Thư viện Hải Phú phải căn cứ vào đặc điểm phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội địa 

phương, trình độ, thành phần bạn đọc để sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn kinh phí mua sách. 

Ông Dương Thái Nhơn - Giám đốc Thư viện Hải Phú cho biết: "Những giải pháp mà chúng tôi 

đang áp dụng nhằm thực hiện đúng phương châm hoạt động của nền kinh tế tri thức là đầu tư ít -

sử dụng nhiều - hiệu quả cao".  

Với những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp văn hoá - thông tin, Thư viện Hải Phú đã được Bộ 

Văn hoá - Thông tin trao tặng cờ thi đua xuất sắc toàn ngành thư viện Việt Nam; nhiều lần được 

nhận bằng khen của Bộ Văn hoá - Thông tin và Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Đặc biệt, hai 

đồng chí Dương Thái Nhơn, Nguyễn Vũ Hoài đã được nhận huy chương Vì sự nghiệp văn hoá -

thông tin của Bộ Văn hoá - Thông tin.  

Những người dân Phú Yên cần cù, ham học hỏi vẫn ngày ngày đến với thư viện, thế hệ trẻ Phú 

Yên bước vào thư viện với gương mặt rạng ngời cùng ánh mắt đầy tự tin. Vốn tri thức quý giá 

tiếp thu, chắt lọc qua từng trang sách được nhân lên thành trí tuệ, góp phần dựng xây quê hương 

Phú Yên ngày càng giàu đẹp.  

Thư viện Hải Phú 

Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo - phường 4 - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên  

Tình hình bổ sung sách báo, tạp chí và số lượng bạn đọc 

Năm Sách mới bổ sung (quyển) Báo, tạp chí

bổ sung (tờ)

Lượt 

bạn 

đọc

(lượt)

Tài liệu

luân chuyển (lượt)

2001 6.735  123.972 316.549 

2002 6.485 15.482 135.284 435.203 

2003 3.248 12.138 125.315 353.535 

Nguồn: Thư viện Hải Phú 
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Ý tưởng sáng tạo + Nghị lực = Thành công 
Một doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản, sau 10 năm đã có được những bước tăng trưởng 

vượt bậc: vốn kinh doanh và tài sản tăng 66 lần; doanh số tăng 100 lần, lợi nhuận và mức nộp 

ngân sách tăng 10 lần. Một "con buôn" với bao nỗi đắng cay, tủi nhục trong những tháng ngày 

buôn chuyến đường dài trở thành nữ doanh nhân tiêu biểu toàn quốc, được sự tôn vinh, ngưỡng 

mộ của cả cộng đồng. Một doanh nghiệp hội tụ đủ các yếu tố: công nghệ, máy móc, thiết bị hiện 

đại, đội ngũ cán bộ trẻ năng động, sáng tạo, có tri thức và quy trình quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc tế để tạo nên sản phẩm bia Sài Gòn mang đậm hương vị, phong cách Việt Nam với 

chất lượng quốc tế. Một công ty mía đường sau những thử nghiệm thất bại đã từng bước vươn 

lên, khẳng định uy tín thương hiệu nhờ kỹ lưỡng trong nghiên cứu, khảo sát đầu tư và hơn hết là 

sự tâm huyết với vùng đất, với cây mía, với bà con nông dân. Một doanh nghiệp tuy còn rất trẻ 

trong ngành xây dựng, nhưng lại được tín nhiệm giao trọng trách thi công nhiều công trình trọng 

điểm của tỉnh. Một công ty đầu tiên ở Việt Nam nhận gia công sản phẩm kính hoa, kính mài và 

kính đúc cho thị trường nước ngoài, tạo ra những sản phẩm "made by Vietnam" bằng công sức, 

trí tuệ, tài hoa Việt Nam, chinh phục cả những thị trường khó tính như Canada, Mỹ và Australia. 

Một trung tâm thương mại có quy mô vào loại lớn nhất miền Trung, chuyên doanh siêu thị nội 

thất và dịch vụ tổ chức, phục vụ đám cưới, hội nghị - một ý tưởng kinh doanh mới mẻ và táo 

bạo. Một mô hình mới về chăm sóc sức khoẻ nhân dân ra đời từ cái tâm đối với người bệnh. Một 

ngôi trường được xây dựng bằng tâm huyết của các cựu học sinh trung học Phú Yên cùng sự 

giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo tỉnh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp 

ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước.  

Nhưng trên tất cả là những phương châm sống, phương châm kinh doanh rất đáng trân trọng: 

"Giữ chữ tín và dám chọn làm những việc ít người làm" của bà Võ Thị Thanh - chủ Doanh 

nghiệp vận tải và thương mại Thuận Thảo; "Lấy lợi ích khách hàng làm mục tiêu phát triển bền 

vững và xem chất lượng là yếu tố hàng đầu" của Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên; "Lấy 

cái tâm, cái đức làm trọng" của các bác sĩ, y tá Công ty trách nhiệm hữu hạn phòng khám đa 

khoa Lê Lợi; "Luôn tìm tòi, sáng tạo trong kinh doanh" của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bích 

Hợp,...  

Tất cả được tái hiện sinh động trong phần IX "Các đơn vị tiêu biểu". Đây thực sự là những 

gương mặt tiêu biểu, đại diện cho lớp người trẻ, năng động, sáng tạo đang góp sức tạo dựng vóc 
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dáng mới cho quê hương Phú Yên. Với họ, chưa bao giờ tồn tại khái niệm "dừng lại" bởi vì 

ngày mai luôn là ngày mới. Những cái đầu không bao giờ "nguội lạnh" ý tưởng sáng tạo cộng 

thêm nghị lực, ý chí quyết tâm chính là bí quyết đưa họ đến với những thành công trong hiện tại 

cũng như tương lai.  
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Công ty Vật tư Tổng hợp Phú Yên  

Câu chuyện vượt khó của một doanh nghiệp 
Một doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản, hàng trăm 

lao động lo lắng vì sợ mất việc làm, đơn vị được bổ nhiệm vị 

lãnh đạo mới,... đó là trường hợp không ít công ty đã phải 

đối mặt. Song để vượt qua khó khăn, vực dậy một doanh 

nghiệp đang lụn bại thì mỗi đơn vị lại có phương cách riêng. 

Công ty vật tư tổng hợp Phú Yên là một trong những trường 

hợp đó.  

Tiền thân là Công ty cung ứng vật tư thị xã Tuy Hoà, thành 

lập ngày 14-10-1981 với chức năng mua bán, cung cấp các 

loại vật tư thiết yếu như phân bón, thuốc trừ sâu, xi măng, sắt 

thép theo giá chỉ đạo của Nhà nước. Tháng 4-1993, công ty 

có thêm chức năng xuất nhập khẩu trực tiếp. Với quyết tâm 

và sự nhạy bén trước cơ chế thị trường, xuất nhập khẩu chính 

là một trong những con đường đưa Công ty vật tư tổng hợp 

Phú Yên đến với những thành quả sau này.  

Những ký ức không thể quên  

Đầu năm 1989, thời điểm nền kinh tế bắt đầu chuyển mạnh 

sang cơ chế thị trường, Nhà nước gần như xóa bỏ các mặt 

hàng bao cấp, giới tư thương được quyền tự do kinh doanh, 

đã khiến các công ty cấp huyện, thị xã sống nhờ bao cấp trước đây lâm vào cảnh khó khăn, lúng 

túng. Công ty vật tư tổng hợp thị xã Tuy Hòa (đã được đổi tên từ Công ty cung ứng vật tư thị xã 

Tuy Hòa) cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Phương hướng kinh doanh không còn phù 

hợp, nhiều tổ, nhóm nhận khoán để kinh doanh đã hình thành, tạo tâm lý bất an trong hàng trăm 

cán bộ, công nhân viên. Trong lúc công ty chưa tìm được lối ra, ngày 1-7-1989, tỉnh Phú Yên 

được tái lập, tỉnh lỵ đóng tại thị xã Tuy Hoà (nay là thành phố Tuy Hòa). Ông Trần Phùng Hải -

Giám đốc Công ty vật tư tổng hợp thị xã Tuy Hòa - được điều làm Giám đốc Công ty du lịch 

Phú Yên. Cùng với sự luân chuyển đơn vị của giám đốc là 17 cán bộ, công nhân viên. Hầu hết 

Trụ sở Công ty vật tư tổng 

hợp Phú Yên (số 33 Lê 

Thánh Tôn, thành phố Tuy 

Hoà, Phú Yên)  thuvienhaiphu.com.vn



họ đều là những "hạt gạo trên sàng" trong thời điểm ấy.  

Trước tình hình đó, tâm trạng của số cán bộ, công nhân viên ở lại Công ty vật tư tổng hợp thị xã 

Tuy Hòa rất hoang mang, lo lắng, xen lẫn hoài nghi về số phận của công ty trong tương lai. 

Trong đó, một số người đã xin nghỉ, chuyển công tác. Tưởng chừng Công ty vật tư tổng hợp thị 

xã Tuy Hòa sẽ tan rã. Đúng thời điểm đó, Uỷ ban nhân dân thị xã Tuy Hòa (nay là Uỷ ban nhân 

dân thành phố Tuy Hoà) đã bổ nhiệm ông Trương Văn Ba làm Giám đốc Công ty vật tư tổng 

hợp thị xã Tuy Hòa. Đây là thời điểm khó khăn nhất của công ty do lãnh đạo mới chưa nắm bắt 

được tình hình công việc. Tuy nhiên, với sự ủng hộ của các đồng chí trong ban giám đốc cũ, của 

cấp ủy, chi bộ và sự động viên kịp thời của lãnh đạo Thị ủy (nay là Thành uỷ Tuy Hoà), Uỷ ban 

nhân dân thị xã Tuy Hòa, giám đốc mới đã kịp thời đề ra các biện pháp như: ổn định công tác tổ 

chức; sắp xếp lại các trạm sản xuất; xóa các tổ, nhóm nhận khoán trong kinh doanh và đề ra 

phương án kinh doanh mới; tìm cách tiêu thụ hết lượng hàng tồn kho, ứ đọng lâu nay; bố trí 

người chuyên đi thu hồi công nợ,... nhằm tháo gỡ khó khăn, chặn đà tụt dốc và quan trọng hơn 

lấy lại niềm tin trong cán bộ, nhân viên.  

Tất cả các biện pháp được thực hiện đã tạo khí thế mới cho công ty. Do vậy, khi nhận bàn giao 

vào giữa năm 1989, công ty lỗ hơn 80 triệu đồng. Nhưng đến năm 1989, đơn vị đã thu lãi 157

triệu đồng. Số tiền lãi này không lớn, nhưng ở vào thời điểm đó có một ý nghĩa vô cùng to lớn, 

đánh dấu thời khắc khó khăn nhất của công ty đã qua.  

Đơm hoa, kết trái những thành công  

Nếu lấy mốc năm 1989 để đánh giá hiệu quả hoạt động cho thấy, sau 10 năm (1989 - 1999) vốn 

kinh doanh và tài sản của công ty đã đạt 33 tỷ đồng, tăng 66 lần; doanh số tăng gấp 100 lần, lợi 

nhuận và số nộp ngân sách tăng lên gấp 10 lần. Kết quả này có sự đóng góp của nhiều lĩnh vực 

kinh doanh mà công ty đã triển khai.  

Về kinh doanh xăng dầu, ông Trương Văn Ba - Giám đốc Công ty vật tư tổng hợp Phú Yên -

cho biết: "Qua gần 10 năm kinh doanh mặt hàng này (1989 - 1999), công ty nhận thấy, muốn có 

lợi nhuận cao phải tiết kiệm chi phí, trong đó chi phí vận chuyển chiếm tỷ lệ lớn nhất. Theo tính 

toán sơ bộ của công ty cho thấy, muốn vận chuyển một lít xăng dầu bằng ôtô từ thành phố Hồ 

Chí Minh về Tuy Hòa, công ty phải thanh toán 160 - 180 đồng/lít. Trong khi đó, nếu vận chuyển 

xăng dầu bằng đường tàu biển từ thành phố Hồ Chí Minh về Vũng Rô thì giá cước không vượt 
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quá 85 đồng/lít". Từ bài toán thực tế đó, công ty đã quyết tâm xây dựng Tổng kho xăng dầu 

Vũng Rô với sức chứa hơn 5 triệu lít và đến năm 2003, kho được mở rộng, nâng tổng sức chứa 

lên 15 triệu lít. Ngày 5-6-1999, Tổng kho xăng dầu của công ty đón chuyến tàu đầu tiên trong sự 

vui mừng của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên. Từ khi Tổng kho xăng dầu Vũng 

Rô đi vào hoạt động, doanh thu của công ty tăng từ 959 tỷ đồng (năm 1999) lên 2.064 tỷ đồng 

(năm 2003). Trong giai đoạn 1999 - 2003, doanh thu tăng bình quân 53%/năm. Riêng năm 2003, 

tài sản của công ty đạt 78 tỷ đồng, nộp ngân sách 

tăng gấp 5 lần, lợi nhuận gấp 3,5 lần năm  

1999.  

