VIỆT NAM THAM GIA VÀO FTA

Doanh nghiệp cần chủ động

K

hi Việt Nam tham gia vào FTA,
DN bán sản phẩm ra thị trường
thế giới cần đáp ứng quy định
pháp lý của quốc gia nhập khẩu như
yêu cầu về chất lượng sản phẩm, quản
lý hóa chất, quản lý môi trường, trách
nhiệm xã hội...
 Ông Hồ Văn Bình
Phó Giám Đốc Sở Công Thương
Chủ động hội nhập

thể mà Việt Nam cam kết trong hiệp định
Tại Hội nghị tuyên truyền Hiệp định CPTPP như: mở cửa thị trường, lao động,
đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình sở hữu trí tuệ, TMĐT…, cũng như thuận lợi
Dương (CPTPP) do Sở Công Thương phối hóa thương mại mà CPTPP đem đến. Các
hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông DN ngay từ bây giờ phải tìm hiểu kỹ những
thôn tổ chức sáng 8/5/2018, Ông Phạm Bình quy định của CPTPP nếu không muốn quá
An - Giám đốc Trung tâm hội nhập quốc tế muộn. DN cần nắm rõ lộ trình giảm thuế
thành phố Hồ Chí Minh đã cho rằng CPTPP   cho từng ngành hàng, từng thị trường có
là một hiệp định tương đối toàn diện. Nó FTA; xác định nguồn gốc hàng hóa, nguyên
bao trùm các nguyên tắc trong lĩnh vực liệu và cách tính hàm lượng xuất xứ; thay
thương mại, đầu tư, sở hữu trí tuệ và nhiều đổi nguồn cung nguyên phụ liệu, đảm bảo
chặt chẽ suốt quá trình
bộ nguyên tắc khác.
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vị trí đứng đầu về tầm ảnh hưởng cho một
quốc gia nào khác. Các DN muốn đón Điều quan trọng, Việt Nam sẽ phải mở cửa
những cơ hội từ CPTPP đem lại thì ngay từ cho hàng hóa, dịch vụ của các nước đối tác
bây giờ phải tìm hiểu kỹ những quy định cụ tại thị trường trong nước, đồng nghĩa với
việc DN Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt
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hơn trên sân nhà. Việt Nam có trình độ
phát triển được đánh giá là thấp nhất trong
các thành viên CPTPP, khả năng thích nghi
của DN Việt Nam với kinh tế thị trường
còn kém nên nguy cơ thất bại của các DN
trên chính thị trường nội địa có thể sẽ gia
tăng, do vậy: DN cần chủ động, tích cực tận
dụng các cơ hội và muốn được hưởng nhiều
lợi ích CPTPP thì phải đáp ứng những yêu
cầu hết sức khắt khe về các điều kiện, cam
kết có liên quan đến hoạt động sản xuất
kinh doanh. Tiếp theo là nâng cao năng lực
cạnh tranh cho DN và sản phẩm xuất khẩu.
Đáng chú ý, các chuyên gia kinh tế cho rằng
vẫn còn dư địa cho tăng trưởng xét từ nỗ lực
nội tại của DN Việt Nam thì chúng ta sẽ có
nhiều tiềm năng thúc đẩy xuất khẩu nếu
biết tập trung cải thiện tình hình. Các DN
cần tăng cường năng lực tham gia vào chuỗi
giá trị toàn cầu vì CPTPP sẽ đưa Việt Nam
trở thành điểm đến của chuỗi cung ứng sản
phẩm, hàng hóa thế giới. Thêm vào đó, một
trong những thách thức của DN là khi bán
sản phẩm ra thị trường các bên liên quan
phải đáp ứng quy định pháp lý của quốc
gia nhập khẩu như yêu cầu về chất lượng
sản phẩm, quản lý hóa chất, quản lý môi
trường, trách nhiệm xã hội...  

da giày và sử dụng nhiều lao động của Việt
Nam vẫn được lợi. Việt Nam sẽ tận dụng
được lợi thế giao thương với các nước thành
viên hiệp định, nhất là các thị trường như
Canada hay Mexico và trong bối cảnh một
số nước đang thể hiện mong muốn tham
gia như Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan,
Indonesia, Philippines, dự kiến nâng lợi ích
các bên tham gia lên 3 lần, tương đương 500
tỷ USD/năm.
Theo số liệu đưa ra tại hội nghị, tỉ lệ
tận dụng thuế ưu đãi FTA của Việt Nam
năm 2017 vào các thị trường là không lớn.
Lớn nhất có thể kể là thị trường Asean FTA
là 30% tương ứng với 6.5 tỷ USD; ACFTA là
26% tương đương 9,2 tỷ USD. Và điều này
đặt ra vấn đề cho DN Việt là tại sao chúng ta
không được hưởng thuế suất ưu đãi nhiều?
Vì chúng ta không đáp ứng được các tiêu
chuẩn về hưởng ưu đãi theo quy định và các
nước sở tại trong các FTA đã áp dụng  thuế
tự vệ và thuế chống bán phá giá. Theo số
liệu thống kê của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ
Công thương), hiện chỉ có khoảng 35% lượng
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tận dụng
ưu đãi từ các FTA mà Việt Nam đã tham
gia. Như vậy, hơn 60% lượng hàng hóa còn
lại vẫn phải chịu thuế MFN (thuế suất thuế
nhập khẩu ưu đãi), một trong những lý do
chính khiến DN chưa tận dụng được các ưu
đãi từ FTA là việc chưa hiểu biết đầy đủ về
quy tắc xuất xứ, không xin được C/O ưu đãi
và không được hưởng mức thuế quan 0% 5% mà các FTA mang lại. Cụ thể các Quy
tắc xuất xứ trong các FTA mà Việt Nam đã
thực hiện như ASEAN FTA hay AC FTA về
cơ bản tương đối linh hoạt nhưng nhiều DN
vẫn chưa tận dụng tốt, với những FTA mới
đòi hỏi những quy định cao, chắc chắn sẽ
còn khó khăn nhiều hơn…

Hưởng thuế suất ưu đãi từ FTA:
không đơn giản
Vấn đề mà các DN quan tâm nhiều
nhất tại Hội nghị là xuất xứ hàng hóa và
các thủ tục hải quan, chính sách về thuế
khi DN xuất khẩu sang các nước thành
viên CPTPP. Theo Bà Bùi Kim Thùy - Phụ
trách mảng hội nhập kinh tế quốc tế - Bộ
Công Thương thì dù các FTA mang lại, đặc
biệt là từ CPTPP nhiều cơ hội cho DN Việt
Nam. Nhìn chung, các ngành như dệt may,

Theo các chuyên gia, hơn lúc nào hết,
đây là thời điểm mà các DN cần phải hiểu
rõ các quy định trong hiệp định để vận
dụng vào hoạt động kinh doanh của mình,
tận dụng tốt nhất các lợi thế từ FTA mang
lại. Nếu DN không chủ động, sáng tạo thực
hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để
nâng sức cạnh tranh thì hàng hóa thì sẽ bị
thua trên chính sân nhà…ª

Việt Nam ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến
bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tại Chile
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Tầm quan trọng của

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
TRONG HỘI NHẬP
 Phòng QLTM

T

rong cuộc CMCN 4.0, DNNVV muốn tồn tại và phát triển nhất thiết phải
định vị được thương hiệu của mình. Xây dựng thương hiệu giúp DN phân
biệt với DN khác và nó xác lập được 1 vị trí trên thị trường. DN cần phải
định vị thương hiệu để biết vị trí DN đang đứng ở đâu và đứng ngang với DN như
thế nào. Việc định vị thương hiệu sẽ giúp DNNVV lớn mạnh một cách bền vững,
đồng thời sẽ giúp tổ chức DN một cách chặt chẽ và hoạt động hiệu quả hơn; định
vị thương hiệu cũng sẽ giúp đảm bảo cam kết cung cấp những giá trị sản phẩm;
và nhất là giúp DN tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm.
lại thương hiệu kem đánh răng P/S và khai
thác địa điểm xuất xứ “Phú Quốc” với sản
phẩm nước mắm Knorr Phú Quốc.
Trên thị trường quốc tế, các DN Việt
Nam xuất khẩu mạnh các mặt hàng tiêu
dùng, nông thủy hải sản, thực phẩm,… với
chất lượng không thua kém với các sản
phẩm quốc tế. Tuy nhiên, khoảng 90% sản
phẩm Việt Nam vào thị trường thế giới
hầu hết thông qua trung gian dưới dạng
thô hoặc gia công cho các thương hiệu nước
ngoài. Do đó, hình ảnh thương hiệu Việt
Nam thường mờ nhạt đối với khách hàng
nước ngoài. Chưa kể một số thương hiệu
Việt Nam thường phải đối phó với những
tranh chấp thương hiệu trên thị trường thế
giới (trường hợp Trung Nguyên, Vinataba,
Sa Giang, Biti’s,…)

