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BÌNH DƯƠNG
XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH MINH BẠCH
TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NHÀ ĐẦU TƯ
 Tiểu My

Q

ua 30 năm, Bình Dương là địa phương đứng trong tốp đầu cả nước về thu hút vốn
đầu tư nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì vị thế cũng như đáp ứng nhu
cầu phát triển mới, lãnh đạo tỉnh đã xác định cần phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa
trong cải thiện môi trường đầu tư cũng như có kế hoạch, định hướng thu hút đầu tư rõ
ràng, minh bạch và công khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm chụp hình cùng các DN tại WTA Promotion day Bình Dương 2018

Nhận diện rào cản
Tại các phiên thảo luận về định hướng
phát triển kinh tế châu Á tại diễn đàn
Horasis 2018, các chuyên gia đưa ra những
nhận định về xu hướng chuyển dịch đầu tư
đến với thị trường châu Á, đặc biệt là khu
vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng
các nước châu Á, đặc biệt Đông Nam Á cần
minh bạch hóa hơn nữa các chính sách đầu
tư, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và tâm
lý yên tâm cho các nhà đầu tư muốn vào các
thị trường này.

Cũng tại các diễn đàn này, từ góc nhìn
của các nhà đầu tư, nhiều DN nước ngoài
cho rằng, để thu hút được nguồn vốn nước
ngoài vào phát triển nhanh, bền vững, các
nước châu Á, Đông Nam Á cần phải tháo gỡ
các vấn đề về chính sách cũng như nguồn
nhân lực. Các nước châu Á phải nên có giải
pháp chung nâng cao năng suất và chất
lượng lao động và giải pháp minh bạch hóa
chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho nhà
đầu tư trên cơ sở chính sách riêng của mỗi
nước, đảm bảo sự thống nhất trên tinh thần
tôn trọng đặc điểm riêng. Cũng tại diễn đàn
này nhiều DN nước ngoài cũng cho rằng,
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Lãnh đạo tỉnh Bình Dương luôn thể hiện tầm nhìn trong hoạch định chính sách