Giai đoạn 1994 - 1996 là thời kỳ vàng son của các 

doanh nghiệp nhà nước có chức năng xuất nhập 

khẩu, lợi nhuận có được phần lớn từ xin hạn 

ngạch của Bộ Thương mại. Đồng thời, đây cũng 

là thời kỳ phát sinh nhiều tiêu cực, tạo tính ỷ lại 

cho các giám đốc doanh nghiệp nhà nước. Cơ chế 

"xin - cho" khiến một số giám đốc doanh nghiệp 

nhà nước không tích cực mở rộng sản xuất - kinh 

doanh. Ông Trương Văn Ba cho biết: "Nhận thấy 

kinh doanh theo kiểu "đánh quả" sẽ không bền 

vững, năm 1995, công ty đã tìm hiểu, nghiên cứu, chuyển hướng đầu tư cho hoạt động sản xuất. 

Năm 1996, công ty xây dựng Xí nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu trên diện tích 10 nghìn m2, 

số vốn đầu tư 2 tỷ đồng, chuyên làm mặt hàng điều nhân xuất khẩu".  

Việc hình thành Xí nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu đã tạo bước ngoặt lớn cho sự phát triển 

của công ty. Ban đầu, xí nghiệp đã tạo việc làm cho 450 công nhân với công suất 6 tấn nguyên 

liệu/ngày. Đến năm 2001, công suất của xí nghiệp đạt 30 tấn nguyên liệu/ngày, giải quyết việc 

làm cho trên 2.000 lao động, với thu nhập bình quân 350 - 400 nghìn đồng/người/tháng, thậm 

chí nhiều tổ đạt gần 1 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, tỷ trọng xuất khẩu điều nhân cũng 

tăng dần, từ 5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu 15,5 triệu USD (năm 1996) tăng lên 72,5% 

trong tổng kim ngạch xuất khẩu 10,1 triệu USD (năm 2000). Năm 2003, kim ngạch xuất khẩu 

Xí nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu 

tại Khu công nghiệp Hoà Hiệp  

thuvienhaiphu.com.vn



điều nhân của công ty đạt 20,4 triệu USD, chiếm 63,75% kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh.  

Phát huy những kết quả đạt được, tháng 6-2003, công ty đã góp vốn và trở thành cổ đông lớn 

thứ hai sau Tổng công ty du lịch Sài Gòn trong Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Phú Yên. Đến 

tháng 6-2004, được phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên, công ty đã góp vốn với Công ty 

dầu khí thành phố Hồ Chí Minh thành lập Công ty cổ phần dầu khí Sài Gòn - Phú Yên. Trong 

thời gian tới, công ty còn triển khai hợp tác đầu tư tại tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên - Huế,...  

Tương lai sáng lạn với nhiều dự định mới đang đón chào những con người kiên định. Quyết tâm 

vượt khó, phát huy sức mạnh nội lực chính là những yếu tố cơ bản giúp Công ty vật tư tổng hợp 

Phú Yên có được thành công hôm nay. Tin rằng, Công ty vật tư tổng hợp Phú Yên sẽ ngày càng 

phát triển, vững bước trong thế kỷ XXI.  

Chia sẻ kinh nghiệm thành công, ông Trương Văn Ba - Giám đốc Công ty vật tư tổng hợp Phú 

Yên - cho biết: "Trong thành công hôm nay, sự đoàn kết, một lòng của tập thể cán bộ, công nhân 

viên là yếu tố tiên quyết. Tiếp đó, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đầu tư chiều sâu 

cho nghiên cứu, xử lý thông tin cần được chú trọng. Ngoài những yếu tố đó, công ty luôn đề cao 

công tác xây dựng chiến lược phát triển và dự báo được tình hình cung cầu của thị trường. 

Trong mọi nẻo đường dẫn đến thành công, công ty luôn vận dụng sáng tạo chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn hoạt động của đơn vị, khai thác triệt để tiềm năng và 

lợi thế tại địa phương,... nhằm phục vụ sự phát triển của công ty và kinh tế tỉnh Phú Yên. Ngoài 

ra, giải pháp xây dựng thương hiệu, chiếm lĩnh thị trường bằng uy tín, chất lượng hàng hóa, xây 

dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 và hệ thống HACCP (Vệ sinh an toàn thực 

phẩm) luôn là kim chỉ nam trong suốt quá trình hoạt động của công ty".  

Công ty Vật tư Tổng hợp Phú Yên 

Địa chỉ: số 33 Lê Thánh Tôn - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên  

Điện thoại: 057.828643 * Fax: 057.823315  

Một số chỉ tiêu kinh doanh 

STT Chỉ tiêu  Đơn vị  1999  2003  

1 Doanh số mua vào  Tỷ đồng  900,5  2.111  

2 Doanh số bán ra  "  959,7  2.064,7  
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3 Lợi nhuận  Triệu đồng  1.574  5.555  

4 Nộp ngân sách  "  1.930  10.127  

5 Nguồn vốn kinh doanh + quỹ  "  9.568  28.649  

6 Tài sản cố định  "  23.389  49.761  

7 Số lượng lao động. Trong đó:  

- Công nhân sản xuất  

- Cán bộ, nhân viên  

Người  

"  

"  

835  

720  

115  

3.678  

3.524  

154  

8 Thu nhập bình quân  

- Khối sản xuất  

- Khối kinh doanh  

Nghìn đồng  

"  

"  

486  

332  

1.452  

845  

750  

3.012  

Nguồn: Công ty vật tư tổng hợp Phú Yên. 

Kim ngạch xuất khẩu điều nhân 

Đơn vị: USD 

 

Nguồn: Công ty vật tư tổng hợp Phú Yên 
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Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên  

Đậm đà hương vị Việt Nam 
Từ lâu thương hiệu Bia Sài Gòn đã trở nên 

gần gũi với người tiêu dùng Việt Nam. 

Thành công của Công ty cổ phần bia Sài 

Gòn - Phú Yên đã chắp thêm đôi cánh cho 

thương hiệu Bia Sài Gòn trong nỗ lực 

chiếm lĩnh thị trường. Nhờ nhạy bén trong 

chiến lược sản xuất - kinh doanh, với trang 

thiết bị công nghệ hiện đại, Công ty cổ 

phần bia Sài Gòn - Phú Yên đã khẳng định 

vị thế trên thị trường Phú Yên, đảm bảo 

cung cấp những sản phẩm đặc trưng Việt 

Nam với chất lượng quốc tế.  

Nằm trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận thành 

phố Tuy Hòa, Công ty cổ phần bia Sài Gòn 

- Phú Yên (nhà máy bia đầu tiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên) ra đời là kết quả liên doanh thành 

công nhất giữa doanh nghiệp Trung ương với doanh nghiệp địa phương. Sự đơm hoa kết trái đã 

mang lại hương vị quyến rũ và độc đáo của Bia Sài Gòn lan toả trên đất Phú Yên.  

Thành công từ ngày đầu khởi nghiệp  

Có mặt tại Phú Yên từ năm 1996, Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên đã khẳng định quyết 

tâm phát huy tiềm lực về vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý trên thị trường đầy tiềm năng 

với cam kết đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng quốc tế. Trong 8 năm 1996 -

2004, sản phẩm bia của công ty đã dần chinh phục khách hàng Phú Yên, tiến tới thiết lập mạng 

lưới tiêu thụ rộng khắp trên toàn quốc.  

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên đã tập trung đầu 

tư, mua sắm thiết bị máy móc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để sản xuất sản phẩm chất lượng cao. 

Với hệ thống sản xuất đồng bộ và điều khiển hoàn toàn tự động của Cộng hòa liên bang Đức, 

nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên là nhà máy hiện đại và đồng bộ 

Trụ sở Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên 

(Km2, quốc lộ 1A, phường 8, thành phố Tuy 

Hòa, Phú Yên)  
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nhất Việt Nam hiện nay. Trong quá trình sản xuất, công ty luôn tuân thủ các chế độ bảo trì, bảo 

dưỡng định kỳ để đảm bảo hệ thống thiết bị hoạt động thông suốt và giảm thiểu các sự cố kỹ 

thuật. Khi dây chuyền vận hành, chỉ cần một đội ngũ giám sát tối thiểu để thực hiện toàn bộ quy 

trình sản xuất. Điều này cho thấy: tất cả sản phẩm của nhà máy đều được sản xuất theo quy trình 

chặt chẽ, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, với chi phí ở mức thấp nhất.  

Bên cạnh việc kết hợp sử dụng công nghệ sản xuất truyền thống và hiện đại, nâng cao chất 

lượng, đào tạo nguồn nhân lực là những yếu tố được công ty quan tâm hàng đầu. Hàng năm, 

công ty thường xuyên cử cán bộ, công nhân viên tham gia các khoá đào tạo để nâng cao trình độ 

chuyên môn. Đến năm 2004, trong tổng số 208 cán bộ, công nhân viên, 70 người có trình độ đại 

học và trên đại học, 31 người có trình độ cao đẳng và trung cấp, 34 người có trình độ sơ cấp và 

công nhân nghề, 73 lao động phổ thông. Nhìn chung, lực lượng cán bộ trẻ của công ty đều năng 

động, sáng tạo và có tri thức.  

Do đầu tư chuẩn về trang thiết bị và con người, sản phẩm của công ty đã được Tổ chức quốc tế 

BVQI cấp chứng chỉ ISO 9001:2000 và Tổ chức Quacert công nhận đạt chuẩn ISO 14001:1996. 

Hiện tại, công ty luôn duy trì, cải tiến công tác quản lý chất lượng theo hai tiêu chuẩn trên. Nhờ 

đó, chất lượng sản phẩm của công ty luôn được các cơ quan chức năng và khách hàng đánh giá 

cao. Với những nỗ lực không ngừng, năm 2003, toàn thể cán bộ, nhân viên công ty đã vui mừng 

đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.  

Hướng tới tương lai  

Không ngừng hoàn thiện trong sản xuất - kinh doanh, công ty đã góp phần cải thiện đời sống 

kinh tế - xã hội địa phương. Qua hơn 6 năm hoạt động chính thức (1998 - 2004), công ty đã nộp 

ngân sách địa phương 424.298 triệu đồng. Trong năm 2004, doanh thu của công ty đã đạt 

154.109 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước 78.932 triệu đồng. Không những thế, công ty còn 

có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển và đổi mới của tỉnh Phú Yên, đặc biệt là thành 

phố Tuy Hòa. Trung bình mỗi năm, công ty đã tạo trên 200 việc làm trực tiếp và gián tiếp cho 

người dân địa phương, với mức thu nhập bình quân 1,4 - 2 triệu đồng/người/tháng.  

Ngày nay, thương hiệu Bia Sài Gòn đã nổi tiếng toàn quốc, một trong những sản phẩm bia mang 

đậm hương vị, phong cách Việt Nam. Riêng với người dân Phú Yên, đó là niềm tự hào bởi 

chính hương vị bia Sài Gòn của công ty đã ẩn chứa nét văn hóa đặc trưng và trở nên thân quen 
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trong cuộc sống của người dân Phú Yên.  

Hướng tới mục tiêu xây dựng công ty trở thành doanh nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, từng bước hội nhập kinh tế quốc tế, Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên 

đã năng động đề ra những hướng đi mới, tích cực chuẩn bị cho tương lai. Với phương châm 

"Lấy lợi ích khách hàng làm mục tiêu phát triển bền vững và xem chất lượng là yếu tố hàng 

đầu", công tác cải tiến kỹ thuật được xác định là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao chất 

lượng sản phẩm, thỏa mãn nhu cầu của đa số nhân dân.  

Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng đến công tác nghiên cứu thị trường, tùy từng tình hình cụ 

thể để đưa ra những chiến lược phát triển đúng đắn, luôn cập nhật thông tin, phân tích để đưa ra 

quyết sách đúng đắn. Hàng năm, công ty luôn tiến hành xem xét, đánh giá để lựa chọn những 

nhà cung ứng tốt nhất cho tất cả các loại nguyên vật liệu, hóa chất phục vụ sản xuất.  

Trong xu thế mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, những thách thức và vận hội mới đang mở ra 

đối với Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên. Tám năm là quãng thời gian không dài, nhưng 

chính sự tin tưởng của người tiêu dùng đã tạo nên tính bền vững cho sự phát triển của công ty. 

Cùng với chiến lược kinh doanh đúng đắn là tín hiệu khả quan cho những bước phát triển đột 

phá của công ty trong tương lai.  

Đối với một doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu đã khó, để bảo vệ và phát triển thương hiệu đó 

ngày một lớn mạnh lại càng khó hơn. Nhưng với quyết tâm và sự chỉ đạo, điều hành sáng suốt 

của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và lực lượng lao động có tri thức, bản lĩnh của Công ty cổ phần bia 

Sài Gòn - Phú Yên trong cơ chế thị trường đã được tạo dựng để sẵn sàng vững bước trong tương 

lai.  