Xây dựng thương hiệu là yếu tố sống còn
của doanh nghiệp

Yêu cầu cấp bách
Thời gian qua cùng với sự phát triển
mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, vấn
đề xây dựng thương hiệu ngày càng được
nhiều DN quan tâm. Trong thị trường nội
địa, các tập đoàn, công ty nước ngoài một
mặt tăng cường đầu tư chi phí quảng bá
mạnh mẽ thương hiệu của mình, tạo một
sức ép cạnh tranh lớn lao đối với DN nội
địa. Mặt khác, họ bắt đầu khai thác một số
thương hiệu nổi tiếng sẵn có của Việt Nam,
bằng cách bỏ tiền mua lại thương hiệu và
phát triển sản phẩm thành thương hiệu của
mình. Chẳng hạn tập đoàn Unilever mua

Trong thời gian gần đây, nhận thức
được tầm quan trọng của thương hiệu đối
với hoạt động sản xuất kinh doanh, một
số DN Việt Nam đã bắt đầu quan tâm đến
việc xây dựng thương hiệu và bảo hộ thương
hiệu trên thị trường toàn cầu (Phở 24, bưởi
Năm Roi,...). Tuy nhiên, phần lớn các DN
Việt Nam chưa có nhận thức đầy đủ và
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mà nhiều quốc gia hiện nay cần phải tham
gia vào hoạt động Marketing và xây dựng
thương hiệu quốc gia xuất phát từ nhiều lý
do: Thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại,
tích trữ các nguồn lực để phát triển, v.v…

đúng mức về vấn đề xây dựng thương hiệu
một cách lâu dài và phát triển thương hiệu
bền vững trong môi trường cạnh tranh và
kinh doanh toàn cầu.
Xuất phát từ hoạt động kinh doanh
ngày càng phát triển và tăng trưởng mạnh
mẽ trên thị trường toàn cầu, đặc biệt trên
thị trường khu vực ASEAN, các DN bây
giờ cần phải tập trung vào việc xây dựng
cho mình hệ thống chiến lược Marketing.
DN phải đảm bảo duy trì và gia tăng doanh
số trong điều kiện cạnh tranh gay gắt. DN
phải học hỏi bằng cách nào thu hút cho được
những khách hàng ngày càng khó tính, có
nhiều kiến thức, nhiều thông tin và thậm
chí nhiều quyền lực? DN phải thấu hiểu
khách hàng và kết nối chặt chẽ với họ.
Những người làm Marketing phải thông
hiểu xuyên suốt những đặc điểm của môi
trường vùng, địa phương và môi trường
văn hóa, nhân khẩu, tâm lý, và phải biết
sử dụng những đặc điểm này trong việc tìm
kiếm cơ hội, nhận dạng, dự đoán và sáng
tạo cơ hội, đồng thời biến cơ hội thành hiện
thực.

Một số vấn đề cốt lõi DN cần chú
trọng
Sau khi tham khảo các liệu, người viết
muốn giới thiệu một số vấn đề mà DN cần
quan tâm khi xây dựng thương hiệu
1. Vấn đề thứ nhất: Hình thành rõ nét
Bộ ba của tam giác: Định vị - Khác biệt hóa
- Thương hiệu.
Thương hiệu trước hết xuất phát từ việc
phân khúc thị trường, xác định khách hàng
mục tiêu, từ đó mà định vị (Positioning) để
giúp cho khách hàng nhận dạng thương
hiệu, hiểu rõ bản sắc thương hiệu (Brand
identity). Sau đó bằng con đường khác biệt
hóa (Differentiation) để tạo phẩm chất trung
thực của thương hiệu (Brand integrity). Để
rồi cuối cùng xây dựng được hình ảnh của
thương hiệu ( Brand image).
2. Vấn đề thứ hai : Cụ thể hóa bộ ba
tam giác nêu trên thông qua một quy trình
xây dựng chiến lược thương hiệu. Bao gồm
9 giai đoạn được mô hình hóa thành 9 chữ P
sau đây (mô hình Philip Kotler) :

Cho đến bây giờ, có phải chăng bí quyết
duy nhất và đơn giản nhất để xây dựng
thương hiệu thành công, đi đến xây dựng
thương hiệu mạnh, thậm chí thương hiệu
dẫn đầu là tác động đến nhận thức của
khách hàng như thế nào về công ty hoặc
về sản phẩm. Thương hiệu ảnh hưởng đến
quyết định mua sắm của khách hàng bằng
cách phối hợp các giá trị vật chất và giá trị
cảm xúc, tâm lý thông qua việc gợi mở cho
khách hàng họ là ai đang sinh sống hoặc họ
mong muốn sống như thế nào, một phong
cách sống, một lối sống nào đó?

(1) Robing the market (P1) - Nghiên
cứu, phân tích, đánh giá và tiên đoán thị
trường.
(2)  Partitioning the market (P2) - Phân
khúc thị trường.
(3)   Pursuing the market (P3) - Lựa
chọn thị trường mục tiêu.
(4)  Positioning the brand (P4) - Định vị
thương hiệu.

Xây dựng thương hiệu thành công trước
hết phụ thuộc vào việc tìm hiểu khách hàng
đã, đang và sẽ tìm kiếm cái gì?  Trong bối
cảnh của việc gia tăng cường độ của cạnh
tranh, thương hiệu giữ vai trò quuyết định
trong việc duy trì khách hàng trung thành,
bổ sung không ngừng khách hàng mới và
cuối cùng giúp cho DN tồn tại  và phát triển
bền vững. Thậm chí, không phải chỉ DN,
Soá 04 - 2018

(5)   Producing the brand (P5) - Xây
dựng thương hiệu.
(6)   Pricing the brand (P6) - Định giá
thương hiệu.
(7)  Placing the brand (P7) - Phân phối
thương hiệu.
(8)  Promoting the brand (P8) - Quảng
bá thương hiệu.
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cho đến khẩu hiệu (Slogan)…

(9)  Post - purchasing Activities (P9) Các hoạt động dịch vụ.

(2) Coordinated regional strategy: Liên
kết, phối hợp với khu vực ASEAN trong
phân khúc thị trường, xác định khách hàng
mục tiêu và định vị.

Có 9 yếu tố cốt lõi của Marketing được
hình thành ở quy trình nêu trên
(1) Phân khúc (Segmenting)

(3) Customized local tactic: Chiến
thuật nhắm vào khách hàng địa phương,
nội địa thông qua khác biệt hóa, Marketing
hỗn hợp và bán hàng.

(2) Khách hàng mục tiêu (Targeting)
(3) Định vị (Positioning)
(4) Khác biệt hóa (Differentiation)
(5) Marketing hỗn hợp (Marketing mix)

Cách tiếp cận toàn cầu hóa của việc
xây dựng thương hiệu, đó là thực hiện mô
hình tạo ra thương hiệu toàn cầu trong thị
trường địa phương. Công thức 3C là cốt lõi
cho cách tiếp cận này. Thu hút khách hàng
và nắm bắt thị phần đối với bất kì vùng,
khu vực, địa phương nào, đòi hỏi tham khảo
và ứng dụng tốt công thức này.