Việt Nam cần đồng bộ hóa việc ứng dụng
công nghệ thông tin, số hóa các hoạt động
của cơ quan quản lý để nâng cao hiệu quả
thực thi chính sách, cắt giảm tối đa thời
gian, chi phí cho DN, …
Tại hội nghị tổng kết 30 năm thu hút
FDI, đánh giá về thu hút FDI của Việt Nam,
ông Bruno Angelet - Trưởng phái đoàn Liên
minh châu Âu tại Việt Nam cho rằng “Việt
Nam cần tiếp tục định hướng gỡ bỏ các rào
cản đầu tư và thương mại hiện tại song song
với cải thiện đầu tư kinh doanh. Trong bối
cảnh hiện nay, minh bạch là yếu tố chủ chốt
để nhà đầu tư có thể nắm rõ hơn quy định,
quy trình cần tuân thủ. Môi trường kinh
doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định và có
thể tiên liệu nằm trong số ưu tiên hàng đầu
của nhà đầu tư đến từ EU”.
Trao đổi với chúng tôi về những đề
xuất với Bình Dương để thu hút đầu tư
thông minh, Ông Yukiko Ito - Nhà sáng lập
kiêm CEO, Zest Inc., Nhật Bản cho rằng:
Ông thật sự ấn tượng với hạ tầng và những
kế hoạch phát triển thành phố thông minh
Bình Dương. Nó thật sự thể hiện tầm nhìn
của lãnh đạo, sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích
nhà nước và DN. Ông cũng tin tưởng rằng
Bình Dương sẽ tiếp tục thu hút được đầu tư
công nghệ cao khi giữ vững những lợi thế
sẵn có. Ông cũng cho rằng, Bình Dương cần
tiếp tục thúc đẩy việc đào tạo nhân lực cao,
tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư,
đặc biệt là minh bạch hóa chính sách thu
hút nhằm hạn chế tình trạng nhũng nhiễu,
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gây khó khăn cho nhà đầu tư- một vấn nạn
tại Đông Nam Á mà đa số các chuyên gia,
nhà đầu tư đều thẳng thắn đề cập đến.
Chủ động tạo các “xung lực” mới
Hiện nay, Việt Nam đã tận dụng những
lợi thế và nỗ lực ký kết rất nhiều hiệp định
thương mại song phương và đa phương
khác, đưa ra những chính sách tự do hoá
thương mại. Ngoài ra, Việt Nam đã tập
trung cải thiện môi trường đầu tư và kinh
doanh, thông qua việc hạn chế những rào
cản đầu tư, kinh doanh, cắt giảm thuế và
cải thiện hệ thống quản lý thuế cũng như
quy trình xử lý các thủ tục hải quan…Hiện
Chính phủ Việt Nam đang ưu tiên đẩy lùi
nạn quan liêu, cũng như tinh giản các thủ
tục để xoá bỏ những bước không cần thiết
được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
Nhìn nhận rõ được các vấn đề hiện nay
trong thu hút nguồn vốn đầu tư, thời gian
qua Bình Dương đã có những kế hoạch, định
hướng thu hút nguồn vốn mới- thu hút đầu
tư có hàm lượng công nghệ cao. Việc triển
khai xây dựng thành phố thông minh theo
mô hình ba nhà nhận được cộng đồng đầu tư  
quan tâm và đánh giá cao. Nhất là việc xây
dựng này xuất phát từ nhu cầu thực tế và
là một trong những giải pháp công nghệ góp
phần giải quyết những vấn đề cấp bách, tạo
thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh nhà, đem
đến lợi ích thiết thực cho người dân và DN.
Để đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghệ cao,
Bình Dương đã và đang tập trung vào đầu
tư nghiên cứu và phát triển, tăng cường tiếp
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PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng và lãnh đạo tỉnh trao tặng bằng khen cho DN tại lễ vinh danh DN
tiêu biểu năm 2018

thị và phát triển thương hiệu Bình Dương
trên trường Quốc tế. Cùng với đó, Bình
Dương chú trọng xây dựng nền tảng cơ sở
hạ tầng phải đáp ứng được những yêu cầu
đó, cả về mặt hữu hình và vô hình. Trong
đó chú trọng đẩy mạnh phát triển logictics
bao gồm hệ thống cảng nước sâu, đường sắt,
mạng lưới giao thông và quy trình xử lý các
thủ tục hải quan, hành chính công khai
minh bạch.
Trong vấn đề cải thiện môi trường đầu
tư, thời gian qua ngoài mục tiêu chung giữ
ổn định nhất quán các cơ chế, chính sách
về đầu tư đã ban hành, tỉnh tập trung cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh bằng
cách triển khai đăng ký qua mạng, một
cửa, rút ngắn thời gian làm thủ tục thuế,
hải quan, tăng tỷ lệ DN nộp thuế điện tử...
Đồng thời, bãi bỏ các thủ tục không cần
thiết, công khai, minh bạch trong giải quyết
thủ tục. Tại Diễn đàn thu hút đầu tư vào
Bình Dương, Lãnh đạo Ban quản lý Khu