Công ty liên doanh bia Sài Gòn được thành lập ngày 16-6-1996, từ sự góp vốn của hai doanh 

nghiệp nhà nước là Tổng công ty bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn và Công ty sản xuất - xuất 

nhập khẩu Phú Yên theo giấy phép số 006042/GP-TLDN do tỉnh Phú Yên cấp phép.  

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, ngày 1-5-2005, công ty 

liên doanh bia Sài Gòn đã chính thức chuyển thành Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên theo 

giấy phép thành lập số 36.03.000069 ngày 28-3-2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên cấp 

với số vốn điều lệ 60 tỷ đồng. Trong đó, Tổng công ty bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn nắm 

giữ 51% và Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên trở thành công ty con của Tổng công ty bia -
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rượu - nước giải khát Sài Gòn.  

Định hướng chiến lược giai đoạn 2005 - 2010 

1) Mở rộng, nâng công suất Nhà máy Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên lên 50 triệu 

lít/năm trong giai đoạn 2005 - 2010.  

2) Góp phần củng cố thị trường Phú Yên và khu vực miền Trung - Tây Nguyên  

Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên 

Địa chỉ: km2, quốc lộ 1A, phường 8 - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên  

Điện thoại: 057.827727 - 824061  

Kết quả sản xuất - kinh doanh 

Chỉ tiêu Đơn vị 2001 2002 2003 2004

Tổng doanh thu Triệu đồng 152.755 160.909 145.982 154.109 

Sản lượng sản xuất 1.000 lít 18.347 19.930 20.408 20.540 

Sản lượng tiêu thụ " 19.772 19.762 20.260 20.573 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 12.162 7.537 8.403 9.894 

Nộp ngân sách " 64.891 83.032 79.268 78.932 

Nguồn: Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Yên 
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Công ty trách nhiệm hữu hạn phòng khám đa khoa Lê Lợi  

Mô hình mới nhiều triển vọng 
Thành lập tháng 7-2003, Công ty trách nhiệm hữu hạn phòng khám đa khoa Lê Lợi là một trong 

những cơ sở y tế tư nhân đầu tiên ra đời tại Phú Yên. Chưa đầy 3 năm hoạt động, nhưng phòng 

khám đã sớm đi vào ổn định, bước đầu tạo được uy tín với bệnh nhân trong tỉnh và một số địa 

phương lân cận, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về đẩy mạnh công tác 

xã hội hoá ngành y tế và thực hiện chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân đến năm 

2020 của Bộ Y tế.  

Chúng tôi tìm đến Công ty trách nhiệm hữu hạn phòng khám đa khoa Lê Lợi trong tiết trời se 

lạnh của những ngày đầu xuân ất Dậu (năm 2005). Người đến khám khá đông, nhưng không khí 

nơi đây vẫn giữ được sự yên tĩnh - văn minh. Bác sĩ Ngô Đa Lộc - Giám đốc Công ty trách 

nhiệm hữu hạn phòng khám đa khoa Lê Lợi - đưa chúng tôi đi tham quan cơ sở vật chất của 

phòng khám. Với diện tích 300 m2, hai tầng khép kín, phòng khám đa khoa Lê Lợi có hệ thống 

phòng chức năng được bố trí hợp lý, trang bị máy móc, thiết bị vừa hiện đại, vừa đảm bảo vệ 

sinh môi trường. Tầng một được chia làm 7 phòng gồm một phòng chờ khám, một quầy thuốc; 5 

phòng khám (điện tâm đồ, nội soi, siêu âm, xét nghiệm, chụp X-quang). Tầng hai cũng gồm 7 

phòng, trong đó có 2 phòng tổ chức hành chính và trực cấp cứu; 5 phòng còn lại vừa để sơ cấp 

cứu, vừa theo dõi bệnh nhân. Đối với những trường hợp ngoài khả năng cho phép, phòng khám 

có trách nhiệm tư vấn giúp bệnh nhân đến đúng chuyên khoa của bệnh viện có uy tín trong hoặc 

ngoài tỉnh để điều trị.  

Theo lời kể của bác sĩ Ngô Đa Lộc, phòng khám là sản phẩm tâm huyết của hai anh em bác sĩ 

Lộc. Trước năm 2003, cả hai anh em đều công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Chứng 

kiến sự quá tải của bệnh viện, đồng cảm với những bệnh nhân phải chờ đợi đến lượt mình được 

khám, chẩn đoán bệnh, hai anh em đã quyết tâm mở phòng khám tư nhân, vừa góp phần giảm 

tải cho bệnh viện, vừa tạo thêm cơ hội cho người bệnh có điều kiện thăm khám ngoài những cơ 

sở chính quy. Phòng khám đa khoa Lê Lợi ra đời với ý tưởng như vậy, cùng sự ủng hộ của lãnh 

đạo tỉnh, ngành và người dân địa phương.  
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Những ngày đầu thành lập, phòng khám gặp rất nhiều khó 

khăn. Nhưng với tấm lòng "lấy y đức làm trọng" và tinh 

thần quyết tâm cao của tập thể 12 bác sĩ chuyên khoa cấp I 

thường xuyên có mặt tại phòng khám tận tâm, tận lực với 

công việc, với người bệnh, hoạt động của phòng khám dần 

đi vào ổn định và bước đầu đạt kết quả rất khả quan. Với 

những phương tiện, trang thiết bị khám, chữa bệnh hiện 

đại, có khả năng chẩn đoán và chữa trị nhiều loại bệnh, 

phòng khám đã thu hút ngày càng đông bệnh nhân trong 

tỉnh và các tỉnh lân cận đến khám, điều trị. Chị Hồ Thị 

Kim Cúc - một bệnh nhân của phòng khám - cho biết: "Tôi 

đến cấp cứu tại phòng khám khi bị tai nạn. Bác sĩ Ngô Đa 

Lộc đã trực tiếp khám và điều trị cho tôi. Sau 3 ngày điều 

trị, tôi đã thấy đỡ rất nhiều. Từ bác bảo vệ, đến các y, bác 

sĩ, ai cũng tận tình, chu đáo với người bệnh. Môi trường 

khám, chữa bệnh đảm bảo vệ sinh, giá thành vừa phải, chỉ 

tương đương với giá khám dịch vụ của bệnh viện nhà 

nước".  

Bác sĩ Nguyễn Thị Huệ, làm việc tại phòng khám, kể lại: "Tôi là bác sĩ chuyên khoa cấp I, đã 

từng công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Đầu năm 2004, trong một lần đến thăm phòng khám, 

thấy môi trường làm việc ở đây rất khoa học, trang thiết bị hiện đại, tôi đã chuyển đến làm việc 

tại đây. Điều tôi tâm đắc nhất và có lẽ cũng là cảm nhận của nhiều bệnh nhân khi đến với phòng 

khám là phương châm hoạt động "Chẩn đoán đúng, cấp cứu nhanh và tận tình, chu đáo với 

người bệnh". Dù còn trẻ, nhưng bác sĩ Lộc là người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, tâm 

huyết với nghề, năng động, sáng tạo và cầu thị". Với vị thế là cơ sở tư nhân, phải tự hạch toán 

kinh doanh, nhưng Phòng khám đa khoa Lê Lợi rất coi trọng công tác khám - chữa bệnh miễn 

phí cho người nghèo. Đây thật sự là nét đẹp, góp phần tạo thêm niềm tin cho bệnh nhân khi đến 

với phòng khám.  

Khi được hỏi về hướng đi trong những năm tới, bác sĩ Ngô Đa Lộc cho biết: "Xác định rõ vai trò 

và nhiệm vụ của mình, Công ty trách nhiệm hữu hạn phòng khám đa khoa Lê Lợi tiếp tục kiện 

toàn đội ngũ y - bác sĩ và nhân viên, đầu tư thêm các trang thiết bị hiện đại, phục vụ hiệu quả 

 

Bác sĩ Ngô Đa Lộc - Giám đốc 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phòng khám đa khoa Lê Lợi - 

đang nội soi cho bệnh nhân  
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công tác khám, chữa bệnh. Đồng thời, công ty sẽ hoàn thiện luận chứng kỹ thuật tiền khả thi để 

trình lãnh đạo thành phố Tuy Hoà, lãnh đạo tỉnh Phú Yên phê duyệt cho phép nâng cấp Phòng 

khám đa khoa Lê Lợi thành Bệnh viện đa khoa Lê Lợi và được chuyển trụ sở đến khu đô thị mới 

ở bờ Nam Đà Rằng, với quy mô hiện đại".  

"Lấy cái tâm, cái đức làm trọng", các bác sĩ, y tá của Công ty trách nhiệm hữu hạn phòng khám 

đa khoa Lê Lợi đang góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của cộng 

đồng ở Phú Yên. Hy vọng khi được phê chuẩn, nâng cấp trở thành Bệnh viện đa khoa Lê Lợi, 

phòng khám sẽ có nhiều cống hiến hơn nữa cho xã hội, góp phần đưa ngành y tế tỉnh Phú Yên 

ngày càng phát triển.  
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Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Hải Thạch  

Khẳng định nội lực của một doanh nghiệp trẻ 
Trong bối cảnh tốc độ xây dựng đang ngày một tăng, nhiều công ty đầu tư vào lĩnh vực xây 

dựng ra đời, điều này đồng nghĩa với sự cạnh tranh trong ngành sẽ trở nên gay gắt và quyết liệt 

hơn. Đây cũng là thời điểm và cơ hội để các doanh nghiệp tự khẳng định năng lực và vị thế trên 

thương trường. Trong đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Hải Thạch được biết 

đến là một doanh nghiệp trẻ, năng động và sáng tạo. Đằng sau sự công nhận ấy là toàn bộ trí 

tuệ, công sức của toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên công ty.  

Thành công của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Hải Thạch hôm nay không thể 

không nhắc đến nhân tố con người. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, công ty luôn chú 

trọng đến công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, công ty luôn ưu tiên 

tuyển dụng những người làm việc lâu năm có kinh nghiệm; quy chế hoạt động của công ty 

thường xuyên được điều chỉnh và bổ sung sao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất -

kinh doanh trong từng thời kỳ; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán 

bộ, nhân viên bằng nhiều hình thức như: kiểm tra kiến thức, kinh nghiệm thi công tại công 

trường, cử nhân viên tham gia các lớp đào tạo từ xa, thành lập tủ sách nhằm tập hợp các đầu 

sách viết về công tác quản lý, đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức thi công, kinh nghiệm thi 

công,... để cán bộ, công nhân viên tham khảo, học hỏi.  

Đến năm 2004, công ty có 85 cán bộ, công nhân viên, trong đó 60 cán bộ có trình độ đại học và 

cao đẳng. Ngoài ra, công ty còn xây dựng đội ngũ cộng tác viên có trình độ chuyên sâu trong 

nhiều lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, tạo sự phong phú, đa dạng trong chất lượng mỗi công trình 

do công ty đảm nhiệm. Do hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và 

công trình kỹ thuật, công ty đã đào tạo được đội ngũ công nhân lành nghề, năng động với tinh 

thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, trách nhiệm cao, tạo sự phát triển bền vững và uy tín cho 

"gia đình" Hải Thạch.  

Thực hiện phương châm làm việc "năng suất, chất lượng, hiệu quả", công ty đã ứng dụng công 

nghệ mới, trang bị hệ thống mạng vi tính nội bộ, nối mạng internet, trang bị đội xe cơ giới thi 

công, xe ôtô phục vụ công tác kiểm tra tiến độ thi công và chất lượng công trình, lắp đặt hệ 

thống điện thoại nội bộ, điện thoại di động cho các cán bộ chủ chốt,...  

Bên cạnh đó, để người lao động yên tâm công tác, công ty đã sớm hình thành tổ chức công đoàn 
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cơ sở nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ, 

chính sách cho người lao động theo pháp luật hiện hành. Thu nhập của cán bộ, công nhân viên 

ngày càng được nâng cao, đạt mức bình quân 850 nghìn đồng/người/tháng.  

Nhờ những nỗ lực vượt bậc, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Hải Thạch đã trở 

thành đơn vị được tín nhiệm giao nhiều công trình trọng điểm của tỉnh như hệ thống chiếu sáng, 

trang trí đường Hùng Vương (đây là công trình đạt giải nhì thế giới về chủ đề "những công trình 

ấn tượng nhất năm 2004" được tổ chức tại Bắc Kinh - Trung Quốc); hệ thống điện trang trí Uỷ 

ban nhân dân thị xã Tuy Hoà (nay là Uỷ ban nhân dân thành phố Tuy Hoà); hệ thống đảo giao 

thông Nguyễn Huệ - Trường Chinh, Hùng Vương - Trần Phú (thành phố Tuy Hoà); hạ tầng kỹ 

thuật khu dân cư tại Khu đô thị mới Hưng Phú (Hùng Vương - thành phố Tuy Hoà); xây dựng 

Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu (thuộc Công ty thực phẩm miền Bắc) tại Bình Định,... 