(6) Bán hàng (Selling)
(7) Thương hiệu (Brand)
(8) Dịch vụ (Services)
(9) Quy trình sản xuất (Process)
Và theo các  chuyên gia, Chiến lược xây
dựng thương hiệu Việt Nam gắn liền với
tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu và khu
vực, do đó nó phải được tiến hành theo công
thức 3C :

Trên cơ sở tham khảo tư liệu về xây
dựng thương hiệu. Người viết đã đưa những
vấn đề quan trọng khi xây dựng thương
hiệu cho DN nói chung. Tuy nhiên, để xây
dựng cho mình thương hiệu, các DN phải
tiếp tục nghiên cứu và đưa ra những giải
pháp cụ thể có thể áp dụng cho chính DN
mìnhª

(1) Consistant global value: Phù hợp
với giá trị toàn cầu. Nghĩa là thương hiệu,
dịch vụ và quy trình sản xuất phải được
thiết kế theo tiêu chuẩn hoá toàn cầu, phù
hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế.
Chẳng hạn như từ tên gọi (Brand name),

Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2017

07

Soá 04 - 2018

TĂNG ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ
ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
 Anh Tuấn - TTKC

N

gày 28/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2018/TTBTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công, bao gồm
15 Điều thay thế cho Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày
18/02/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, theo đó:
- Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm:
Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản
xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại
huyện, thị xã, thị trấn, xã và các phường
thuộc thành phố loại 2, loại 3, các phường
thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ
xã chưa quá 05 năm; bao gồm: DN nhỏ và
vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh
thành lập và hoạt động theo quy định của
pháp luật.
Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng
sản xuất sạch hơn.
Tổ chức, cá nhân trong nước và nước
ngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện
các hoạt động dịch vụ khuyến công...
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- Nội dung chi hoạt động khuyến công
của Thông tư theo toàn bộ nội dung được
quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP
ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến
công
- Mức chi: Ngoài mức chi chung và một
số mức chi cho các nội dung cho hoạt động
khuyến công giữ nguyên định mức theo
Thông tư 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày
18/02/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công
Thương.
Thông tư mới còn quy định các mức chi
cho hoạt động khuyến công quốc gia theo
hướng tăng định mức hỗ trợ kinh phí đối với
một số nội dung như sau:
08

Chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn
để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản
phẩm mới, bao gồm các chi phí: Xây dựng,
mua máy móc thiết bị; hoàn chỉnh tài liệu
về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất,
phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật. Mức
hỗ trợ tối đa 30% chi phí nhưng không quá
1.000 triệu đồng/mô hình.
Chi hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm
về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công
nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp;
bao gồm các chi phí: Thay thế nguyên,
nhiên, vật liệu; đổi mới máy móc thiết bị,
dây chuyền công nghệ; đào tạo nâng cao
năng lực quản lý; đào tạo nâng cao trình
độ tay nghề công nhân; tiêu thụ sản phẩm;
hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ,
quy trình sản xuất phục vụ cho việc trình
diễn kỹ thuật. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí
nhưng không quá 500 triệu đồng/mô hình.
Chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị
tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ
khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp
- tiểu thủ công nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 50%
chi phí nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ

sở. Trường hợp chi hỗ trợ dây chuyền công
nghệ thì mức hỗ trợ tối đa không quá 1,5 lần
mức hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên
tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa
học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp.
Chi tổ chức bình chọn, trao giấy chứng
nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn
tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia. Mức hỗ trợ
không quá 200 triệu đồng/lần đối với cấp
khu vực và 400 triệu đồng/lần đối với cấp
quốc gia.
Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu
hạ tầng cụm công nghiệp; bao gồm: San
lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ
thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý ô
nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp.
Mức hỗ trợ không quá 6.000 triệu đồng/cụm
công nghiệp.
Chi thù lao cho Cộng tác viên khuyến
công: Mức chi thù lao cho Cộng tác viên
khuyến công tối đa không quá 1,0 lần mức
lương cơ sở/người/tháng.
Chi hỗ trợ các phòng trưng bày để giới
thiệu, quảng bá sản phẩm tại Trung tâm

Bà Phan Thị Khánh Duyên - Giám đốc Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn PTCN góp ý tại dự thảo
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Khuyến công quốc gia ở các vùng và cơ sở
công nghiệp nông thôn:  
+ Trung tâm Khuyến công quốc gia ở
các vùng: Chi phí mua sắm ban đầu trang
thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày.
Mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/
phòng trưng bày;
+ Cơ sở công nghiệp nông thôn có sản
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp
quốc gia: Chi phí mua sắm ban đầu trang
thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày.
Mức hỗ trợ tối đa không quá 70 triệu đồng/
phòng trưng bày.
+ Cơ sở công nghiệp nông thôn có sản
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp
khu vực: Chi phí mua sắm ban đầu trang
thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày.
Mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/
phòng trưng bày.
- Mức chi cho hoạt động khuyến công
địa phương:

Căn cứ quy định tại Nghị định số
45/2012/NĐ-CP và mức hỗ trợ hướng dẫn
tại Thông tư mới này, Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh xây dựng Quy chế quản lý kinh phí
khuyến công địa phương và quy định mức
chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công
địa phương phù hợp với khả năng cân đối
ngân sách địa phương.
Căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng
ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp
quy định các nội dung và mức hỗ trợ khác
ngoài các nội dung quy định tại Thông tư
này phù hợp với điều kiện thực tế của địa
phương.
Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày
28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập,
quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công có
hiệu lực thi hành, từ ngày 11 tháng  5 năm
2018ª

TĂNG LƯƠNG CHO CÁN BỘ,
CÔNG CHỨC TỪ 1/7/2018

T

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày
1/7/2018 = 1.390.000 đồng/tháng X Hệ số
phụ cấp hiện hưởng

heo đó, lương cơ sở từ 1.300.000
đồng/tháng tăng lên 1.390.000
đồng/tháng bắt đầu từ ngày
1/7/2018. Mức lương cơ sở mới này tăng
thêm 90.000 đồng và sẽ dùng làm căn cứ
tính mức lương trong các bảng lương, mức
phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo
quy định của pháp luật.
Căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp
hiện hưởng quy định tại các văn bản của
cơ quan có thẩm quyền của về chế độ tiền
lương đối với cán bộ, công chức, viên chức,
để tính mức lương, mức phụ cấp như sau:
1. Tiền lương
Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2018 =
1.390.000 đồng/tháng X Hệ số lương hiện
hưởng
2. Phụ cấp
- Đối với các khoản phụ cấp tính theo
mức lương cơ sở.
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- Đối với các khoản phụ cấp tính theo
% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp
chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên
vượt khung (nếu có).
Mức phụ cấp thực hiện từ ngày
1/7/2018 = [Mức lương thực hiện từ ngày
1/7/2018 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo
thực hiện từ ngày 1/7/2018 (nếu có) + Mức
phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện
từ ngày 1/7/2018 (nếu có)] X Tỷ lệ % phụ
cấp được hưởng theo quy định
- Đối với các khoản phụ cấp quy định
bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo
quy định hiện hànhª
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THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ phát triển
Cơ hội cho dịch vụ kho vận và
Dịch vụ giao nhận hàng hóa
 Phòng QLTM

T

hương mại điện tử (TMĐT) đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam với tốc độ vào
khoảng 25%/năm, là cơ hội lớn cho các DN dịch vụ logistics có thêm đơn hàng. Tuy
nhiên, để đáp ứng được yêu cầu, nắm tốt thời cơ, DN logistics cần phải liên kết để có
được một chuỗi dịch vụ khép kín và đồng bộ.
Nhu cầu kho vận tăng

và số lượng khác nhau, nhà bán lẻ cần có
không gian kho lớn gấp ba lần trước đây.
Đầu năm nay, Amazon đã tung ra dịch vụ
giao hàng trong ngày tại Singapore, đánh
dấu bước đột phá đầu tiên của mình vào thị
trường Đông Nam Á. Trong khi đó, Alibaba
của Trung Quốc cũng đã mua cổ phần tại
Lazada Việt Nam, để mở rộng dịch vụ cho
23 triệu người trên khắp Đông Nam Á. Mới
đây nhất, vào đầu năm 2018, một trong
những trang mua sắm trực tuyến lớn nhất
của Việt Nam là Tiki đã được gã khổng lồ
Internet Trung Quốc JD.com rót vốn đầu tư
44 triệu USD ở series C.