công nghiệp Bình Dương đã trả lời nhà đầu
tư nước ngoài về sự khác nhau trong ưu đãi
đầu tư của DN trong và ngoài nước rằng
quan điểm xuyên suốt của tỉnh là mọi DN,
dù là kinh tế tư nhân hay DN nước ngoài
đều bình đẳng trước pháp luật Việt Nam.
Về vấn đề tiếp tục đẩy mạnh việc minh
bạch hóa chính sách, tạo điều kiện cho nhà  
đầu tư như đề xuất của các chuyên gia, nhà
đầu tư nước ngoài về vấn đề của Đông Nam
Á, Việt Nam và cả Bình Dương tại diễn
đàn Horasis 2018, Ông Trần Thanh Liêm
- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẳng
định, để thu hút các dự án lớn từ các DN
nước ngoài, Bình Dương tiếp tục cải thiện
môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ
tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh. Để tiếp tục nâng cao hiệu
quả thu hút đầu tư, lãnh đạo tỉnh Bình
Dương đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở,
ban, ngành nhằm xây dựng, hoàn thiện cơ
chế, chính sách, cải thiện kết cấu hạ tầng
kỹ thuật thiết yếu, từng bước điện tử hóa
thủ tục   hành chính, tiếp tục đẩy mạnh
phát triển hành chính công khai minh
bạch... Đồng thời, tỉnh tiếp tục giữ ổn định
môi trường đầu tư, thường xuyên lắng nghe
và giải quyết những kiến nghị, kịp thời tháo
gỡ những vướng mắc của cộng đồng DN trên
địa bàn, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh
ngày càng thông thoáng, thuận lợi cho cộng
đồng DN, hướng đến mục tiêu phát triển
kinh tế bền vững./.

Lãnh đạo tỉnh quan tâm đến hoạt động của các DN
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DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ LÂM NGHIỆP:
CẦN QUY HOẠCH BÀI BẢN RỪNG TRỒNG
 Nam Nguyễn
Vừa qua, tại Bình Dương, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Hiệp hội
Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương, Tổ chức Tropenbos tổ chức: “Diễn đàn đầu tư
Lâm nghiệp: Luật mới - Cơ hội mới”.

H

ội nghị có sự tham dự của các cơ
quan nghiên cứu và xây dựng chính
sách; đại diện một số Sở NN-PTNT,
Sở Công thương, Sở KH-ĐT một số tỉnh
phía Nam; các hiệp hội, DN chế biến gỗ...
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,
ông Phạm Văn Điển và Chủ tịch Hiệp hội
Chế biến gỗ Bình Dương, ông Điền Quang
Hiệp chủ trì.
Ông Điền Quang Hiệp - Chủ tịch BIFA,
cho biết hiện nay, loại gỗ chủ yếu phục vụ
cho ngành chế biến gỗ trong nước là cao su
(trồng phân bố chủ yếu ở miền Đông Nam
bộ và Tây nguyên) và keo tràm (trồng phân
bố trên cả nước). Tuy nhiên, chất lượng gỗ
khai thác thực tế chưa cao và không đồng
đều, cụ thể là cây bị phân cành sớm, lõi đen,
khai thác ngắn ngày… nên giá trị thấp so
với các quốc gia có cây cao su và keo tràm
trong khu vực như Thái Lan, Indonesia,
Malaysia. Điều này đặt ra vấn đề về nghiên
cứu phát triển các giống cây trồng phù hợp
với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của Việt
Nam để nâng cao giá trị khai thác gỗ của
rừng trồng.
Thời gian qua, các viện, trung tâm
nghiên cứu khoa học về giống cây trồng của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
với sự hỗ trợ chính sách và đầu tư của Nhà
nước đã và đang phối hợp với các hiệp hội
ngành nghề nghiên cứu phát triển các giống
cây trồng phù hợp, mang lại giá trị cao và
bền vững cho ngành lâm nghiệp của nước
ta. Hiện nay, rừng trồng của Việt Nam, bên
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Toàn cảnh diễn đàn