Chất lượng của các công trình đã mang lại uy tín cho đơn vị, làm cơ sở để công ty thực hiện 

mục tiêu trở thành đơn vị mạnh trong ngành xây dựng Phú Yên và một số tỉnh lân cận. Qua thi 

công các công trình, kinh nghiệm và nguồn vốn của công ty đã tăng lên đáng kể, có đủ khả năng 

để tham gia đấu thầu và nhận thầu thi công những công trình lớn.  

Ông Hồ Minh Hoàng - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Hải Thạch - cho 

biết: "Trong thời gian tới, công ty sẽ tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, đa dạng 

hoá lĩnh vực hoạt động nhằm chuyển dần từ vị thế nhà thầu sang vị thế chủ đầu tư, nhà sản xuất 

để có thể khẳng định uy tín về chất lượng các công trình do công ty đảm nhiệm".  

Tương lai phía trước đang rộng mở chờ đón những dự định phát triển mới của Công ty trách 

nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Hải Thạch, một doanh nghiệp trẻ đang tự khẳng định mình 

trong ngành xây dựng Phú Yên. Thành công của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng 

Hải Thạch hôm nay không thể không nhắc đến nhân tố con người. Trong quá trình xây dựng và 

trưởng thành, công ty luôn chú trọng đến công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Trong đó, công ty luôn ưu tiên tuyển dụng những người làm việc lâu năm có kinh nghiệm; quy 

chế hoạt động của công ty thường xuyên được điều chỉnh và bổ sung sao cho phù hợp với tình 

hình hoạt động sản xuất - kinh doanh trong từng thời kỳ; không ngừng nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên bằng nhiều hình thức như: kiểm tra kiến thức, kinh 

nghiệm thi công tại công trường, cử nhân viên tham gia các lớp đào tạo từ xa, thành lập tủ sách 

nhằm tập hợp các đầu sách viết về công tác quản lý, đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức thi 
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công, kinh nghiệm thi công,... để cán bộ, công nhân viên tham khảo, học hỏi.  

Đến năm 2004, công ty có 85 cán bộ, công nhân viên, trong đó 60 cán bộ có trình độ đại học và 

cao đẳng. Ngoài ra, công ty còn xây dựng đội ngũ cộng tác viên có trình độ chuyên sâu trong 

nhiều lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, tạo sự phong phú, đa dạng trong chất lượng mỗi công trình 

do công ty đảm nhiệm. Do hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và 

công trình kỹ thuật, công ty đã đào tạo được đội ngũ công nhân lành nghề, năng động với tinh 

thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, trách nhiệm cao, tạo sự phát triển bền vững và uy tín cho 

"gia đình" Hải Thạch.  

Thực hiện phương châm làm việc "năng suất, chất lượng, hiệu quả", công ty đã ứng dụng công 

nghệ mới, trang bị hệ thống mạng vi tính nội bộ, nối mạng internet, trang bị đội xe cơ giới thi 

công, xe ôtô phục vụ công tác kiểm tra tiến độ thi công và chất lượng công trình, lắp đặt hệ 

thống điện thoại nội bộ, điện thoại di động cho các cán bộ chủ chốt,...  

Bên cạnh đó, để người lao động yên tâm công tác, công ty đã sớm hình thành tổ chức công đoàn 

cơ sở nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ, 

chính sách cho người lao động theo pháp luật hiện hành. Thu nhập của cán bộ, công nhân viên 

ngày càng được nâng cao, đạt mức bình quân 850 nghìn đồng/người/tháng.  

Nhờ những nỗ lực vượt bậc, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Hải Thạch đã trở 

thành đơn vị được tín nhiệm giao nhiều công trình trọng điểm của tỉnh như hệ thống chiếu sáng, 

trang trí đường Hùng Vương (đây là công trình đạt giải nhì thế giới về chủ đề "những công trình 

ấn tượng nhất năm 2004" được tổ chức tại Bắc Kinh - Trung Quốc); hệ thống điện trang trí Uỷ 

ban nhân dân thị xã Tuy Hoà (nay là Uỷ ban nhân dân thành phố Tuy Hoà); hệ thống đảo giao 

thông Nguyễn Huệ - Trường Chinh, Hùng Vương - Trần Phú (thành phố Tuy Hoà); hạ tầng kỹ 

thuật khu dân cư tại Khu đô thị mới Hưng Phú (Hùng Vương - thành phố Tuy Hoà); xây dựng 

Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu (thuộc Công ty thực phẩm miền Bắc) tại Bình Định,... 

Chất lượng của các công trình đã mang lại uy tín cho đơn vị, làm cơ sở để công ty thực hiện 

mục tiêu trở thành đơn vị mạnh trong ngành xây dựng Phú Yên và một số tỉnh lân cận. Qua thi 

công các công trình, kinh nghiệm và nguồn vốn của công ty đã tăng lên đáng kể, có đủ khả năng 

để tham gia đấu thầu và nhận thầu thi công những công trình lớn.  

Ông Hồ Minh Hoàng - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Hải Thạch - cho 

biết: "Trong thời gian tới, công ty sẽ tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, đa dạng 
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hoá lĩnh vực hoạt động nhằm chuyển dần từ vị thế nhà thầu sang vị thế chủ đầu tư, nhà sản xuất 

để có thể khẳng định uy tín về chất lượng các công trình do công ty đảm nhiệm".  

Tương lai phía trước đang rộng mở chờ đón những dự định phát triển mới của Công ty trách 

nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Hải Thạch, một doanh nghiệp trẻ đang tự khẳng định mình 

trong ngành xây dựng Phú Yên. Thành công của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng 

Hải Thạch hôm nay không thể không nhắc đến nhân tố con người. Trong quá trình xây dựng và 

trưởng thành, công ty luôn chú trọng đến công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Trong đó, công ty luôn ưu tiên tuyển dụng những người làm việc lâu năm có kinh nghiệm; quy 

chế hoạt động của công ty thường xuyên được điều chỉnh và bổ sung sao cho phù hợp với tình 

hình hoạt động sản xuất - kinh doanh trong từng thời kỳ; không ngừng nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên bằng nhiều hình thức như: kiểm tra kiến thức, kinh 

nghiệm thi công tại công trường, cử nhân viên tham gia các lớp đào tạo từ xa, thành lập tủ sách 

nhằm tập hợp các đầu sách viết về công tác quản lý, đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức thi 

công, kinh nghiệm thi công,... để cán bộ, công nhân viên tham khảo, học hỏi.  

Đến năm 2004, công ty có 85 cán bộ, công nhân viên, trong đó 60 cán bộ có trình độ đại học và 

cao đẳng. Ngoài ra, công ty còn xây dựng đội ngũ cộng tác viên có trình độ chuyên sâu trong 

nhiều lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, tạo sự phong phú, đa dạng trong chất lượng mỗi công trình 

do công ty đảm nhiệm. Do hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và 

công trình kỹ thuật, công ty đã đào tạo được đội ngũ công nhân lành nghề, năng động với tinh 

thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, trách nhiệm cao, tạo sự phát triển bền vững và uy tín cho 

"gia đình" Hải Thạch.  

Thực hiện phương châm làm việc "năng suất, chất lượng, hiệu quả", công ty đã ứng dụng công 

nghệ mới, trang bị hệ thống mạng vi tính nội bộ, nối mạng internet, trang bị đội xe cơ giới thi 

công, xe ôtô phục vụ công tác kiểm tra tiến độ thi công và chất lượng công trình, lắp đặt hệ 

thống điện thoại nội bộ, điện thoại di động cho các cán bộ chủ chốt,...  

Bên cạnh đó, để người lao động yên tâm công tác, công ty đã sớm hình thành tổ chức công đoàn 

cơ sở nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ, 

chính sách cho người lao động theo pháp luật hiện hành. Thu nhập của cán bộ, công nhân viên 

ngày càng được nâng cao, đạt mức bình quân 850 nghìn đồng/người/tháng.  

Nhờ những nỗ lực vượt bậc, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Hải Thạch đã trở 
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thành đơn vị được tín nhiệm giao nhiều công trình trọng điểm của tỉnh như hệ thống chiếu sáng, 

trang trí đường Hùng Vương (đây là công trình đạt giải nhì thế giới về chủ đề "những công trình 

ấn tượng nhất năm 2004" được tổ chức tại Bắc Kinh - Trung Quốc); hệ thống điện trang trí Uỷ 

ban nhân dân thị xã Tuy Hoà (nay là Uỷ ban nhân dân thành phố Tuy Hoà); hệ thống đảo giao 

thông Nguyễn Huệ - Trường Chinh, Hùng Vương - Trần Phú (thành phố Tuy Hoà); hạ tầng kỹ 

thuật khu dân cư tại Khu đô thị mới Hưng Phú (Hùng Vương - thành phố Tuy Hoà); xây dựng 

Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu (thuộc Công ty thực phẩm miền Bắc) tại Bình Định,... 

Chất lượng của các công trình đã mang lại uy tín cho đơn vị, làm cơ sở để công ty thực hiện 

mục tiêu trở thành đơn vị mạnh trong ngành xây dựng Phú Yên và một số tỉnh lân cận. Qua thi 

công các công trình, kinh nghiệm và nguồn vốn của công ty đã tăng lên đáng kể, có đủ khả năng 

để tham gia đấu thầu và nhận thầu thi công những công trình lớn.  

Ông Hồ Minh Hoàng - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Hải Thạch - cho 

biết: "Trong thời gian tới, công ty sẽ tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, đa dạng 

hoá lĩnh vực hoạt động nhằm chuyển dần từ vị thế nhà thầu sang vị thế chủ đầu tư, nhà sản xuất 

để có thể khẳng định uy tín về chất lượng các công trình do công ty đảm nhiệm".  

Tương lai phía trước đang rộng mở chờ đón những dự định phát triển mới của Công ty trách 

nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Hải Thạch, một doanh nghiệp trẻ đang tự khẳng định mình 

trong ngành xây dựng Phú Yên.  
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"Đồng tiến kính hoa"  

Hướng tới mục tiêu "Made by Vietnam" 
Trong những năm gần đây, "Đồng Tiến kính hoa" đã trở thành tên gọi mà người dân Tuy Hoà 

thường dùng khi nhắc tới Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến, doanh nghiệp điển hình cho 

sức bật của thành phần kinh tế tư nhân Phú Yên trong thời kỳ đổi mới. Đúng như tên gọi, "Đồng 

Tiến kính hoa" nổi danh với nghề mài kính tạo thành những hình khối, những bông hoa chứa 

đựng nhiều hoạ tiết sống động với độ tinh xảo và tính thẩm mỹ cao. Đứng vững trên thị trường 

bằng cái nghề rất mới mẻ này, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến đạt được nhiều kết quả 

đáng ghi nhận, tạo việc làm ổn định cho người lao động với thu nhập vào loại khá của tỉnh Phú 

Yên.  

Anh Phạm Đình Lộc - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến - là người con của 

mảnh đất Tuy Hoà (Phú Yên). Cũng như bao người bạn cùng lứa, tuổi thơ của anh phải trải qua 

những năm tháng gian lao, vất vả, loạn lạc của thời chiến tranh. Mùa hè đỏ lửa năm 1972, khi 

đang theo học tại Trường kỹ thuật Nha Trang, anh phải đi lính. Đất nước thống nhất, anh về quê 

hương và bắt tay vào mở cửa hàng sắt. Kinh doanh bằng nghề truyền thống của gia đình, lại thêm 

vốn kỹ thuật được trang bị khi còn đi học, nên cửa hàng của anh hoạt động ngày càng hiệu quả. 

Nhất là sau khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, có lúc anh thuê tới vài chục công nhân mà vẫn 

không làm hết việc. Song không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, bởi với anh dừng lại có 

nghĩa là chấp nhận thất bại. Với suy nghĩ ấy, anh Lộc quyết định: "Muốn phát triển sự nghiệp, tạo 

nhiều việc làm cho xã hội thì phải "làm công nghiệp".  