Thay vì chỉ phục vụ cho khách đến mua
trực tiếp tại cửa hàng, siêu thị, giờ đây nhà
kinh doanh đầu tư mạnh cho hệ thống bán
hàng qua mạng. Với sự bùng nổ của TMĐT,
ngành kho vận khu vực châu Á - Thái Bình
Dương, trong đó có Việt Nam ngày càng
tăng nhiệt vì các công ty bán lẻ và logistics
muốn đảm bảo nền tảng ứng dụng của họ
phục vụ được tối đa số lượng đơn hàng cũng
như đáp ứng được nhu cầu đa dạng của
khách hàng. Do nhu cầu vận chuyển hàng
hóa từ kho đến nhiều địa điểm với thời gian

TMĐT ra đời giúp thị trường bán lẻ, logistic... phát triển mạnh mẽ
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Đáng chú ý, với số lượng các đơn hàng
trong đô thị ngày càng tăng, các nhà bán lẻ
trực tuyến hàng đầu đang dần chuyển sang
các đại lý phân phối nhỏ hơn trong trung
tâm để hỗ trợ cho các kho hàng lớn ngoài
rìa đô thị. Trên địa bàn tỉnh hiện đang có
khoảng hơn 80 DN đang hoạt động trong
lĩnh vực logistics tại các khu công nghiệp
trên địa bàn tỉnh bao gồm các lĩnh vực kinh
doanh như: vận tải và cho thuê container,
xây dựng và cho thuê nhà xưởng, kho bãi;
dịch vụ đóng gói, dán nhãn, thu gom, phân
phối hàng hóa; dịch vụ tư vấn hỗ trợ xuất
nhập khẩu; dịch vụ giao nhận và khai báo
hải quan; dịch vụ bán cước phí tàu biển…
Đây là cơ hội để các DN đầu tư và thích ứng
với sự phát triển của TM ĐT.

quy trình giao nhận. Tại Bình Dương đã
phát triển được dịch vụ logistics cấp 3PL,
nhưng việc thiếu nguồn nhân lực chất lượng
cao vẫn là hạn chế lớn của hầu hết các DN
logistics hiện nay. Đa số lao động trong
ngành là lao động phổ thông, chưa được
đào tạo chính quy theo đúng chuyên ngành
logistics. Nguyên nhân là do ở Việt Nam nói
chung và tỉnh Bình Dương nói riêng có rất
ít trung tâm giáo dục đào tạo chuyên ngành
về dịch vụ logistics. Hiện nay phần lớn đội
ngũ quản lý và người lao động đang hoạt
động trong ngành logistics được đào tạo từ
những ngành nghề khác, thông qua các lớp
đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn và quá trình
tích tụ kiến thức từ thực tiễn kinh nghiệm
kinh doanh. Chính vì thế sự hấp dẫn của
thị trường giao hàng nhanh đã buộc các DN
nội lẫn ngoại tăng tốc đầu tư công nghệ, hạ
tầng, nâng cấp chất lượng dịch vụ, nâng cao
tay nghề của đội ngũ lao động và quản lý.

Ngành giao nhận phát triển
Với những đơn vị không đủ sức để tự
vận hành hệ thống giao nhận hàng riêng
thì sẽ phải sử dụng dịch vụ cung cấp từ bên
ngoài. Vì thế dịch vụ giao nhận hàng hoá
thời gian qua đã phát triển rất nhanh để
đáp ứng nhu cầu TMĐT. Tại Việt Nam, các
DN TMĐT cũng đã có sự đầu tư mạnh mẽ
để đáp ứng lượng đơn hàng ngày càng gia
tăng. Đơn cử LEL Express, thay vì tuyển
một số lượng nhân viên giao hàng gấp đôi,
công ty này đã tìm một phương tiện có thể xử
lý lượng hàng hoá gấp đôi, gấp 3 lần. Ngoài
những tên tuổi trong ngành chuyển phát
nhanh như VNPost, ViettelPost, DHL...
thị trường còn tiếp nhận thêm những cái
tên mới đặc biệt là các DN khởi nghiệp
như nShipS, AhaMove, giaohangso1.vn,
tochanh.vn, giao hàng nhanh, ship nhanh...

Với quan điểm phát triển thị trường
dịch vụ logistics lành mạnh, tạo cơ hội bình
đẳng cho các DN thuộc mọi thành phần
kinh tế, khuyến khích thu hút đầu tư trong
và ngoài nước phù hợp với tiềm năng và lợi
thế của tỉnh Bình Dương, đảm bảo mục tiêu
phát triển kinh tế nhanh và bền vững, .cơ
sở hạ tầng  đã cải thiện đáng kể trong nhiều
năm qua khi mà có ngày càng nhiều giải
pháp hoàn thiện thêm, thì với con số với
khoảng 30% dân số tại Việt Nam được dự
đoán sẽ chuyển sang mua sắm trực tuyến
vào năm 2020 là một cơ hội lớn cho ngành
giao nhận phát triểnª

Lý giải cho việc lựa chọn chuyển phát
nhanh cùng tham gia vào quy trình bán
hàng, đặc biệt là bán hàng online, các
chuyên gia cho rằng, phía người bán hàng
đã cam kết phải đảm bảo cho mình phương
thức vận chuyển tối ưu nhanh chóng nhất,
an toàn nhất. Vì thế TMĐT đang khiến cho
cả nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ
ba (3PL) và người gửi hàng (shipper) đều
phải đứng trước các thách lớn về vận hành
Soá 04 - 2018
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RA MẮT BỘ CÔNG CỤ CHUẨN HÓA
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
THƯƠNG HIỆU TỰ ĐỘNG
 Phòng Khuyến Công

S

áng ngày 19/5, tại Hà Nội, Công ty Mibrand Việt Nam đã tổ chức hội thảo
giới thiệu 2 giải pháp chuẩn hóa hoạt động truyền thông Marketing cho DN  
trong lĩnh vực Xây dựng và Quản trị thương hiệu là Branding 4.0 Toolkit và
Brand beat score.

Buổi hội thảo đã giới thiệu bộ công cụ
Brand beat score - công cụ đánh giá hiệu quả
truyền thông phát triển dựa trên kiến thức
tổng hợp và từ góc độ truyền thông thông
qua phần trình bày “Nghiên cứu thực trạng
5 xu hướng về thương hiệu tại thị trường
Việt Nam (do Mibrand thực hiện) của diễn
giả Phùng Thái Dương - chuyên gia tư vấn
chiến lược thương hiệu. Đây là 1 bộ gồm 7
chỉ số tổng hợp đo lường hiệu quả truyền
thông thương hiệu định hướng khách hàng.
Bộ công cụ được xây dựng dựa trên kiến
thức tổng hợp từ truyền thông nên dễ sử
dụng, thích hợp cho người làm truyền thông
nhiều hơn so với các phương pháp đến từ
các công ty nghiên cứu thị trường khác.
Với bộ công cụ Branding 4.0 Toolkit,
ông Lại Tiến Mạnh - Giám đốc Công ty Tư
vấn thương hiệu Mibrand cho hay, phần lớn
các DN Việt Nam hiện nay thiếu vắng một
chiến lược thương hiệu đạt chuẩn để phục
vụ cho hoạt động truyền thông - marketing
và định hướng chiến lược kinh doanh. Do
đó, Branding 4.0 Toolkit là giải pháp đóng
gói chuẩn hóa đầu tiên cho DN trong lĩnh
vực xây dựng và quản trị thương hiệu.
Branding 4.0 Toolkit giúp giải quyết
các vướng mắc của hoạt động truyền thông
trên nhiều góc độ như định hướng được ý
tưởng truyền thông dài hạn cho DN; chiến
lược thương hiệu được DN tự xây dựng sát
với đối tượng khách hàng mục tiêu và phù
hợp với hoạt động nội bộ DN hơn và nâng cao
được năng lực của chính đội ngũ marketing
của DN với những kiến thức chuẩn. Đây là
những thông tin hết sức quan trọng, có ý