cạnh được giao cho cơ quan, tổ chức quản lý,
Nhà nước còn giao cho các cá nhân, hộ gia
đình quản lý và trồng rừng với diện tích khá
lớn trên cả nước. Tuy vậy, do phân bố diện
tích rừng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân
phân tán và quy mô nhỏ, các tổ chức, gia
đình lại có xu hướng khai thác gỗ ngắn ngày
đã làm giảm giá trị gỗ trồng.
Theo ông Hiệp, với sự ra đời của Luật
Lâm nghiệp mới, Nhà nước cần có các chính
sách hỗ trợ phát triển rừng bền vững, chính
sách liên kết giữa chủ rừng và ngành chế
biến gỗ. Bên cạnh đó, các hiệp hội ngành
nghề, các DN cần tích cực và chủ động xây
dựng các mô hình hợp tác, hỗ trợ và kết
nối chặt chẽ với người trồng rừng để khai
thác rừng trồng dài ngày và hiệu quả cho
cả người trồng và người chế biến. Nhà nước
cũng cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia
về rừng và rừng trồng để có thể truy xuất
nguồn gốc rừng dễ dàng và thuận tiện cho
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Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư vào ngành
Lâm nghiệp cũng được các đại biểu đề cập,
thảo luận. Theo đại diện Viện Chính sách
và Chiến lược phát triển nông nghiệp - nông
thôn thì Luật Lâm nghiệp với nhiều điểm
mới đã mở ra hành lang pháp lý hấp dẫn
trong việc thu hút đầu tư vào ngành lâm
nghiệp, tuy nhiên các DN cũng cần được hỗ
trợ tốt hơn để nâng cao giá trị đầu tư vào
các lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, phát
triển kinh tế lâm nghiệp.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm
nghiệp Phạm Văn Điển đánh giá, so với
Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004,
Luật Lâm nghiệp năm 2017 đã đánh dấu
một bước tiến trong việc mở rộng phạm vi
điều chỉnh của Luật nhằm cụ thể hóa các
quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước
và tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho việc
phát triển lâm nghiệp. “Lâm nghiệp được
xác định là một ngành kinh tế - kỹ thuật,
bao gồm các hoạt động từ quản lý, bảo vệ,
phát triển đến sử dụng rừng, chế biến và
thương mại lâm sản theo định hướng thị
trường và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy
đầu tư trong lâm nghiệp cũng cần được
định hướng điều chỉnh để thực hiện có hiệu
quả Luật và phục vụ cơ cấu lại ngành lâm
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng”
ông Điển khẳng định. Ông Phạm Văn Điển
cũng nhấn mạnh hệ thống văn bản pháp
luật về lâm nghiệp được xây dựng và hoàn
thiện một cách đồng bộ sẽ đồng thời có hiệu
lực từ ngày 01/01/2019, cùng thời điểm có
hiệu lực của Luật Lâm nghiệp sẽ là cơ sở
pháp lý quan trọng để triển khai các hoạt
động quản lý và sản xuất lâm nghiệp trên
toàn quốc.
Diễn đàn được tổ chức nhằm đánh giá
thực trạng và xây dựng các định hướng, giải
pháp đầu tư, phát triển ngành lâm nghiệp.
Diễn đàn cũng được đánh giá là cơ hội để
nhìn lại những kết quả đã đạt được, đánh
giá những tồn tại hạn chế và đề xuất các
định hướng, giải pháp để đầu tư phát triển
ngành lâm nghiệp trong thời gian tới./.