Cơ hội đã đến  

Cơ hội đến với anh Lộc thật tình cờ. Sau lần về thăm quê, người em của anh (một Việt kiều đang 

sinh sống ở nước ngoài) nhận thấy người anh của mình rất khéo tay và có trình độ về cơ khí trong 

nghề sắt nên đã gửi một số mẫu kính hoa ở nước ngoài để anh Lộc làm thử. Bằng con mắt tinh 

nghề của người thợ cơ khí lâu năm, anh biết rằng mình có thể làm được. Hơn nữa, đây là cơ hội 

tốt, tạo việc làm cho nhiều người, đúng như ý nguyện của anh. Thế là anh quyết định bắt tay vào 

làm thử. Để mài được những tấm kính có hoa văn, họa tiết đẹp, theo yêu cầu của khách hàng, anh 

đã chuyên tâm vào nghiên cứu, chế tạo loại máy có thể mài được nhiều loại kính có độ dày mỏng 

khác nhau.  
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Không thể nói hết được những gian nan vất vả của ngày tháng đó khi anh liên tiếp bị thất bại vì 

máy chưa hoàn chỉnh, kính mài hỏng quá nhiều, thậm chí có lúc gia đình anh đã lâm vào hoàn 

cảnh thật khó khăn,... Nhưng "trời không phụ lòng người", anh đã chế tạo thành công loại máy 

đáp ứng được các thông số kỹ thuật cho phép tạo ra sản phẩm có độ tinh xảo. Sự miệt mài, lòng 

nhiệt huyết của anh đã được "trả công xứng đáng": từ một chiếc rồi tăng lên hai mươi chiếc và số 

công nhân được anh tuyển dụng cũng ngày một tăng thêm. Đồng thời, năng lực sản xuất của cửa 

hàng cũng không ngừng tăng lên. Nếu lúc đầu anh chỉ dám nhận loại hàng gia công kính giáp, sau 

đó mới đến loại kính mài, thì đến nay anh có thể gia công bất cứ loại mẫu mã tinh xảo nào. Sản 

phẩm kính hoa của anh đã đáp ứng được yêu cầu của nhiều khách hàng khó tính.  

Mở rộng sản xuất  

Để mở rộng sản xuất, cải thiện điều kiện 

làm việc cho công nhân, tăng cường năng 

lực giao dịch với bạn hàng quốc tế, anh 

Lộc quyết định thành lập Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Đồng Tiến với tên giao 

dịch quốc tế "Decorative Glass 

Manufacturer (DOTICO)". Được thành lập 

năm 1996, Đồng Tiến là công ty đầu tiên ở 

Việt Nam gia công sản phẩm kính hoa, 

kính mài và kính đúc cho thị trường nước 

ngoài, đồng thời là một trong những doanh 

nghiệp đầu tiên thuê đất tại Khu công nghiệp Hoà Hiệp. Đến thăm nhà máy sản xuất trên diện tích 

1,6 ha, chúng tôi có cảm giác như lạc vào không gian của một khu phố mới với nhà cửa khang 

trang, được quy hoạch đồng bộ thành các khu hành chính, khu sản xuất, nhà ăn, sân tập thể thao, 

trạm xá, khuôn viên cây cảnh. Tất cả thể hiện ý đồ của người chủ doanh nghiệp là tạo cho người 

lao động cảm giác thoải mái trong lao động và ngày càng gắn bó với công ty hơn.  

Với quy trình sản xuất tiên tiến, đội ngũ công nhân viên có nhiều kinh nghiệm và tay nghề khéo 

léo, tạo ra những sản phẩm mang tính mỹ thuật cao và có độ bền đạt tiêu chuẩn quốc tế,... sản 

phẩm của DOTICO đã chinh phục được nhiều thị trường khó tính như: thị trường Canađa (năm 

1996), thị trường Mỹ (năm 2002), thị trường Australia (đầu năm 2003). Trong năm 2004, công ty 
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lên kế hoạch thâm nhập vào thị trường nội địa. Anh Lộc tâm sự: "Đây là sản phẩm mà thị trường 

nội địa ít được biết đến, bởi hai lý do: thứ nhất đây là loại sản phẩm cao cấp dùng trang trí nội 

thất; thứ hai, sản phẩm đơn chiếc dùng trong nội địa phải thiết kế mẫu mã dẫn đến giá thành cao, 

người tiêu dùng trong nước khó chấp nhận. Còn gia công cho nước ngoài thì làm theo mẫu có sẵn, 

sản xuất hàng loạt nên giá thành sản phẩm hạ hơn. Đó cũng là lý do mà thời gian vừa qua công ty 

chỉ tập trung vào thị trường nước ngoài".  

Từng bước thăm dò thị trường trong nước, công ty đã tham gia triển lãm hàng công nghiệp tại Hà 

Nội năm 2004. Đồng thời, đến đầu năm 2005, công ty đã mở chi nhánh tại thành phố Hồ Chí 

Minh để thị trường nội địa quen dần với sản phẩm kính hoa. Với mục tiêu chủ động sản xuất -

kinh doanh, thay thế dần nguyên, vật liệu nhập ngoại, từng bước khai thác và chiếm lĩnh thị 

trường nội địa, công ty chủ trương tìm nguồn vật liệu trong nước có thể sản xuất. Thậm chí, anh 

Lộc đã chủ động mày mò, nghiên cứu, chế tạo nhiều nguyên vật liệu chính. Hiện nay, anh Lộc đã 

mở xưởng sản xuất tại Bình Dương sản xuất khung gỗ, cửa sổ, cửa ra vào các loại. Anh Lộc cho 

biết: "Chúng tôi xác định đây là hướng đi lâu dài để thay thế dần mặt hàng phải nhập khẩu từ 

nước ngoài".  

Nếu cửa hàng sắt một thời tạo cho gia đình anh "của ăn của để", thì Công ty Đồng Tiến hôm nay 

đã đưa anh Phạm Đình Lộc vào hàng ngũ doanh nhân tầm cỡ trong ngành công nghiệp Tuy Hoà, 

được biết tiếng ở nhiều nước trên thế giới. Anh là tấm gương cho nỗ lực vươn lên và khẳng định 

sức mạnh của thành phần kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới. Và hơn hết, anh là nơi gửi gắm 

niềm tin yêu và sự kính trọng của nhiều người dân Tuy Hoà. "Đồng Tiến kính hoa", họ vẫn thân 

thương gọi tên anh như thế!  
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Công ty trách nhiệm hữu hạn Bích Hợp  

Sáng tạo trong kinh doanh 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Bích Hợp được thành lập vào tháng 1-2000, chuyên sản xuất mặt 

hàng tôn, xà gồ, lưới rào. Hơn 5 năm hoạt động và phát triển, doanh thu của công ty không 

ngừng tăng từ 10 tỷ đồng (năm 2000) lên 25 tỷ đồng (năm 2004). Với phương châm "luôn tìm 

tòi, sáng tạo trong kinh doanh", đầu năm 2005, công ty đã khánh thành Trung tâm thương mại 

Bích Hợp với quy mô vào loại lớn nhất miền Trung, chuyên doanh siêu thị nội thất và dịch vụ tổ 

chức, phục vụ đám cưới, hội nghị. Đây là hướng đi táo bạo và mới mẻ ở thành phố Tuy Hoà 

trong thời điểm hiện nay.  

Những tháng ngày khó quên  

Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bích Hợp là phụ nữ còn khá trẻ - chị 

Huỳnh Thị Bích Hợp. Sinh năm 1958 

trong một gia đình trung lưu tại thành 

phố Tuy Hoà, tốt nghiệp trung học phổ 

thông, chị thi vào Trường điện báo Sài 

Gòn. Sau khi tốt nghiệp, chị được phân 

công công tác tại tỉnh Thuận Hải, sau đó 

chuyển về công tác tại thành phố Hồ Chí

Minh rồi lập gia đình riêng tại đây. 

Những tháng ngày làm việc nơi "đất khách, quê người", vợ chồng chị phải tần tảo tiết kiệm mà 

cuộc sống vẫn vô cùng vất vả. Sau 8 năm xa quê, nỗi nhớ gia đình, người thân và những kinh 

nghiệm thực tiễn đã giúp chị nhận ra rằng: không đâu bằng quê hương. Vì thế, chị đã quyết định 

trở về, bắt đầu lại từ đầu với nghề nghiệp hoàn toàn khác những kiến thức đã học, đã từng công 

tác.  

Đất nước đổi mới, chị là người đầu tiên trong hợp tác xã mua bán của thị xã Tuy Hòa (nay là 

thành phố Tuy Hoà) lúc đó được lựa chọn để áp dụng cơ chế khoán. Với 50 m2 đất hợp tác xã 

cho thuê tại đường Trần Hưng Đạo, được sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, chị đã mở cửa hàng 

kinh doanh vật liệu xây dựng với các loại sản phẩm chính là sắt và xi măng. Vượt qua những 

khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, công việc kinh doanh của chị dần ổn định, phát triển, hàng tháng chị 
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có thể nộp cho hợp tác xã 700 nghìn đồng trích từ số lãi thu được. Tiếp đó, nhận thấy nhu cầu 

mua sắm đồ trang trí nội thất trên thị trường có xu hướng tăng do đời sống của người dân ngày 

càng được nâng cao, chị quyết định mở thêm ngành nghề kinh doanh nội thất vào năm 1995. 

Mười năm lăn lộn trên thương trường, chị đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá và một 

lưng vốn kha khá đủ để mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh. 

Đi lên bằng ý chí và nghị lực phi thường  

Với suy nghĩ: tại sao lại phải nhập các mặt hàng vật liệu xây dựng từ các tỉnh, thành khác về 

bán, phải chịu phí vận chuyển cao làm đội giá thành sản phẩm và sức mua của người dân trong 

khi địa phương có thể sản xuất được? Trăn trở đã khiến chị Huỳnh Thị Bích Hợp mạnh dạn xây 

dựng đề án thành lập nhà máy sản xuất tôn, xà gồ, lưới rào phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của 

thị trường. Để có vốn đầu tư, chị không quản đường xa ra tận Hà Nội xin vốn ưu đãi. Nhưng ở 

thời điểm đó, Tuy Hoà vẫn chưa phải là địa phương được hưởng ưu đãi theo Nghị định số 

51/NĐ-CP của Chính phủ. Không chùn bước trước khó khăn, chị lại làm đơn lên Chính phủ và 

đã được Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp nghe chị trình bày đề án. Cảm thông và mến 

phục nghị lực, tâm huyết của người phụ nữ dám nghĩ, dám làm, đồng thời nhận thấy Phú Yên là 

tỉnh mới tái lập, còn nhiều khó khăn cần được quan tâm, giúp đỡ, Chính phủ đã đồng ý phê 

duyệt đề án xây dựng nhà máy sản xuất tôn, xà gồ, lưới rào với tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng, 

trong đó chị Hợp được vay ưu đãi 1 tỷ đồng.  

Được sự quan tâm và cổ vũ kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Yên, chị Hợp đã tiến 

hành xây dựng nhà xưởng với diện tích 1.100 m2. Năm 2000, nhà máy đi vào hoạt động. Ngay 

trong năm đầu tiên, doanh thu của công ty đã đạt 10 tỷ đồng và không ngừng tăng qua các năm. 

Đến năm 2004, doanh thu đạt 25 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2000. Sản phẩm tôn, xà gồ, lưới rào 

của Bích Hợp ngày càng đáp ứng yêu cầu của thị trường xây dựng Phú Yên.  

Trong quá trình sản xuất - kinh doanh, công ty đã thực thi nhiều biện pháp nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho khách hàng như: giao hàng tại chân công trình; tư vấn, thiết kế miễn phí cho khách 

hàng; sơn chống rỉ xà gồ trước khi giao hàng,... Công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, sản 

phẩm của Bích Hợp không chỉ được tiêu thụ trong phạm vi tỉnh Phú Yên mà còn vươn ra thị 

trường các tỉnh lân cận như Bình Định, Khánh Hoà và các tỉnh Tây Nguyên. Để mở rộng sản 

xuất, chị Hợp đã xin thuê đất để xây thêm phân xưởng sản xuất thép và sản xuất đồ nội thất.  

Không dừng ở đó, từ đầu năm 2005, Trung tâm thương mại Bích Hợp - một hướng kinh doanh 
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mới mẻ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bích Hợp - đã được khánh thành, đánh dấu bước phát 

triển mới của công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển. 

Sản phẩm của sự sáng tạo  

Sẽ không ngoa khi nói như thế về Trung tâm thương mại 

Bích Hợp, bởi đây không chỉ là mô hình siêu thị đầu tiên 

có mặt tại tỉnh Phú Yên mà còn bởi các lĩnh vực kinh 

doanh của siêu thị cũng lần đầu tiên xuất hiện tại vùng 

đất này. Trung tâm thương mại Bích Hợp có số vốn đầu 

tư 10 tỷ đồng, trên diện tích hơn 4.000 m2 với 4 tầng. 

Trong đó, tầng 2, 3, 4 chuyên kinh doanh các sản phẩm 

nội thất, còn tầng 1 dành cho dịch vụ cưới, hỏi, hội nghị.  