Ông Lại Tiến Mạnh giới thiệu về bộ công cụ
Branding 4.0 Toolkit

nghĩa đối với những người đang trực tiếp
thực hiện hoạt động cho cũng như quản trị
thương hiệu.
Hội thảo ra mắt 2 bộ công cụ thu hút
đông đảo DN, những người làm truyền
thông, marketing, báo giới...
Bộ công cụ Branding 4.0 Toolkit đã
được ứng dụng và mang lại hiệu quả lớn
cho các DN như Công ty CP Golden Path
Academics Việt Nam GPA, Tổng công ty
CP Bảo hiểm Bưu điện PTI, Công ty TNHH
D’Rosie…
Hội thảo cũng có sự tham dự của bà
Lê Vũ Diễm Hằng - Giám đốc Marketing
của Elite Fitness với bài phát biểu về “Vai
trò của chiến lược thương hiệu”. Thông qua
những chia sẻ thực tế về hiệu quả và giá trị
của dự án tư vấn tái định vị thương hiệu
giữa Mibrand với Elite Fitness, có thể thấy,
với chiến lược và hướng đi đúng đắn, thương
hiệu hoàn toàn có thể củng cố và nâng cao
vị thế trong chính giai đoạn cuộc cách mạng
4.0 đang bùng nổª
13
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TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI
QUY CHUẨN QUỐC GIA
TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY
 Phan Hồng Việt - TP. KTAN - MT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và
các Amin thơm từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may, có hiệu lực thi
hành từ ngày 01/01/2019

F

ormaldehyt tại nước ta, thường được
biết đến với tên gọi là “Formol”.
Formaldehyt là một hóa chất độc,
được xếp vào độ độc cấp 3 trong 4 cấp độ độc
theo phân loại NFPA của Hoa Kỳ. Cấp độ
này có ý nghĩa “Phơi nhiễm trong thời gian
ngắn có thể dẫn tới các tổn thương nghiêm
trọng tạm thời hay vĩnh viễn”. Châu Âu,
phân loại Formaldehyt vào nhóm 3 - Chất
có khả năng gây ung thư. Từ tháng 4/2004,

nó được cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế
phân loại nhóm 3 chuyển thành nhóm 1 Chất gây ung thư.
Nhằm bảo vệ sức khỏe của người tiêu
dùng, đồng thời bảo vệ DN sản xuất, kinh
doanh chân chính trong thời kỳ hội nhập
kinh tế quốc tế. Do đó, ngày 23/10/2017, Bộ
Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia quy định mức giới hạn hàm lượng
formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa

Toàn cảnh Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCT tại Sở Công Thương Bình Dương.
Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương phát biểu khai mạc
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từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt
may (QCVN 01:2017/BCT) kèm theo Thông
tư số 21/2017/TT-BCT. Hiệu lực thi hành
kể từ ngày 01/01/2019, thực hiện theo quy
định tại Thông tư số 07/2018/TT-BCT ngày
26/4/2018 về sửa đổi Thông tư số 21/2017/
TT-BCT của Bộ Công Thương.
Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự
điều chỉnh của Quy chuẩn này được quy
định tại Phụ lục I; mức giới hạn hàm lượng
được quy định cụ thể như sau:

Thuốc nhuộm azo sử dụng trong dệt may

- Hàm lượng formaldehyt không được
vượt quá: 30 mg/kg đối với sản phẩm dệt
may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi, 75 mg/
kg đối với sản phẩm dệt may tiếp xúc trực
tiếp với da, 300 mg/kg đối với sản phẩm dệt
may không tiếp xúc trực tiếp với da;

Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa
ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải
được công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy (dấu
CR) theo quy định tại Thông tư số 28/2012/
TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ;
Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương thực hiện tiếp nhận công
bố hợp quy và đăng thông tin trên cổng
thông tin điện tử của Sởª

- Hàm lượng mỗi amin thơm không
được vượt quá 30 mg/kg. Danh mục các
amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo
quy định tại Phụ lục II kèm theo Quy chuẩn
này.

Ông Phan Hồng Việt - TP KTAT - MT, Sở Công Thương triển khai nội dung Quy chuẩn cho các cơ quan
quản lý nhà nước có liên quan, các trung tâm thương mại, siêu thị, ban quản lý các chợ và các DN sản xuất,
kinh doanh nhập, khẩu sản phẩm dệt may trên địa bàn tỉnh
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BÌNH CHỌN SẢN PHẨM
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
TIÊU BIỂU TỈNH BÌNH DƯƠNG
 Anh Tuấn - TTKC

B

ình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu nhằm lựa chọn và tôn vinh những sản phẩm
đặc sắc, nổi trội của Tỉnh. Kết quả bình chọn làm cơ sở để tiếp tục hỗ trợ doanh
nghiệp phát triển sản phẩm, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển
công nghiệp nông thôn.
Chấp cánh cho thương hiệu việt

CNNT tận dụng tối đa thế mạnh các ngành
nghề truyền thống, nguồn lao động kết hợp
với ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến
hiện đại để đầu tư sản xuất các sản phẩm có
sức cạnh tranh cao, đáp ứng thị hiếu người
tiêu dùng.

Sản phẩm công nghiệp nông thôn
(CNNT) tiêu biểu là những sản phẩm công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được bình
chọn từ các sản phẩm của các cơ sở sản xuất
CNNT trên toàn tỉnh, sản phẩm có chất
lượng cao, có giá trị sử dụng cao, có tiềm
năng sản xuất, mở rộng thị trường... Do đó,
có thể thấy sản phẩm CNNT tiêu biểu là
những sản phẩm chất lọc nhất cả về chất
lượng, giá trị sử dụng lẫn giá trị thẩm mỹ.

Đánh thức tiềm năng còn bỏ ngỏ,
phát huy khả năng sáng tạo...
Nâng cao tính sáng tạo, tính ứng
dụng, tính thương mại của sản phẩm là
một trong những yêu cầu bức thiết đối với
các sản phẩm từ làng nghề, các cơ sở sản
xuất CNNT ở Bình Dương hiện nay, nhất là
trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt trên thị

Hiệu ứng lớn nhất từ Chương trình
bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu các
năm là đã kích cầu, khuyến khích các cơ sở
Soá 04 - 2018
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trường trong và ngoài nước. Trước thực tế
đó, UBND tỉnh đã giao cho Sở Công Thương
xây dựng kế hoạch tổ chức bình chọn sản
phẩm CNNT tiêu biểu hàng kỳ (2 năm/lần)
theo 2 cấp: Huyện và Tỉnh, nhằm khuyến
khích các cơ sở sản xuất CNNT phát huy
những ý tưởng sáng tạo, thiết kế những mẫu
sản phẩm có tính mới, có giá trị kinh tế, đáp
ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng.

tiếp có sản phẩm được công nhận là sản
phẩm CNNT tiêu biểu cấp Tỉnh, trong đó 2
lần được bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu
biểu cấp Khu vực (2014, 2016), 2 lần được
bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu biểu
cấp Quốc gia (2015, 2017) chia sẻ “thông
qua việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu
biểu đã tạo sự kích thích cho doanh nghiệp
sáng tạo mẫu mã sản phẩm phù hợp với thị
trường; sản phẩm cũng được dán nhãn sản
phẩm CNNT tiêu biểu của Bộ Công Thương
nên dễ tiếp cận với người tiêu dùng, đặc biệt
đối với các khách hàng nước ngoài, từ đó tạo
niềm tin cũng như thương hiệu để nhiều
khách hàng biết đến sản phẩm của mình.
Năm nay, sản phẩm bộ bàn đôn lục bình của
Công ty vinh dự tiếp tục được công nhận là
sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và được
đề cử tham gia bình chọn ở các cấp cao hơn.
Để làm ra sản phẩm này, nguyên liệu cây
lục bình trước khi đưa vào sản xuất đã được
công ty xử lý chống mốc mọt, nên sản phẩm
có chất lượng cao, mẫu mã đa dạng, bảo
đảm kỹ thuật và có tính thẩm mỹ cao, được
người tiêu dùng ưa chuộng”.