DN hoạt động trong ngành gỗ. Ông Hiệp
khẳng định, sử dụng gỗ hợp pháp là chìa
khóa đầu tiên để đi vào các thị trường quốc
tế rộng lớn, mở ra cho ngành chế biến gỗ và
phát triển rừng của Việt Nam.
Theo các DN chế biến gỗ tại Bình
Dương, trong những năm gần đây ngành
trồng rừng của nước ta dần phát triển, đáp
ứng được phần lớn nhu cầu tiêu dùng trong
nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, việc phát
triển rừng trồng phần lớn là theo hướng tự
phát, người dân trồng rừng theo tập quán
canh tác quảng canh, trồng rừng không
đúng hướng dẫn kỹ thuật, sử dụng giống
không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn
gốc xuất xứ, chưa quan tâm đến việc đầu
tư thâm canh rừng, do đó năng suất rừng
trồng cũng như chất lượng gỗ rừng trồng
còn rất thấp. Điều này ảnh hưởng rất lớn
đến ngành chế biến và xuất khẩu gỗ của các
DN trong nước.
Để đưa ra giải pháp thúc đẩy phát triển
ngành Lâm nghiệp phát triển, ông Hùng
cho rằng, bên cạnh cơ chế chính sách thì các
DN cần vào cuộc mạnh mẽ hơn, có giải pháp
cụ thể về mô hình, chính sách liên kết chặt
chẽ với người trồng rừng.
Cũng đề cập đến vấn đề nguồn nguyên
liệu, đại biểu Hồ Thanh Hà cho rằng, một
trong những thách thức đối với các DN vừa
và nhỏ đó là thiếu hụt nguồn nguyên liệu có
chứng chỉ, trong khi các DN còn manh mún,
thiếu liên kết để tạo ra tính cạnh tranh.
Điều này đặt ra vấn đề liên kết các thành
phần trong chuỗi để tăng cường tính bền
vững, tăng thêm giá trị gia tăng cho ngành
gỗ Việt Nam là một đòi hỏi tất yếu.
PGS.TS Trần Thị Thu Hà, ĐH Nông
lâm Thái Nguyên cũng cho rằng, Nhà nước
cần tiếp tục đầu tư có trọng điểm, theo
vùng đối với các chương trình giống cây lâm
nghiệp, hỗ trợ giống và tiến bộ kỹ thuật;
tăng cường xã hội hóa về nghiên cứu và sản
xuất giống, tăng cường kiểm soát giống cây
lâm nghiệp cũng như thúc đẩy liên kết giữa
các bên… để tạo ra nguồn giống tốt, quyết
định đến năng suất, chất lượng rừng trồng.
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LUẬT MỚI - CƠ HỘI MỚI
 Hồng Nguyên

N

gày 15/11/2017, Luật Lâm nghiệp đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 87,78% đại
biểu tán thành. Theo đánh giáLuật có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 là cơ sở pháp lý
quan trọng để tiếp tục triển khai chính sách phát triển lâm nghiệp bền vững, tạo
niềm tin cho người dân, cho DN được giao rừng, bảo vệ rừng và phát triển ngành gỗ xuất
khẩu trong tình hình mới.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Phạm Văn Điển

Luật mới được đánh giá cao
Một chi tiết khá quan trọng được quy
định tại   luật mới được đa số DN gỗ quan
tâm là quy định quản lý rừng bền vững
và chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Khi
chúng ta thực hiện được chứng chỉ rừng bền
vững thì chúng ta đã xác nhận được việc bảo
vệ và phát triển rừng là lâu dài, ổn định và
tạo được niềm tin của thị trường, tạo được
thương hiệu của gỗ của Việt Nam. Trong
đó mở ra vấn đề tích tụ đất đai. để tạo ra
những khu rừng tập trung quy mô lớn, là
giải pháp vừa tích tụ vừa đảm bảo người
làm lâm nghiệp phải được giao rừng và
khoán rừng, có thu nhập ổn định. Việc tích
tụ đất đai không chỉ đơn thuần dồn đất đai
vào cho DN mà còn tạo liên kết giữa người
chế biến và người cung ứng với hộ dân để
tạo ra vùng nguyên liệu lớn, tạo ra phương
thức quản lý hiệu quả.
Soá 11 - 2018