Đến với siêu thị nội thất của Bích Hợp, khách hàng có 

thể tham quan, chọn lựa hàng trăm sản phẩm từ đồ gỗ 

đến đồ da nhập từ nhiều nước và vùng lãnh thổ khác 

nhau như: Đài Loan, Mỹ, Hàn Quốc,... trong không gian 

được thiết kế trang trọng, lịch sự, hài hoà, phục vụ nhiều 

đối tượng khác nhau. Có thể nói, đây là siêu thị nội thất 

lớn nhất miền Trung đến thời điểm này (năm 2005). Bên 

cạnh chất lượng sản phẩm đảm bảo, cán bộ, nhân viên siêu thị luôn nỗ lực hoàn thiện và nâng 

cao chất lượng phục vụ khách hàng. Trong tương lai, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bích Hợp sẽ 

thiết kế Catalogue quảng bá sản phẩm của siêu thị trên Đài truyền hình Phú Yên. Khách hàng 

cũng có thể trực tiếp đặt hàng tại xưởng sản xuất của công ty hay tại bất cứ nơi nào trong nước 

cũng như trên thế giới. Chị Hợp đang quyết tâm thực hiện hoài bão đưa Bích Hợp trở thành 

thương hiệu đồ gỗ gia dụng nổi tiếng trong nước trong tương lai không xa.  

Ngoài mua sắm nội thất, khách hàng còn có thể đến siêu thị Bích Hợp để tổ chức tiệc cưới, hội 

nghị. Toàn bộ tầng 1 của siêu thị được thiết kế hài hoà, lịch sự, thoáng mát, có sân khấu hiện 

đại, có ban nhạc sống biểu diễn trong các buổi tiệc cùng phong cách phục vụ tận tình, đầy trách 

nhiệm với nhiều dịch vụ miễn phí đi kèm như thuê hội trường, thuê người hướng dẫn chương 

trình, thuê bàn ghế. Chị Hợp cho biết: "Chúng tôi mong muốn mọi quý khách khi đến đây đều 

cảm thấy ấn tượng và hài lòng với những dịch vụ mà siêu thị cung cấp. Trong thời gian tới, 
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chúng tôi sẽ hoàn thiện nhiều loại hình dịch vụ phục vụ cưới hỏi, hội nghị để có thể phục vụ chu 

đáo hơn, tốt hơn mọi yêu cầu của quý khách".  

Với những bước đi vững chắc, chị Huỳnh Thị Bích Hợp cùng doanh nghiệp của mình đã đóng 

góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương. Sự sáng tạo, tâm huyết đã mang 

đến những thành công đáng tự hào cho người phụ nữ dám nghĩ, dám làm. Đây cũng sẽ là nền 

tảng để chị và Công ty Bích Hợp tiếp tục bứt phá trong tương lai.  
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Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp KCP Việt Nam  

Vững tin vào đầu tư mía đường 
Đứng trước tình trạng thiếu mía đường tại Việt Nam vào thập niên cuối thế kỷ XX, Chính phủ đã 

giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ dự án nhằm khảo sát vùng trồng mía 

nguyên liệu, chọn địa điểm đặt nhà máy và đầu tư máy móc, trang thiết bị. Tuy có thành công, 

nhưng không phải không có những rủi ro, bất cập trong công tác khảo sát vùng nguyên liệu, đặt 

địa điểm nhà máy và đầu tư chuyển giao công nghệ, thiết bị,... Không phải là ngoại lệ, Công ty 

trách nhiệm hữu hạn công nghiệp KCP Việt Nam, sau những thử nghiệm thất bại, đã từng bước 

đi vào ổn định và phát triển sản xuất khi đầu tư tại Phú Yên.  

Không thể quên những thời khắc đó, ông 

K.V.S.R. Subbaiah - Tổng giám đốc 

Công ty trách nhiệm hữu hạn công 

nghiệp KCP Việt Nam - cho biết: "Sau 

thất bại của dự án đầu tư xây dựng nhà 

máy mía đường tại tỉnh Thừa Thiên - 

Huế (trị giá 72 tỷ đồng) do không khảo 

sát kỹ vùng nguyên liệu mía, chúng tôi 

đã tiến hành công tác nghiên cứu, khảo 

sát vùng nguyên liệu mía ở ba tỉnh Phú 

Yên, Gia Lai và Trà Vinh. Đến giữa năm 

2000, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng vị trí 

địa lý, vùng đất, con người, đặc biệt là vùng nguyên liệu mía của Phú Yên; cùng với chính sách 

thu hút đầu tư hấp dẫn của tỉnh, công ty đã quyết định đầu tư xây dựng nhà máy tại thị trấn Củng 

Sơn, huyện Sơn Hoà. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh đã giúp công ty vay ưu đãi từ nguồn vốn của Chi 

nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Phú Yên để tháo dỡ, di dời nhà máy từ tỉnh Thừa Thiên - Huế về 

Phú Yên. Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng thương mại lúc bấy giờ không dám đầu tư vào các 

dự án mía đường do mức độ rủi ro cao, sự chia sẻ đó khiến chúng tôi rất xúc động và trân 

trọng".  

Tin vào vùng đất  
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Chạy dọc theo sông Ba là vùng đất trù phú thuộc 4 huyện: Sơn Hoà, Phú Hoà, Đồng Xuân và 

Tuy An. Trước khi Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp KCP Việt Nam lựa chọn đầu tư 

vùng nguyên liệu, xây dựng nhà máy sản xuất mía đường tại đây, đời sống của 10 nghìn hộ dân 

ở bốn huyện này gặp rất nhiều khó khăn do diện tích trồng mía, năng suất thu hoạch thấp, giá cả 

bấp bênh,Ặ Đến giữa năm 2000, khi Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp KCP Việt Nam 

tiến hành đầu tư xây dựng nhà máy, đời sống của bà con nông dân nơi đây đã có nhiều chuyển 

biến tích cực thông qua việc chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, 

từ việc chọn và trồng giống mới đến khâu làm đất, bón phân,... Đến tháng 12-2001, khi nhà máy 

chính thức đi vào hoạt động, vụ mía đầu tiên của bà con nông dân áp dụng công nghệ mới cũng 

tới kỳ thu hoạch. Không nằm ngoài dự báo, "đất không phụ công người", niên vụ đầu tiên (2001 

- 2002), với diện tích gần 10 nghìn ha mía đã cho thu hoạch, công suất mía ép đạt 2.500

tấn/ngày, sản lượng đường đạt 23.788,65 tấn/niên vụ. Nhà máy đã phát huy 64% công suất thiết 

kế.  

Thành công của vụ mùa đầu tiên đã góp phần củng cố niềm tin cho bà con nông dân trong vùng 

nguyên liệu của nhà máy đối với tương lai của cây mía, đồng thời giúp công ty tiếp tục gắn bó 

lâu dài với vùng đất Phú Yên. Anh Nguyễn Văn Tường, thôn Ngân Điều, xã Sơn Hà, huyện Sơn 

Hoà, tâm sự: "Trước đây, thu nhập của gia đình chúng tôi cũng như hàng vạn bà con nông dân 

nơi đây rất thấp do năng suất mía bấp bênh, giá cả lên xuống thất thường,Ặ Khi Công ty trách 

nhiệm hữu hạn công nghiệp KCP Việt Nam tiến hành đầu tư xây dựng nhà máy tại đây, với 

những chính sách đầu tư phù hợp như: đầu tư giống mới cho năng suất và chất lượng cao, hỗ trợ 

mỗi ha 15 bao phân NPK,... đã giúp bà con nông dân trong vùng nguyên liệu nâng cao thu nhập. 

Niên vụ 2001 - 2002, gia đình tôi đã cung cấp cho nhà máy khoảng 180 tấn mía cây, lợi nhuận 

thu được khoảng 25 triệu đồng".  
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Niềm vui "được mùa"  

Bước sang niên vụ 2002 - 2003 và 2003 -

2004, Công ty trách nhiệm hữu hạn công 

nghiệp KCP Việt Nam tiếp tục mở rộng 

diện tích, đồng thời rà soát, phá bỏ 

những diện tích mía không đạt tiêu 

chuẩn, nhờ vậy diện tích vùng mía 

nguyên liệu vẫn đảm bảo trên 10 nghìn 

ha. Bên cạnh đó, ngay từ đầu vụ, công ty 

đã đầu tư gần 10 nghìn tấn mía giống 

cho bà con nông dân, áp dụng kỹ thuật 

trồng mới bằng phương pháp cấy hom; 

chú trọng đến công tác chăm sóc, tưới nước cho cây mía. Nhờ đó, hai niên vụ này đã cho năng 

suất thu hoạch cao, công suất ép mía vào thời điểm chính vụ lên tới 3.000 tấn mía cây/ngày, đạt 

109% so với công suất thiết kế của nhà máy; sản lượng đường bình quân đạt trên 37 nghìn 

tấn/niên vụ. Đặc biệt, tính riêng niên vụ 2003 - 2004, doanh thu của công ty đã đạt 194 tỷ đồng, 

đảm bảo mức thu nhập bình quân cho 329 lao động trực tiếp trong công ty trên 1 triệu 

đồng/người/tháng và đảm bảo ổn định đời sống cho gần 10 nghìn hộ dân trong vùng nguyên 

liệu. Anh Nguyễn Văn Tường cho biết: "Qua 3 năm hợp tác ổn định và hiệu quả với công ty, gia 

đình tôi đã mạnh dạn đầu tư thâm canh vào cây mía, cung cấp cho công ty khoảng 120 tấn/niên 

vụ, trừ mọi chi phí đầu tư thực lãi đạt 20 triệu đồng/niên vụ. Bà con nông dân chúng tôi mong 

công ty tiếp tục có những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để ổn định và phát triển vùng 

nguyên liệu mía".  

Khi được hỏi về triển vọng của mối quan hệ hợp tác này, ông K.V.S.R. Subbaiah cho biết: "Bà 

con nông dân nơi đây rất cần cù, chịu khó, ham học hỏi. Lãnh đạo tỉnh Phú Yên cũng rất quan 

tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của công ty. Vì vậy, công ty rất lạc quan, 

tin tưởng vào chiến lược phát triển, tiếp tục đầu tư xây dựng thêm nhà máy và mở rộng vùng 

nguyên liệu, đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng cao của thị trường".  

Phát huy sự đồng thuận giữa công ty và bà con nông dân vùng nguyên liệu, bước vào niên vụ 

2004 - 2005, Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp KCP Việt Nam tiếp tục đầu tư mở rộng 
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diện tích vùng trồng nguyên liệu lên 12 nghìn ha, tăng lượng mía giống cung cấp cho các hộ 

trồng mía lên 15 nghìn tấn. Ngoài ra, công ty còn đầu tư 3,5 tỷ đồng để mua lại và nâng công 

suất Nhà máy đường Khánh Hội, từ 1.500 tấn mía ép/ngày lên 2.500 tấn mía ép/ngày và đưa vào 

sản xuất ngày 21-1-2005. Nhằm khuyến khích bà con nông dân trồng mía, ngay từ đầu niên vụ 

2004 - 2005, công ty đã thay đổi chính sách thu mua và điều chỉnh giá thu mua mía nguyên liệu 

hợp lý, có chính sách trợ giá nếu giá đường trên thị trường giảm, trợ cước khi thu mua căn cứ 

vào khoảng cách từ vùng nguyên liệu đến nhà máy sản xuất.  

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của 

Công ty trách nhiệm hữu hạn công 

nghiệp KCP Việt Nam, ông Đào Tấn Lộc 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên 

- cho biết: "Đây là một trong những đối 

tác lớn, có bề dày kinh nghiệm hơn 60 

năm trong lĩnh vực sản xuất mía đường. 

Kỹ lưỡng trong nghiên cứu, khảo sát để 

tiến hành đầu tư, tâm huyết với vùng đất, 

với cây mía, với bà con nông dân, tạo sự 

đồng thuận, gắn bó giữa công ty với bà 

con nông dân, đó chính là bài học thành công của Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp 

KCP Việt Nam". Đó cũng là nền tảng vững chắc để công ty vươn lên, cùng bà con nông dân tiếp 

tục gặt hái những mùa vàng bội thu.  

Công ty "mẹ" của Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp KCP Việt Nam có trụ sở chính 

đóng tại miền Nam ấn Độ, với tên gọi Công ty KCP ấn Độ (ra đời năm 1941), hoạt động trong 

lĩnh vực công nghiệp với 2 nhà máy mía đường và các nhà máy sản xuất thép; sản xuất dây 

chuyền thiết bị cho ngành sản xuất xi măng, mía đường, điện, một phần thiết bị cho vệ tinh, tên 

lửa. Từ năm 1990, Công ty KCP ấn Độ đã cung cấp trang thiết bị cho hầu hết các nhà máy sản 

xuất mía đường tại Việt Nam như Nhà máy đường Tuy Hoà (Phú Yên) và một số nhà máy khác 

ở miền Nam. Đến đầu năm 2005, nhiều dự án đã hoàn thành, trong đó một số dự án đang mở 

rộng.  