Thực hiện 3 lần bình chọn sản phẩm
CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Dương (2012,
2014, 2016), kết quả có 57 sản phẩm được
công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp
Tỉnh (năm 2012 là 12 sp, năm 2014 là 21 sp,
năm 2016 là 24 sp); Có 20 sản phẩm được
công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp
Khu vực (năm 2012 là 6 sp; năm 2014 là 5
sp; năm 2016 là 9 sp); Có 08 sản phẩm được
công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp
Quốc gia (Năm 2015 là 3 sản phẩm, năm
2017 là 5 sản phẩm).
Theo bà Phan Thị Khánh Duyên Giám đốc TTKC cho biết “số lượng sản
phẩm tham dự bình chọn sản phẩm CNNT
tiêu biểu tăng dần ở các năm về sau chứng
tỏ các cơ sở sản xuất CNNT không ngừng
tìm tòi, sáng tạo, thiết kế những mẫu mã
mới lạ để mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị
trường tiêu thụ…”.
Theo Ông Trần Tiến Nam - Chủ
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần
xuất - Thương mại Quang Minh (TX.
Cát) đơn vị tham gia 3 lần bình chọn

Qua đó có thể thấy việc bình chọn sản
phẩm CNNT tiêu biểu là nguồn động viên
rất lớn để các cơ sở CNNT nhận thức được
mục tiêu và ý nghĩa thiết thực từ việc sản
phẩm được công nhận mang lại, từ đó các
cơ sở CNNT luôn chủ động dành nhiều thời
gian, tâm huyết và công sức sáng tạo ra
những sản phẩm mới đầy tính ứng dụng và
hữu ích. Đây cũng được xem là cơ hội để các
đơn vị có điều kiện quảng bá hình ảnh, sản
phẩm, tìm kiếm và mở rộng thị trường.

tịch
Sản
Bến
liên

Đến với bình chọn sản phẩm CNNT
tiêu biểu tỉnh Bình Dương lần IV năm 2018,
nhiều huyện, thị xã, thành phố đã chuẩn
bị khá bài bản, chu đáo và đã tổ chức khảo
sát, kiểm tra từ địa phương nên các sản
phẩm tham dự bình chọn đạt chất lượng
cao. Trong đó phải kể đến TX Thuận An
là địa phương có số lượng sản phẩm đăng
ký tham gia bình chọn cao nhất với 39 sản
phẩm; TP Thủ Dầu Một có 18 sản phẩm,
17
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TX Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên mỗi
địa phương có 11 sản phẩm, TX Bến Cát có
09 sản phẩm đăng kí tham gia bình chọn.
Sản phẩm tham gia bình chọn được phân
chia thành 04 Nhóm: Nhóm sản phẩm thủ
công mỹ nghệ; Nhóm sản phẩm chế biến
nông, lâm thủy sản và thực phẩm, Nhóm
sản phẩm thiết bị máy móc dụng cụ và phụ
tùng cơ khí; Nhóm sản phẩm khác. Các sản
phẩm tham gia bình chọn năm nay chủ yếu
tập trung vào nhóm sản phẩm thủ công
mỹ nghệ và chế biến nông, lâm, thủy sản
và thực phẩm... Để được bình chọn là sản
phẩm CNNT tiêu biểu, các cơ sở sản xuất
CNNT phải đạt được các tiêu chí như: đáp
ứng nhu cầu thị trường và khả năng phát
triển sản xuất, đáp ứng các chỉ tiêu về kinh
tế, xã hội, kỹ thuật, môi trường; thể hiện
được tính văn hóa, tính thẩm mỹ và một
số tiêu chí khác như các chứng chỉ, các giải
thưởng, khen thưởng liên quan đến sản
phẩm. Theo nhận định của các thành viên
trong Ban Giám khảo, các sản phẩm dự thi
trong năm nay phần lớn đạt chất lượng cao,
có tiềm năng phát triển, mở rộng thị trường
và đáp ứng một số tiêu chí cơ bản đề ra

Trở ngại không đáng có…
Qua 4 lần tổ chức bình chọn vấn đề đặt
ra đáng quan tâm là số lượng địa phương
tham gia chưa đầy đủ theo kế hoạch của
UBND tỉnh ban hành, cao nhất là năm 2018
chỉ có 5/9 địa phương xây dựng kế hoạch tổ
chức Chương trình bình chọn cấp Huyện.

Là thành viên Ban Giám khảo cuộc
bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp
Tỉnh năm nay, ông Lý Ngọc Bạch, Giám
đốc Công ty Gốm sứ Cường Phát cho rằng
“chương trình bình chọn và tôn vinh các
sản phẩm CNNTTB mang lại hiệu quả rất
lớn cho các doanh nghiệp và sản phẩm công
nghiệp. Thông qua chương trình này, bản
thân các doanh nghiệp có ý thức hơn trong
việc đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu
mã, chất lượng sản phẩm, bảo đảm môi
trường sản xuất”…

Nhiều sản phẩm là thế mạnh của các
địa phương có ngành nghề truyền thống như
đan mây tre, làm gốm, guốc mộc, điêu khắc
gỗ, sơn mài… nổi tiếng không chỉ trong mà
ngoài tỉnh nhưng thực tế rất ít sản phẩm từ
các ngành nghề trên đăng kí tham gia bình
chọn.
Công tác thông tin tuyên truyền,
quảng bá dù đã được tăng cường và rút
kinh nghiệm qua các kỳ bình chọn, nhưng
vì nhiều lý do, số lượng cơ sở CNNNT tham
gia hưởng ứng chương trình, gửi sản phẩm
đăng ký bình chọn còn ít cả về chất lượng,
lẫn số lượng so với tiềm năng phát triển sản
phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
như Bình Dương hiện nay.

Theo đại diện các cơ sở CNNT có sản
phẩm CNNT được bình chọn, sản phẩm
được bình chọn và vinh danh là là động lực
để các cơ cở không ngừng đổi mới, tìm hiểu
sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm,
đẩy mạnh tiêu thụ trên thị trường, qua đó
đưa sản phẩm đến gần với người tiêu dùng.
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Nhiều cơ sở CNNT có sản phẩm chất
lượng tốt, giá trị sử dụng cao đáp ứng đầy
đủ các tiêu chí bình chọn nhưng vẫn chưa
tích cực, chủ động tham gia vào chương
trình bình chọn do chưa biết viết về thành
phần hồ sơ hoặc khó khăn trong khâu hoàn
thiện hồ sơ, sản phẩm để tham gia bình
chọn.

trợ các cơ sở CNNT một phần kinh phí tham
gia các chương trình bình chọn các cấp cao
hơn để góp phần nâng cao hiệu ứng, sức lan
tỏa của chương trình. Sản phẩm CNNT tiêu
biểu sẽ có tư cách pháp nhân cao hơn đồng
nghĩa với việc được thụ hưởng nhiều chính
sách hỗ trợ hơn trong quy trình sản xuất
cũng như quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Lợi ích là rất rõ ràng, tuy vậy vẫn còn
nhiều doanh nghiệp trong tỉnh chưa mặn
mà với chương trình bình chọn sản phẩm
CNNTTB. Theo ông Trần Thành Trọng
- Chủ tịch Hiệp hội Cơ điện Bình Dương,
thành viên Ban Giám khảo hội đồng bình
chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm
2018, Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban
Mai, ngoài phần thưởng được trao tặng tại
cuộc bình chọn, doanh nghiệp không có
nhiều cơ hội khuếch trương thương hiệu,
phát triển sản xuất và thương mại; trong
khi đó để có một sản phẩm đáp ứng tiêu chí:
“Tính mới, có giá trị cao, có khả năng sản
xuất quy mô công nghiệp” là không hề dễ
dàng. Chính vì vậy, các doanh nghiệp mong
muốn nhận được sự hỗ trợ dài hơi để quảng
bá sản phẩm, mở rộng thị trường...

Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc
Sở Công Thương cho biết “là một tỉnh công
nghiệp phát triển, lãnh đạo tỉnh và ngành
Công Thương kỳ vọng nhiều vào các sản
phẩm CNNT. Bởi sản phẩm CNNT tiêu biểu
không chỉ là nòng cốt cho sự phát triển của
các nghề truyền thống mà còn là điểm nhấn

Chung tay nỗ lực nâng tầm sản
phẩm CNNT
Để hoạt động Bình chọn sản phẩm
CNNT tiêu biểu thật sự có hiệu quả, được
sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các cơ
sở sản xuất CNNT phát huy tối đa hiệu quả
từ công tác khuyến công, trong thời gian
tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu
cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch; phối
hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã,
thành phố để chỉ đạo các Phòng Kinh tế,
UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động
cơ sở CNNT tích cực tham gia.

cho sự phát triển của cả ngành CNNT. Lãnh
đạo sở luôn mong muốn các doanh nghiệp
quan tâm đến chương trình bình chọn sản
phẩm CNNT tiêu biểu, đầu tư đổi mới, cải
tiến công nghệ, thiết bị sản xuất để nâng
cao chất lượng sản phẩm; đồng thời chú
trọng đồng bộ các khâu sản xuất, cải tiến
mẫu mã, bao bì đóng gói và đăng ký sở hữu
trí tuệ sản phẩm… Chương trình bình chọn
sản phẩm CNNT tiêu biểu là cơ hội để các
doanh nghiệp phô diễn, khai thác thế mạnh
của mình; là dịp để địa phương động viên,
khuyến khích các cơ sở CNNT tiếp tục đầu

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản
xuất, Sở Công Thương sẽ chỉ đạo các đơn vị
trực thuộc tăng cường công tác hỗ trợ, hướng
dẫn các hồ sơ, thủ tục cần thiết. Đặc biệt,
Sở cũng sẽ tham mưu với UBND tỉnh ban
hành cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện hỗ
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tư, mở rộng sản xuất, góp phần xây dựng
nông thôn ngày càng phát triển. Trong thời
gian tới, lãnh đạo Sở mong muốn các doanh
nghiệp chủ động hơn trong việc tham gia
chương trình bình chọn sản phẩm CNNTTB
các cấp”.

phát triển thương hiệu sản phẩm, tìm kiếm
và mở rộng thị trường.
Đây là động lực rất lớn cho các cơ sở sản
xuất công nghiệp nông thôn tích cực hơn
trong việc thiết kế, chế tạo những mẫu mã
mới. Đồng thời, các cơ sở sản xuất cũng cần
đổi mới công nghệ, tiếp cận với cách quản lý
tiên tiến nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng
và số lượng của sản phẩm, là cơ hội để giới
thiệu các thành tựu phát triển, mặt hàng
truyền thống, tìm kiếm cơ hội kinh doanh,
nghiên cứu mở rộng thị trường, học hỏi kinh
nghiệm quản lý, ký kết các hợp đồng kinh
tế, liên doanh liên kết, trao đổi hàng hóa,
thu hút đầu tư với mục đích nâng cao năng
lực cạnh tranh của doanh nghiệp phát triển
trước cuộc chiến cạnh tranh và hội nhập
kinh tế Khu vực & Quốc tế góp phần thiết
thực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”ª

Sản phẩm CNNT tiêu biểu sau khi
được công nhận sẽ được Sở Công Thương,
Trung tâm khuyến công, Trung tâm Xúc
tiến Thương mại tạo điều kiện hỗ trợ kinh
phí, đào tạo lao động, cải tiến kỹ thuật sản
xuất và quảng bá thông tin, mở rộng thị
trường tiêu thụ. Trong đó nguồn lực chính
để hỗ trợ là nguồn kinh phí khuyến công, do
đó rất cần sự chung tay vào cuộc, đồng lòng
và tận tình hơn nữa từ sự hỗ trợ của các
cấp, các ngành trong việc giải quyết nguồn
vốn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất mới, tạo
điều kiện cho các cơ sở đầu tư thêm máy
móc thiết bị hiện đại để mở rộng sản xuất
Soá 04 - 2018

20

ĐẠI HỘI HIỆP HỘI GỐM SỨ NHIỆM KỲ III (2018-2023)
 Phòng QLCN
Cuối tháng 5, Hiệp hội Gốm sứ đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III            
(2018-2023) tại Trung tâm Minh Sáng Plaza, 888 Đại lộ Bình Dương,
Thuận An, Bình Dương.
Lãnh đạo Sở Công Thương đã chỉ đạo
Hiệp hội tiếp tục tăng cường, nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động của Hiệp hội và
thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ mà
Đại hội Hiệp hội Gốm sứ Bình Dương nhiệm
kỳ III đã thông qua. Bên cạnh đó, ngành
Công Thương cũng khuyến khích Hiệp hội
tiếp tục giới thiệu, vận động, hỗ trợ các nghệ
nhân trong ngành gốm sứ thực hiện các thủ
tục để được công nhận là Nghệ nhân ưu tú,
nghệ nhân  nhân dân.
Đại hội thống nhất thông qua Điều lệ
sửa đổi của Hiệp hội và bầu ra Ban chấp
hành nhiệm kỳ III gồm 05 thành viên gồm:
+ Ông Lý Ngọc Bạch - Chủ tịch;
+ Ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Chủ
tịch thường trực;
+ Ông Nguyễn Liêm Chánh - Phó Chủ
tịch kinh doanh;
+ Ông Vương Siêu Tín - Phó Chủ tịch
tài chính;
+ Ông Liêu Thanh Phong - Tổng Thư
kýª

Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Công Thương
tặng hoa chúc mừng Đại hội

T

ham dự Đại hội có Đại diện Sở Nội
vụ, Đại diện Sở Công Thương, Trung
tâm Khuyến công và Tư vấn Phát
triển công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến
Thương mại và các hội, hiệp hội ngành hàng
cùng 19 hội viên Hiệp hội Gốm sứ.
Phát biểu tại Đại hội, Đại diện Sở Nội
vụ đã hướng dẫn Ban Chấp hành Đại hội
nhiệm kỳ III hoàn thành các thủ tục cần
thiết gửi Sở Nội vụ để Sở Nội vụ trình Ủy
ban nhân dân tỉnh Ban hành Quyết định
công nhận kết quả Đại hội, công nhận Ban
Chấp hành Hiệp hội Gốm sứ nhiệm kỳ III
và công nhận Điều lệ sửa đổi của Hiệp hội.
Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng chỉ đạo Hiệp
hội hàng năm phải gửi báo cáo về Sở Nội
vụ các hoạt động của Hiệp hội như Tổ chức
Hiệp hội, số lượng hội viên, các hoạt động
chuyên môn, tình hình sản xuất kinh doanh
của các DN hội viên, những thuận lợi, khó
khăn, đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội, để Sở
Nội vụ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh.

Ban Chấp hành Hiệp hội Gốm sứ
nhiệm kỳ III (2018 - 2023)
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ĐẠI HỘI HIỆP HỘI
DA GIÀY - TÚI XÁCH NHIỆM KỲ II (2018 - 2023)
 Phòng QLCN

N

gày 13 tháng 4 năm 2018, Hiệp hội Da Giày tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (20182023) tại trụ sở Công ty Liên Anh số 189/8 Lê hồng Phong, phường Tân Bình, thị
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Ông Đoàn Gia Tường - Ủy viên.

Tham dự Đại hội có Đại diện Sở Nội
vụ, Đại diện Sở Công Thương và Trung tâm
Khuyến công và Tư vấn Phát triển công
nghiệp, cùng 15 hội viên Hiệp hội.

Đại hội cũng bầu ra Ban Kiểm tra gồm
02 thành viên:

Đại hội thông qua Điều lệ sửa đổi của
Hiệp hội, trong đó 100% hội viên có mặt
nhất trí đổi tên hiệp hội từ hiệp hội Da Giày
tỉnh Bình Dương thành Hiệp hội Da giày Túi xách tỉnh Bình Dương; Và thống nhất
Nhiệm kỳ Đại hội là 5 năm (2018 - 2023).

ban;

- Ông Khương Đình Hiếu - Thành viên.
Phát biểu tại Đại hội, Đại diện Sở Nội
vụ đã hướng dẫn Ban Chấp hành Đại hội
nhiệm kỳ II hoàn thành các thủ tục cần
thiết gửi Sở Nội vụ để Sở Nội vụ trình Ủy
ban nhân dân tỉnh Ban hành Quyết định
công nhận kết quả Đại hội, công nhận Ban
Chấp hành Hiệp hội Da giày - Túi xách
nhiệm kỳ II và công nhận Điều lệ sửa đổi
của Hiệp hội. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng
chỉ đạo Hiệp hội hàng năm phải gửi báo cáo
về Sở Nội vụ các hoạt động của Hiệp hội

Đại hội bầu ra Ban chấp hành nhiệm
kỳ II gồm 05 thành viên gồm:
- Ông Nguyễn Quang Vũ - Chủ tịch;
tịch;

- Bà Trương Thị Thúy Liên - Phó Chủ
- Ông Nguyễn Sơn - Phó Chủ tịch;
- Ông Nguyễn Văn Phú Hải - Ủy viên;
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- Ông Nguyễn Hữu Hạnh - Trưởng
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website của Hiệp hội cung cấp các thông tin
hữu ích cho các doanh nghiệp như: Thông
tin về các Hội chợ triển lãm, Hội thảo
chuyên ngành; Thông tin và tài liệu về các
Hiệp định Thương mại tự do; Cập nhật giá
các nguyên phụ liệu chuyên ngành da giày
- túi xách, các thông tin về các nhà cung cấp
nguyên vật liệu, hay khách hàng tìm năng…

như Tổ chức Hiệp hội, số lượng hội viên, các
hoạt động chuyên môn, tình hình sản xuất
kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên,
những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến
nghị của Hiệp hội, để Sở Nội vụ tổng hợp
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Phát biểu tại Đại hội, Đại diện Sở Công
Thương cũng chỉ đạo Hiệp hội thực hiện tốt
các nhiệm vụ sau để tăng cường, nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hiệp
hội:

- Thứ tư, Tăng cường công tác phối
hợp với các Sở, ban ngành địa phương để
đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong
quá trình hoạt động của Hiệp hội cũng như
trong quá trình hoạt động sản xuất, xuất
khẩu của các doanh nghiệp hội viên.