Phát biểu tại Diễn đàn Luật mới- cơ hội
mới tổ chức tại Hiệp hội chế biến gỗ Bình
Dương gần đây, Ông Phạm Văn Điển, Phó
Tổng cục trưởng Tổng Cục Lâm nghiệp (Bộ
NN&PTNT) đánh giá Luật mới ra đời đã cho
thấy một hướng đi đúng của ngành Nông
nghiệp, đó là tập trung tháo gỡ các nút thắt
về cơ chế chính sách và cách thức tổ chức
việc thực hiện để nâng cao năng lực bảo vệ
rừng, bảo vệ thiên nhiên, phát triển rừng
để nâng cao độ che phủ của rừng.Cùng với
đó là nâng cao năng suất chất lượng rừng,
nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả các
sản phẩm lâm nghiệp, gắn phát triển rừng
với phát triển kinh tế. Qua đó nâng cao đời
sống cho người dân bảo vệ môi trường và an
ninh quốc phòng.
Lần đầu tiên ở Việt Nam có một bộ Luật
giải quyết khá tốt quyền tiếp cận và hưởng
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lợi từ rừng, qua đó có triển vọng mở đường
và tạo niềm tin chính sách cho việc gắn kết
cải thiện sinh kế với bảo vệ và phápttriển
rừng. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để thực
hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát
triển lâm nghiệp bền vừng từ nay đến năm
2020 và các năm tiếp theo.
Hướng đi nào cho ngành xuất khẩu
gỗ Bình Dương
Đến nay, có thể nói ngành lâm nghiệp
nói chung và ngành chế biến gỗ nói riêng
đã xác lập được vị thế là một ngành kinh tế
quan trọng của quốc gia, đóng góp tích cực
vào sự phát triển của đất nước. Tại thời điểm
này, ngành gỗ Việt Nam đang ở một điểm
mốc mới, một bước ngoặc mới với nhiều cơ
hội, thời cơ và cũng nhiều thách thức to lớn
đặt ra cho chúng ta, cho ngành lâm nghiệp
và sản xuất sản phẩm lâm nghiệp, đặc biệt
là ngành chế biến gỗ.
Theo Ông Điền Quang Hiệp- Chủ tịch
Hiệp hội chế biến gỗ Bình Dương- BIFA thì
loại gỗ chủ yếu cho ngành chế biến là cao su
trồng phân bổ chủ yếu ở miền Đông Nam Bộ
và Tây Nguyên và keo tràm trồng phân bổ
trên cả nước, tuy nhiên chất lượng gỗ khai
thác thực tế chưa cao và không đồng đều,
phân cành sớm, lõi đen, giác đầu, khai thác
ngắn ngày, có đường kính lớn thấp, nên giá
trị thấp so với các quốc gia có cây cao su
và keo tràm trong khu vực như Thái Lan,
Indonesia và Malaisia. Điều này đặt ra
vấn đề về nghiên cứu phát triển các giống
cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu
thổ nhưỡng của Việt Nam để nâng cao giá
trị khai thác gỗ của rừng trồng. Các Viện,
Trung Tâm nghiên cứu khoa học về giống
cây trồng của Bộ NN & PTNN với sự hỗ
trợ chính sách và đầu tư của nhà nước phối
hợp với các hiệp hội ngành nghề để nghiên
cứu phát triển các giống cây trồng phù hợp
mang lại giá trị cao và bền vững cho ngành
lâm nghiệp của Việt Nam. Mặt khác, rừng
trồng của Việt Nam hiện bên cạnh nhà nước
giao cho cơ quan, tổ chức còn giao cho các
cá nhân, hộ gia đình quản lý và trồng rừng
với diện tích khá lớn trên cả nước, phân bố
phân tán và quy mô nhỏ, có xu hướng khai
thác gỗ ngắn ngày làm giảm giá trị gỗ trồng,