Với sản phẩm là đường tinh luyện cao cấp, thị trường tiêu thụ chính của công ty (chiếm 60% sản 
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lượng) là các nhà máy sản xuất sữa, nước giải khát như Nhà máy sữa Việt Nam (VINAMILK), 

Công ty nước giải khát quốc tế Coca - Cola; 40% còn lại bán ra thị trường thông qua hệ thống 

đại lý trên phạm vi toàn quốc.  
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Doanh nghiệp Vận tải và Thương mại Thuận Thảo 

Con chim đầu đàn của khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh 
Trong 155 thương hiệu, sản phẩm được tặng giải thưởng "Sao Vàng đất Việt" năm 2004, người 

ta thấy có thương hiệu Thuận Thảo dành cho xe chất lượng cao và taxi. Đây là doanh nghiệp 

duy nhất ở tỉnh Phú Yên đoạt giải này từ trước đến nay và cũng là doanh nghiệp duy nhất trong 

ngành giao thông - vận tải cả nước được nhận giải thưởng lần này. Một mốc son nữa lại đến với 

Thuận Thảo, đến với người phụ nữ đầy nghị lực, dám nghĩ dám làm Võ Thị Thanh.  

Vận tải hành khách bằng xe chất lượng cao và taxi chỉ là 2 trong 6 lĩnh vực kinh doanh của 

Doanh nghiệp vận tải và thương mại Thuận Thảo. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, đại lý vận 

chuyển hàng hóa từ Tuy Hòa (Phú Yên) vào Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại 

ngày nào đã trở thành tên tuổi có vị thế vững vàng trên thương trường với quy mô hoạt động mở 

rộng tới 6 lĩnh vực mà lĩnh vực nào cũng để lại dấu ấn và niềm tin nơi khách hàng.  

Không phải là "con buôn"  

Mà là một doanh nhân, bởi "Mình làm ăn 

chân chính thì mọi người phải tôn trọng 

và tôi đã đem hết nghị lực để tạo dựng 

chữ tín trong lòng khách hàng", quyết 

tâm của chị Võ Thị Thanh - nữ doanh 

nhân tiêu biểu toàn quốc năm 2003 - là 

động lực quan trọng theo suốt từng 

chặng đường phát triển của Doanh 

nghiệp vận tải và thương mại Thuận 

Thảo.  

Khởi nghiệp từ những chuyến buôn 

đường dài đầy gian nan, phức tạp dưới 

thời bao cấp, chị Võ Thị Thanh thấu hiểu sự cay đắng và tủi nhục khi bị người đời nhìn bằng 

ánh mắt không mấy thiện cảm như vẫn thường dành cho các "con buôn" lúc bấy giờ. Chỉ có thể 

thay đổi sự hiểu lầm ấy và khẳng định mình bằng cách đăng ký kinh doanh, chịu sự giám sát của 

cơ quan chủ quản và đóng thuế đầy đủ. Năm 1985, đại lý chuyên vận chuyển hàng hóa từ Tuy 

Hòa vào thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại đã chính thức ra đời. Dẫu tài sản chỉ có duy nhất 

chiếc xe tải, nhưng đã đánh dấu bước đi quan trọng đầu tiên của Thuận Thảo, làm tiền đề cho 

 

Bà Võ Thị Thanh - Giám đốc Doanh nghiệp vận 

tải và thương mại Thuận Thảo trong lễ đón nhận 

giải thưởng Sao Vàng Đất Việt  
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những bứt phá liên tục và rất hiệu quả sau này.  

Không ngừng mở rộng lĩnh vực kinh doanh  

Đây vừa là quan điểm, vừa là phương thức kinh doanh của Thuận Thảo. Nhờ tuân thủ nguyên 

tắc này, ngay từ những ngày đầu kinh doanh vận tải, tiếng lành về một đại lý nhận chở hàng hóa 

luôn đi về đúng giờ, giao hàng đúng hẹn và không để xảy ra mất mát hư hỏng hàng hóa của 

khách hàng dần lan xa. Trước số lượng khách hàng tìm đến đại lý ngày một đông, cùng với nhu 

cầu phân phối hàng của thị trường ngày càng lớn, năm 1995, Thuận Thảo đã tăng số xe phục vụ 

lên 4 chiếc để vừa thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, vừa bán sỉ và lẻ hàng công nghệ, 

thực phẩm trong tỉnh Phú Yên.  

Để tăng tính chuyên nghiệp trong hoạt động, tiến tới mở rộng và hoàn chỉnh mạng lưới phân 

phối cho không chỉ các công ty sản xuất trong nước mà cả các liên doanh với nước ngoài, năm 

1997, Tổng đại lý phân phối hàng hóa Thuận Thảo được thành lập. Với hệ thống phân phối 

không ngừng lớn mạnh gồm 5 xe tải loại 2,5 tấn, 6 xe tải đường dài và 50 nhân viên phục vụ, 

Thuận Thảo trở thành nhà phân phối hàng hóa của hơn 20 công ty trong nước và liên doanh với 

nước ngoài, cùng mạng lưới bán hàng với 2 nghìn khách hàng. Nhờ đó, doanh số của Thuận 

Thảo đạt 120 tỷ đồng trong 2 năm 1997 - 1998.  

Trong 3 năm tiếp theo (1999 - 2001), doanh nghiệp liên tục phát triển thêm các lĩnh vực kinh 

doanh khác, trong đó đáng chú ý nhất là sự ra đời của Siêu thị Thuận Thanh trên cơ sở cải tạo, 

nâng cấp Thương xá Thuận Thảo được xây trước đó. Trong điều kiện kinh tế còn nghèo như 

Phú Yên, những tưởng thứ "siêu thị xa xỉ" sẽ khó bề trụ vững. Vậy mà, bằng phong cách phục 

vụ văn minh, hiện đại với các sản phẩm hàng hóa đa dạng có chất lượng cao, nhưng giá thành 

không đắt hơn ngoài chợ, siêu thị Thuận Thanh đã trở thành địa chỉ thân thuộc và uy tín với 

người tiêu dùng. Chị Võ Thị Thanh cho biết: "Hiện nay, diện tích 800 m2 của siêu thị đã quá tải. 

Vì thế, chúng tôi phải đầu tư mở rộng để có thể bổ sung thêm những lĩnh vực kinh doanh hỗ trợ 

như khu vui chơi thiếu nhi, khu giới thiệu sản phẩm nông - thủy - hải sản,...".  

Đến giữa năm 2001, cơ duyên từ chuyến đi xe đò bị chen lấn nghẹt thở, phải nếm vị của "cơm 

tù" từ Tuy Hòa vào thành phố Hồ Chí Minh đã đưa chị Võ Thị Thanh đến quyết định: "Kinh 

doanh vận chuyển hành khách theo mô hình chất lượng cao". Từ đây, Doanh nghiệp Thuận 

Thảo lại bắt đầu cuộc chinh phục mới mà kết quả thu được thật đáng biểu dương. Từ 5 chiếc xe 

chạy tuyến liên tỉnh duy nhất là thành phố Hồ Chí Minh - Tuy Hòa ban đầu, đến năm 2004, 

Thuận Thảo đã phát triển đoàn xe lên 81 chiếc, với 30 tuyến chạy cả liên tỉnh và nội tỉnh. Ngoài 

ra, Thuận Thảo còn có 20 xe taxi đời mới thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Không những thế, 
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Thuận Thảo còn có bến xe riêng - đây là bến xe tư nhân đầu tiên trong cả nước - rộng gần 2 

nghìn m2 được xây dựng khang trang, lịch sự với số vốn hơn 3 tỷ đồng rất thuận tiện cho việc 

đưa đón hành khách. Thương hiệu Thuận Thảo được khẳng định bằng việc chiếm lĩnh 90% thị 

phần vận tải của Phú Yên, 60% thị phần vận tải của Bình Định, thậm chí đã mở rộng sang địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh và trở thành sự lựa chọn hàng đầu của hàng nghìn hành khách đi 

các tỉnh miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên, góp phần ổn định trật tự vận tải trên các tuyến. 

Đánh giá về Thuận Thảo, ông Lê Sỹ Lục - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Phú Yên - cho 

biết: "Vận chuyển hành khách theo mô hình chất lượng cao của Doanh nghiệp vận tải và thương 

mại Thuận Thảo thực sự đã tạo được uy tín lớn tại Phú Yên và các tỉnh lân cận. Đây không chỉ 

là thành công của một doanh nghiệp mà còn là niềm tự hào của ngành vận tải Phú Yên".  

Từ cuối năm 2003, khách hàng đi xe chất lượng cao Thuận Thảo được uống nước tinh khiết 

SUGAR miễn phí. Đây cũng là sản phẩm do chính doanh nghiệp sản xuất. Không chỉ có mặt 

trên các chuyến xe, SUGAR còn xuất hiện trong nhiều gia đình và trở thành thức uống phổ biến 

của nhiều người tiêu dùng ở Phú Yên, Bình Định và Khánh Hòa.  

Luôn là "đơn vị phục vụ tốt nhất"  

Lý giải cho những thành công của Thuận Thảo, chị Võ Thị Thanh cho biết: "Phải giữ chữ tín và 

dám chọn làm những việc ít người làm". Những thành quả mà chị Võ Thị Thanh và doanh 

nghiệp Thuận Thảo gây dựng trong nhiều năm qua đã minh chứng cho lời nói ấy. Doanh nghiệp 

đã tạo việc làm cho 550 cán bộ, nhân viên với mức thu nhập 1,2 - 5 triệu đồng/người/tháng, 

cùng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động. Để đảm bảo chất lượng và uy tín phục vụ 

trong mỗi lĩnh vực hoạt động, nhất là đối với công tác vận tải hành khách, các cán bộ, nhân viên 

của Thuận Thảo, trước khi vào làm việc, đều phải trải qua các vòng kiểm tra hết sức nghiêm 

ngặt và được đào tạo tại các lớp huấn luyện về phong cách phục vụ văn minh, hiện đại. Doanh 

nghiệp cũng thường xuyên kiểm tra, theo dõi nhân viên trong quá trình làm việc để uốn nắn, 

huấn luyện kịp thời. Con người luôn là yếu tố quyết định mọi thành bại. Vì thế, ở Thuận Thảo, 

từ lãnh đạo đến nhân viên đều nỗ lực không ngừng để mãi là đơn vị phục vụ tốt nhất trong tỉnh 

và những địa phương mà doanh nghiệp có mặt.  

Trong những năm tới, Thuận Thảo sẽ củng cố và nâng cao chất lượng phục vụ, đầu tư thêm 

phương tiện để mở rộng thị phần vận tải ra các tỉnh phía Bắc. Đặc biệt, từ tháng 12-2004, Thuận 

Thảo sẽ triển khai mô hình vận tải hành khách theo phong cách "phục vụ của hàng không trên 

mặt đất" với mức đầu tư trên 1 triệu USD cho 5 chiếc xe Hyundai - Aero Express loại đại khách. 

Một tổng kho vận tải diện tích 10 nghìn m2 với số vốn đầu tư trên 13 tỷ đồng cũng sẽ được xây 
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dựng. Ngoài ra, thị trường vận tải đường bộ qua các nước láng giềng như Thái Lan, Lào, 

Campuchia cũng là đích hướng đến quan trọng của doanh nghiệp. Để chinh phục những thị 

trường này, Thuận Thảo đang và sẽ đẩy mạnh việc xây dựng hình ảnh đi đôi với chất lượng 

phục vụ và phương tiện phục vụ. Đồng thời, Thuận Thảo sẽ đầu tư xây dựng một khu liên hợp 

gồm: siêu thị, hồ bơi, khách sạn, sân thể thao,... trị giá khoảng 25 tỷ đồng với mục đích khép kín 

quy trình nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.  

Đánh giá về những thành công của Doanh nghiệp vận tải và thương mại Thuận Thảo, đồng chí 

Nguyễn Thành Quang - Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên - khẳng định: "Doanh nghiệp vận tải và thương 

mại Thuận Thảo đã tìm ra hướng đi đúng, quyết tâm thực hiện và đạt được những thành công 

rực rỡ. Tôi tin rằng: trong tương lai, Thuận Thảo sẽ ngày càng phát triển để luôn xứng đáng là 

đơn vị phục vụ tốt nhất".  

Trí tuệ, sự năng động và nhạy bén với thời cuộc của người phụ nữ đầy nghị lực Võ Thị Thanh 

hợp cùng tinh thần đoàn kết, tận tụy của hàng trăm con người trong doanh nghiệp đã đưa tên 

tuổi và uy tín của Thuận Thảo vượt ra ngoài tỉnh Phú Yên, vươn xa đến nhiều tỉnh, thành phố 

trong khu vực. Thuận Thảo thật xứng đáng là con chim đầu đàn của khối doanh nghiệp ngoài 

quốc doanh trên vùng đất miền Trung - Tây Nguyên.  

Lĩnh vực kinh doanh 

- Tổng đại lý phân phối hàng hóa.  

- Vận tải hàng hóa.  

- Kinh doanh siêu thị.  

- Vận tải hành khách chất lượng cao.  

- Vận chuyển taxi.  

- Sản xuất nước uống tinh khiết.  