- Thứ nhất, Hiệp hội tiếp tục phát
huy vai trò là cầu nối để liên kết các doanh
nghiệp với nhau, để thúc đẩy sản xuất, xuất
khẩu, ổn định thị trường xuất khẩu đã có,
tìm kiếm thị trường mới.

- Thứ năm, Thực hiện tốt phương
hướng nhiệm vụ và hoạt động của Hiệp hội
da giày - túi xách Bình Dương nhiệm kỳ II
mà Đại hội đã thông qua.

- Thứ hai, Nâng cao năng lực bộ máy
lãnh đạo các hiệp hội, củng cố Hiệp hội phát
triển mạnh, từ đó tạo sức hút cho nhiều
doanh nghiệp da giày - túi xách đăng ký
tham gia vào Hiệp hội.  

Thông qua Đại hội, Đại diện lãnh đạo
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát
triển công nghiệp đã trình bày những thông
tin hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của
Trung tâm về các lĩnh vực khuyến công,
sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng
trong năm 2018ª

- Thứ ba, Nâng cao năng lực hỗ trợ
cho các doanh nghiệp hội viên thông qua
các buổi hội thảo chuyên đề, hội thảo phổ
biến các văn bản pháp luật mới; Thông qua

Ban Chấp hành Hiệp hội Da giày - Túi xách nhiệm kỳ II (2018 - 2023)
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CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động
vì an toàn thực phẩm” năm 2018
 Tuấn Anh - Quản lý thị trường

An toàn thực phẩm là một trong
những vấn đề mà Đảng, Nhà nước ta
từ lâu đặc biệt quan tâm, coi đây là
một vấn đề có ý nghĩa lớn về kinh tế,
xã hội, sức khỏe cộng đồng, về bảo vệ
môi trường và cũng là vấn đề có ảnh
hưởng lớn đến tiến trình hội nhập của
Việt Nam...
Lực lượng QLTT kiểm tra ATVSTP

T

hực hiện chủ đề “Tháng hành động
vì an toàn thực phẩm” năm 2018 với
mục đích tuyên truyền, hướng dẫn về
Luật An toàn thực phẩm (ATTP), các văn
bản pháp luật có liên quan và kịp thời phát
hiện, ngăn chặn xử lý các trường hợp vi
phạm về ATTP theo quy định của pháp luật,
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương
ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành
động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 với
nội dung sau:

động” và dự Lễ phát động “Tháng hành
động” năm 2018;
- Công tác giám sát ô nhiễm thực phẩm:
Các Đội Quản lý thị trường thực hiện mua
mẫu, test nhanh nhằm giám sát ô nhiễm
thực phẩm tại các trung tâm thương mại,
siêu thị, chợ;
- Về công tác kiểm tra: Ở tuyến tỉnh, cử
01 Phó Chi cục trưởng và đại diện Đội Quản
lý thị trường số 9 tham gia đoàn kiểm tra
liên ngành do Sở Y tế thành lập và chủ trì,
đề xuất danh sách kiểm tra doanh nghiệp
do ngành Công Thương được phân cấp quản
lý, đồng thời Đội Quản lý thị trường số 9
tiếp tục kiểm tra đối với các cửa hàng thuê
mặt bằng kinh doanh thực phẩm trong các
trung tâm siêu thị; Ở tuyến huyện, các Đội
QLTT chủ động phối hợp cơ quan Thú y,
cơ quan Y tế tham mưu UBND cấp huyện
thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành
đồng thời tiến hành giám sát ô nhiễm thực
phẩm gắn với kiểm tra, xử lý về ATTP với
các đối tượng hoạt động kinh doanh tại các
chợª

- Về công tác tuyên truyền, hướng dẫn:
Phối hợp cùng Báo, Đài thực hiện các chương
trình, phóng sự, tiêu điểm có liên quan đến
hoạt động kiểm tra về ATTP; tuyên truyền,
hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và
tiêu dùng thực phẩm nhằm nâng cao nhận
thức và vai trò trách nhiệm, tầm quan trọng
của việc thực hiện tốt các quan định về bảo
đảm ATTP; tập trung tuyên truyền cho các
đối tượng kinh doanh mì sợi vàng, cương
quyết đấu tranh chống hành vi bỏ chất cấm
vào thực phẩm; cử đại diện lãnh đạo Chi cục
tham gia giám sát hoạt động “Tháng hành
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Hội thi tìm hiểu pháp luật
Nhằm phát động thi đua chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời
kêu gọi thi đua Ái Quốc (11/06/1948-11/06/2018), 10 năm hợp nhất ngành Công Thương
và sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2018 của ngành Công Thương, sáng ngày 8-6, Sở
Công Thương Bình Dương tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật, với sự tham gia của 7 đội
đến từ các đơn vị trực thuộc Sở.
 Minh Hằng - XTTM
Ảnh đẹp “Văn minh công sở” đã thể hiện rõ
nét hình ảnh người cán bộ, công chức, viên
chức trẻ trong thời kỳ mới không chỉ Trung
thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu
mà còn Văn minh - Lịch sự.
Phần cuối cùng của hội thi, tại phần
thi “ Xử lý tình huống”, các đội có dịp thể
hiện tiếp cận với các kiến thức liên quan
đến pháp luật ngành công thương và đặc
biệt là các kỹ năng, phương pháp giải quyết
tình huống cụ thể phát sinh trong quá trình
tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát và xử
phạt hành chính.
Hội thi này là một sân chơi lành mạnh,
bổ ích và tạo không khí thi đua sôi nổi trong
toàn thể công chức, viên chức và người lao
động ngành Công thương hăng hái lập
thành tích trong lao động, sản xuất kinh
doanh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh
tế - xã hội của ngànhª

P

hát biểu tại buổi lễ ông Hồ Văn BìnhPhó Bí thư Đảng ủy Sở - Phó Giám
đốc Sở - Trưởng ban Tổ chức Hội thi
cho biết, trong những năm qua, Ngày Pháp
luật Việt Nam đã được tổ chức rộng khắp
trong toàn ngành Công Thương và đã đạt
được những kết quả tích cực, góp phần nâng
cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật
trong cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động trong toàn ngành. Nhìn chung,
các cán bộ, công chức, viên chức Sở Công
thương khi nhận thông báo về cuộc thi đã
rất hào hứng và phấn khởi. Đây cũng là cơ
hội để ngành Công thương tổ chức tập huấn
nâng cao trình độ về pháp luật nói chung và
ngành công Thương nói riêng.
Nội dung thi xoay quanh các quy định
về cải cách hành chính (văn hóa giao tiếp,
văn minh công sở) và thủ tục hành chính
ngành công thương. Với hình thức thi trắc
nghiệm và giải quyết tình huống.
Tham dự phần thi Ảnh đẹp “ Văn minh
Công sở”, các đội đã mang đến Hội thi thông
điệp cùng thực hiện văn minh công sở lành
mạnh, đoàn kết và mang lại hiệu quả làm
việc cao nhất. Hội thi tìm hiểu pháp luật
ngành Công Thương” năm 2018, phần thi

Hình ảnh tại Hội thi
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