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THÔNG BÁO KẾT QUẢ 

CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ DOANH NHÂN NGƯỜI NINH BÌNH 

TẠI HÀ NỘI LẦN THỨ 2 

Ngày 27/8/2016 tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn đã diễn ra cuộc Gặp gỡ các 

doanh nhân người Ninh Bình lần thứ 2. 

Cuộc gặp có sự hiện diện của các vị lãnh đạo Ban Liên lạc: Trưởng ban liên lạc Trung 

tướng Nguyễn Hữu Khảm, các vị Phó ban: Vũ Vương Việt, Lương Văn Tự, Nguyễn Thế 

Cường, Phạm Thanh Hùng. Cùng với sự tham gia của hơn 70 doanh nhân đại diện cho các 

doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn và Ninh 

Bình.  

Đặc biệt, cuộc gặp gỡ lần này còn có sự tham gia của đoàn đại biểu Hiệp hội doanh 

nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội do ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội dẫn 

đầu. 

Trong không khí vô cùng phấn khởi, đầm ấm, chan hòa tình cảm quê hương, đồng chí 

Nguyễn Hữu Khảm đã khai mạc cuộc Gặp gỡ, chúc mừng sự có mặt của các doanh nhân người 

Ninh Bình, đã rất nhiệt tình tham dự cuộc Gặp gỡ và nêu ra một số vấn đề các doanh nhân cần 

trao đổi đóng góp cho Ban liên lạc để hoạt động gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh 

doanh phát triển doanh nghiệp được tốt hơn. 

Ông Nguyễn Thế Cường, Phó Ban liên lạc, Chủ tịch Tập đoàn Thạch Bàn, đơn vị đăng 

cai cuộc Gặp gỡ lần 2 đọc báo cáo tổng kết các hoạt động của Ban liên lạc và tiểu ban doanh 

nhân từ sau cuộc gặp gỡ lần thứ Nhất tại Bắc Giang. Báo cáo nêu rõ: “Thông qua các tiểu ban, 

Hội đồng hương đã có nhiều hoạt động hướng về quê hương Đất Tổ như hoạt động tổ chức các 

lễ hội, thi đấu thể thao, văn nghệ, tổ chức khám sức khỏe cho các cụ già, cháu nhỏ, tổ chức các 

chương trình thiện nguyện. Các Doanh nhân người Ninh Bình là những người tiên phong trong 

các hoạt động của Hội và có đóng góp tài chính chủ yếu cho các quỹ hoạt động của Hội. Tài trợ 

xây dựng các cơ sở vật chất cho quê hương như xây dựng đường làng, ngõ xóm, trường học, tu 

bổ chùa chiền … 

Tiểu ban Doanh nhân đã tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ để giúp nhau tiêu thụ sản phẩm, 

kết nối làm ăn. Đặc biệt là các hoạt động của các Doanh nhân người Kim Sơn thường xuyên gặp 

gỡ giao lưu, về thăm quê và tài trợ cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài, y tế… 

Một số Doanh nhân người Ninh Bình đã nỗ lực duy trì và phát triển doanh nghiệp của 

mình với các thương hiệu nổi tiếng như: Gạch, ngói Thạch Bàn, Bê tông Việt Đức, Cửa nhựa 

Austdoor, Rượu và Nước giải khát Anh Đào, Gạch ốp lát Catalan… Đặc biệt doanh nghiệp Anh 

Đào đã dày công triển khai và xây dựng được thương hiệu Rượu Kim Sơn là đặc sản của quê 

hương Ninh Bình 



Dù ở cương vị nào con em Ninh Bình cũng luôn hướng về quê hương, có những đóng 

góp thiết thực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà xây dựng Ninh Bình ngày càng 

văn minh, giàu đẹp, cùng nhau xây dựng một cộng đồng người Ninh Bình xa quê hương gắn bó, 

đoàn kết tương thân tương ái, xây dựng những gia đình giàu có và văn hóa xứng đáng với truyền 

thống Cố đô Hoa Lư hơn nghìn năm lịch sử.” 

Hội nghị đã được nghe ông Lương Văn Tự, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại, Trưởng 

đoàn đàm phán kinh tế thương mại của Chính phủ kiêm Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam gia 

nhập WTO giới thiệu về một số Hiệp định tự do thương mại Việt Nam tham gia, cơ hội và thách 

thức đối với doanh nghiệp VN. Ông cũng lưu ý các doanh nhân quan tâm đến tư duy xây dựng 

chiến lược, quan tâm đến việc thuê chuyên gia tư vấn để doanh nghiệp phát triển thành công. 

Trong phát biểu của mình, ông Mạc Quốc Anh đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và 

Vừa Hà Nội cam kết sẽ có những hoạt động phối hợp với Ban liên lạc đồng hương Ninh Bình 

kết nối các doanh nhân với lãnh đạo Hà Nội nhằm xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp 

trong công tác truyền thông giới thiệu năng lực và phát triển thương hiệu. 

 Rất nhiều ý kiến tham gia sôi nổi của các doanh nhân đều nói lên tâm tư chung mong 

muốn có nhiều hơn nữa hoạt động kết nối, giao lưu gắn kết trên cơ sở tình cảm đồng hương để 

giúp nhau cùng phát triển. Đặc biệt, Ban liên lạc cũng cần quan tâm đến hoạt động của Tiểu ban 

Sinh viên trong hoạt động hướng nghiệp, tạo công ăn việc làm cho sinh viên tốt nghiệp là con 

em Ninh Bình. 

Kết thúc buổi Gặp gỡ, Chủ tịch Nguyễn Hữu Khảm đã cảm ơn những ý kiến đóng góp 

của các đại biểu, Ban Liên lạc sẽ tiếp thu để hoạt động của Hội ngày một tốt hơn. Chủ tịch cũng 

đã công bố quyết định thành lập “Câu lạc bộ Doanh nhân đồng hương Ninh Bình” trực thuộc 

Hội đồng hương Ninh Bình, mục tiêu chính: 

- Liên kết, tạo cơ sở phát triển làm chỗ dựa cho doanh nghiệp đồng hương 

- Đổi mới hình thức hoạt động, tổ chức hiệu quả các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau giữa các 

doanh nghiệp 

- Hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, Starup 

- Đảm trách nguồn tài chính, kinh phí hoạt động cho Ban liên lạc và Câu lạc bộ 

Thành phần CLB gồm: 

Chủ tịch: Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Tập đoàn Thạch Bàn 

Phó Chủ tịch:  

-Vũ Mạnh Hào, Giám đốc Công ty TNHH Nước Giải khát Anh Đào 

-Phạm Văn Long,  Giám đốc Công ty CP Dầu khí quốc tế PS 

-Bùi Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong 

 Ủy viên: 

  - Các ông Phạm Việt Hùng (Vinashin), Nguyễn Trọng Kiên (Thạch Bàn), Phạm 

Thành Đang (Sơn Việt Mỹ), Vũ Hồng Vân (DN Phúc Hưng). 

 Cuối chương trình, các đại biểu dự tiệc buffet do Công ty Thạch Bàn chiêu đãi và thưởng 

thức các loại rượu ngon của Công ty Anh Đào. 



Tại cuộc Gặp gỡ này, một số doanh nhân đã hỗ trợ quỹ đồng hương với tổng số tiền là 27 

triệu đồng. 

14h, cuộc gặp gỡ kết thúc trong tình cảm đầy lưu luyến, phấn khởi và tin tưởng vào một 

tương lai mới của sự hợp tác giữa những người con doanh nhân Ninh Bình cùng gắn bó giúp 

nhau phát triển kinh tế trên mọi miền đất nước. 
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