Doanh nghiệp Vận tải và Thương mại Thuận Thảo 

Địa chỉ: số 227 quốc lộ 1A - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên  

Điện thoại: 057.823466 - 824229  
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Trường trung học phổ thông dân lập Duy Tân  

Mô hình giáo dục - đào tạo chất lượng cao 
Với phương châm "Vì lợi ích trăm năm trồng người", phát huy truyền thống "Uống nước nhớ 

nguồn", sự ra đời của Trường trung học phổ thông dân lập Duy Tân là sự tiếp nối truyền thống 

hiếu học đáng tự hào của đất và người 

Phú Yên. Sau 3 năm triển khai công tác 

đào tạo (2002 -2004), trường đã đạt 

được những thành tích đáng khích lệ 

trong công tác đào tạo, góp phần nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ 

đắc lực cho công cuộc công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa của Phú Yên.  

Nằm trong khuôn viên 15 nghìn m2, với 

tổng kinh phí đầu tư trên 5,4 tỷ đồng, 

Trường trung học phổ thông dân lập Duy 

Tân được đánh giá là ngôi trường khang 

trang, hiện đại bậc nhất của tỉnh với 18 

phòng học đạt chuẩn, khu nội trú đủ cho 

150 học sinh, phòng thực hành, sân bóng đá mi ni, sân bóng chuyền và đường chạy bê tông phục 

vụ các hoạt động thể dục - thể thao. Được xây dựng bằng tâm huyết của các anh chị em trong 

Hội cựu học sinh trung học Phú Yên cùng sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo tỉnh, Trường 

trung học phổ thông dân lập Duy Tân ra đời đánh dấu sự kiện quan trọng đối với ngành giáo dục 

- đào tạo Phú Yên. Đó là lần đầu tiên một tổ chức xã hội đã huy động vốn để xây dựng ngôi 

trường khang trang, quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. 

Đi lên bằng chất lượng  

Ngay từ năm học đầu tiên (2002 - 2003), với chính sách "chiêu hiền, đãi sĩ", trường đã mời hơn 

80 thầy, cô giáo có uy tín ở các trường Lương Văn Chánh, Nguyễn Huệ,... và 11 sinh viên tốt 

nghiệp loại giỏi tham gia giảng dạy tại trường. Đồng thời, nhà trường đã hình thành lớp học theo 

trình độ của học sinh: lớp chất lượng cao, lớp chọn và lớp bình thường. Đối với lớp chất lượng 

 

Tiến sĩ Huỳnh Bá Lân - Chủ tịch Hội đồng quản 

trị Trường trung học phổ thông dân lập Duy Tân 

- phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2003 - 2004  
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cao (không quá 25 học sinh/lớp), học sinh được miễn học phí và 50% được cấp học bổng 100

nghìn đồng/tháng. Đối với lớp chọn, học sinh sẽ được định hướng chọn khối thi vào đại học 

ngay từ lớp 10.  

Cùng với nâng cao lực học, hạnh kiểm của học sinh cũng là tiêu chí được nhà trường quan tâm

hàng đầu. Nhà trường đã xây dựng hệ thống giám thị chuyên nghiệp, bảo đảm thông tin và phối 

hợp thường xuyên với gia đình để công tác giáo dục, đào tạo đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, 

nhằm khuyến khích và động viên các em thi đua học tập, nhà trường đề ra nhiều phần thưởng 

phù hợp. Năm học đầu tiên, cứ mỗi tháng, mỗi lớp nhận được hai phần thưởng (100 nghìn 

đồng/phần thưởng) cho hai học sinh được bình chọn là tiến bộ nhất về học lực và hạnh kiểm. 

Các học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi cấp trường, học sinh xuất sắc về hạnh kiểm, học sinh 

đạt các giải cấp tỉnh về các hoạt động văn nghệ, thể dục - thể thao, học sinh tiên tiến đều nhận 

được nhận phần thưởng xứng đáng với số tiền thưởng bình quân 20 triệu đồng/năm. Những học 

sinh đỗ vào các trường đại học chính quy được thưởng 1 triệu đồng/học sinh. Không những thế, 

nhà trường còn miễn, giảm học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 25 triệu 

đồng/năm.  

Với đội ngũ giáo viên "chất lượng cao", tâm huyết, tận tình cùng những biện pháp khuyến học 

thiết thực, chất lượng đào tạo của trường đã được khẳng định. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp của 

trường trong năm học 2002 - 2003 và năm học 2003 - 2004 đạt trên 95%. Số học sinh giỏi cấp 

tỉnh dẫn đầu khối các trường bán công, dân lập trong tỉnh. Đặc biệt, năm học 2003 - 2004, 

trường đã đưa 2 học sinh lớp chất lượng cao dự kỳ thi Olympic (30-4) các tỉnh phía nam tại 

thành phố Hồ Chí Minh và đã giành được 2 huy chương trong bộ môn toán khối 10 (một vàng 

và một bạc). Trong kỳ thi học sinh giỏi khối 12 cấp tỉnh năm 2004, 58% số học sinh dự thi đạt 

giải, trong đó một học sinh thủ khoa môn tiếng Anh, 3 học sinh bộ môn toán nằm trong tốp 10

em của tỉnh. Ngoài ra, các học sinh của trường còn đoạt một giải nhì, nhiều giải ba và khuyến 

khích.  

Đánh giá về chất lượng đào tạo của nhà trường, ông Phan Tiên Hương - phụ huynh học sinh 

P.T.K, một học sinh cá biệt của trường - cho biết: "Chỉ sau một năm theo học tại Trường phổ 

thông trung học dân lập Duy Tân, nhờ sự quan tâm, dìu dắt tận tình, đầy yêu thương, nhưng vô 

cùng nghiêm khắc của các thầy cô giáo, đạo đức và học lực của cháu đã khá lên rất nhiều. Cháu 

thuvienhaiphu.com.vn



đã đỗ vào Đại học sư phạm kỹ thuật Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh, thực sự trở thành con 

ngoan của gia đình". 

Hướng tới tương lai rộng mở  

Đánh giá về Trường trung học phổ thông 

dân lập Duy Tân tại buổi lễ khánh thành 

trường, ông Đào Tấn Lộc - Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên - cho biết: 

"Vóc dáng một ngôi trường có quy mô 

lớn, hiện đại đã được định hình, mở ra 

tầm nhìn mới, cách làm mới trong công 

tác đào tạo nguồn nhân lực có tâm và lực 

để đưa Phú Yên tiến nhanh về phía 

trước, theo kịp với sự phát triển của các 

đô thị lớn trong nước". Những thành 

công bước đầu của Trường trung học phổ 

thông dân lập Duy Tân cho thấy, nhận 

định trên đã trở thành hiện thực.  

Để phát huy những thành quả đã được, Trường trung học phổ thông dân lập Duy Tân sẽ nỗ lực 

khắc phục những tồn tại, phấn đấu tiếp nhận và đào tạo 1.500 - 2.000 học sinh vào năm 2010. 

Trường đang vận động xây dựng cơ sở vật chất giai đoạn II trên mặt bằng 3,5 ha, phấn đấu đạt 

chuẩn quốc gia về loại hình trường ngoài công lập. Những năm tới, nhà trường sẽ thực hiện và 

phát triển mô hình: "Trung tâm chất lượng cao về giáo dục và đào tạo nghề". Song tâm nguyện 

của Hội cựu học sinh trung học Phú Yên không chỉ dừng lại ở đây mà còn đi xa hơn với ý tưởng 

về việc thành lập trường đại học tư thục tại tỉnh Phú Yên.  

Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh, sự nhiệt tình và tâm huyết của anh chị em Hội cựu học 

sinh trung học Phú Yên, sự tận tâm, hết lòng vì học sinh của tập thể cán bộ, giáo viên, sự đồng 

thuận của phụ huynh học sinh,... đã và đang tạo thành nguồn nội lực quan trọng để Trường trung 

học phổ thông dân lập Duy Tân vững bước đi lên. Hướng tới quy mô đào tạo cao đẳng và đại 

học, Trường Duy Tân tiếp tục giữ vững tôn chỉ lấy tài năng và đạo đức làm trọng. Thành công 

 

Em Nguyễn Ngọc Huấn đạt huy chương vàng và 

em Nguyễn Quốc Hưng đạt huy chương bạc kỳ 

thi Olympic truyền thống (30-4) lần thứ 10 (năm 

2004) (Từ phải sang trái)  
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của Duy Tân đã góp phần khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả của mô hình xã hội hóa giáo 

dục, huy động sức mạnh tổng lực của tất cả các cấp, các ngành, mọi người, mọi nhà cho sự 

nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.  

Mở đầu cho trang web của Trường trung học phổ thông dân lập Duy Tân trên mạng thông tin 

toàn cầu, đồng chí Nguyễn Thành Quang - Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên - phát biểu: "Với tôi, Trường 

Duy Tân là biểu tượng niềm vui của anh chị em cựu học sinh trung học Phú Yên ở mọi miền Tổ 

quốc và ở hải ngoại hướng về chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước".  

Ông Phan Long Côn - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông dân lập Duy Tân - cho biết: 

"Mục tiêu hoạt động của Hội cựu học sinh trung học Phú Yên là giúp nhau trong học tập, trong 

cuộc sống và chăm lo cho thế hệ trẻ. Với tâm nguyện xây dựng một trường dân lập, góp phần 

đẩy nhanh sự nghiệp giáo dục - đào tạo của quê hương Phú Yên, hội đã đề xuất với lãnh đạo tỉnh 

Phú Yên nguyện vọng chính đáng này và được lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ về mặt bằng và 

không tính thuế đất để hội tập trung vốn đầu tư xây dựng. Ngày 11-5-2002, Trường trung học 

phổ thông dân lập Duy Tân đã khánh thành và đi vào hoạt động".  
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Lời cảm ơn  

Quý độc giả thân mến!  

Hành trình du khảo về vùng duyên hải Nam Trung Bộ để

tìm hiểu về con người và vùng đất đã có gần 500 năm lịch

sử là câu chuyện dài thú vị. Từ xuất xứ tên gọi "Phú

cường - Yên định" đến mỗi sự kiện gắn với tên đất, tên

người cùng truyền thống đấu tranh anh dũng trong kháng

chiến, thông minh, cần cù, sáng tạo trong công cuộc khẩn

hoang trước đây và trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và

phát triển kinh tế - xã hội hiện nay đều mang một sắc thái

riêng.  

Quên sao được công khai thiên, lập địa của bậc công thần

Lương Văn Chánh, khí thế sục sôi của quân và dân Phú

Yên trong những năm tháng hưởng ứng chiếu Cần vương,

của 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và

21 năm chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh chống đế quốc

Mỹ xâm lược. Không chỉ được biết đến bởi ý chí quật

cường trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc,

vùng đất Phú Yên còn được các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và du khách trong và ngoài nước 

biết đến bởi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đúng đắn, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư 

thông thoáng nhằm khai thác mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; nhiều danh lam, 

thắng cảnh kỳ thú làm đắm say lòng người như: đầm Ô Loan, gành Đá Đĩa, hòn Chùa, núi Nhạn, 

núi Đá Bia,... cùng sự lắng đọng, đan xen, hoà quyện của nhiều trầm tích văn hoá Sa Huỳnh, 

Chămpa, truyền thống văn hoá độc đáo và những lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi 

phía tây của tỉnh. Một Phú Yên đang vươn lên, lớn mạnh không ngừng để phát huy vai trò cửa 

ngõ quan trọng của hành lang kinh tế Đông - Tây, nỗ lực khai thác tiềm năng và lợi thế để biến 

ước mơ ngàn đời của nhân dân Phú Yên được sống trong "Phú cường - Yên định" trở thành hiện 

thực. Tất cả được thể hiện khá rõ nét, đặc sắc và xuyên suốt trong cuốn sách "Phú Yên - Thế và 

lực mới trong thế kỷ XXI" do Công ty Cổ phần Thông tin Kinh tế Đối ngoại (FEI) phối hợp với 

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia thực hiện. Hy vọng những tổng kết trên cũng là cảm nhận của 

 

Chu Viết Luân

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Thông tin Kinh tế Đối ngoại  
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độc giả khi cuốn sách được ra mắt và phát hành rộng rãi.  

Nhân đây, Hội đồng biên soạn xin cảm ơn sự chỉ đạo, hỗ trợ, hợp tác và có nhiều ý kiến đóng 

góp quý báu của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên 

cùng các cơ quan hữu trách, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh để 

mang lại thành công cho cuốn sách.  

Cuốn sách đề cập tới nhiều lĩnh vực trong khi thời gian có hạn nên khó tránh khỏi một số hạn 

chế, thiếu sót. Kính mong quý độc giả thông cảm và đóng góp ý kiến để những lần tái bản sau 

được hoàn thiện hơn.  

Xin chân thành cảm ơn!  
 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin 

Kinh tế Đối ngoại 

 

Chu Viết Luân 
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