cả về mặt chất lượng chế biến sản phẩm gỗ
và giá trị kinh tế. Với sự ra đời của Luật
Lâm nghiệp, Nhà nước cần có các chính
sách hỗ trợ phát triển rừng bền vững, chính
sách liên kết giữa chủ rừng và ngành chế
biến gỗ, các hiệp hội ngành nghề, các DN
cần tích cực và chủ động xây dựng các mô
hình hợp tác, hỗ trợ và kết nối chặt chẽ với
người trồng rừng để khai thác rừng trồng
dài ngày và hiệu quả cho cả người trồng và
người chế biến với mục tiêu phát triển bền
vững.
Ông Hiệp đề xuất Nhà nước cần xây
dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về rừng và rừng
trồng, có thể truy xuất nguồn gốc rừng dễ
dàng và thuận tiện cho DN hoạt động trong
ngành gỗ. Sử dụng gỗ hợp pháp là chìa khóa
đầu tiên để đi vào các thị trường quốc tế
rộng lớn mở ra cho ngành chế biến gỗ và
phát triển rừng của Việt Nam.
Theo các DN chế biến gỗ, trong những
năm gần đây do nhu cầu của thị trường mà
ngành trồng rừng của nước ta đang dần
phát triển đáp ứng được phần lớn nhu cầu
tiêu dùng trong nước và xuất khẩu với khối
lượng ngày càng lớn. Tuy nhiên việc phát
triển rừng trồng phần lớn là theo hướng tự
phát, người dân trồng rừng theo tập quán
canh tác quảng canh, trồng rừng không
đúng hướng dẫn kỹ thuật, sử dụng giống
không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn
gốc xuất xứ, chưa quan tâm đến việc đầu
tư thâm canh rừng. Do đó năng suất rừng
trồng cũng như chất lượng gỗ rừng trồng còn
rất thấp. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến
ngành chế biến và xuất khầu gỗ của chúng
ta, đặc biệt là đối với những DN trong nước
đang hoạt động sản xuất chế biến gỗ.
Để thúc đẩy ngành lâm nghiệp phát
triển đặc biệt là phát triển rừng trồng phục
vụ nhu cầu nguyên liệu đầu vào cho ngành
sản xuất và chế biến gỗ, thì bên cạnh những
cơ chế chính sách của nhà nước và sự tuyên
truyền vận động người trồng rừng quan tâm
đến năng suất và chất lượng rừng trồng thì
các DN cần phải vào cuộc mạnh mẽ hơn, có
những giải pháp cụ thể, những mô hình,
những chính sách hỗ trợ thiết thực nhằm
liên kết chặt chẽ với người trồng rừng./.
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BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG
TIẾP TỤC GÓP PHẦN MANG ĐẾN
NHỮNG MÙA XUÂN YÊN BÌNH

 Kim Cúc - P.KHTCTH

N

lạm phát, thực hiện công tác an sinh xã hội
phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Đến nay, Chương trình Bình ổn thị
trường các mặt hàng thiết yếu trong năm
2018 đã được thực hiện theo đúng các nội
dung trong kế hoạch đề ra như: bố trí kho,
dự trữ hàng hóa và tổ chức bán hàng tại các
siêu thị, điểm bán lưu động theo kế hoạch;
tổ chức bán lưu động đến các vùng nông
thôn và khu, cụm công nghiệp; treo bandroll
tại điểm bán hàng bình ổn thị trường; sắp
xếp trật tự kinh doanh tại chợ; bố trí thêm
1.208 ô quầy bán hàng hóa Tết; tổ chức
kiểm tra chặt chẽ việc đăng ký giá và niêm
yết giá bán, hàng gian, giả, kém chất lượng
và an toàn thực phẩm (ATTP)... đảm bảo
ổn định giá cả thị trường, phục vụ tốt cho
nhu cầu mua sắm của nhân dân. Riêng giai
đoạn trước, trong và sau Tết, mức dự trữ
hàng hóa của các doanh nghiệp bình ổn đạt
100%, doanh thu 768,6/758,97 tỷ đồng, vượt
1,26% so kế hoạch; số lượng hàng hóa tại
các chợ truyền thống tăng bình quân từ 20-

hư thường lệ, hòa vào nhịp sôi động
của những tháng cuối năm Dương
lịch, ngành Công Thương cả nước
nói chung hay Bình Dương nói riêng lại tập
trung nguồn lực xây dựng Kế hoạch bình ổn
thị trường các mặt hàng thiết yếu cho năm
sau, trong đó tập trung nhất là hàng hóa
phục vụ Tết Nguyên đán.
Tại Bình Dương, ngay từ cuối năm
2017, Sở Công thương đã tham mưu UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch bình ổn thị trường
hàng hóa thiết yếu năm 2018 trên địa bàn
tỉnh. Với sự tham gia tích cực của các doanh
nghiệp, các sở, ngành, địa phương trong toàn
tỉnh, chương trình đã đạt được nhiều kết
quả tốt, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề
ra, góp phần đưa thị trường thương mại nội
địa trong năm 2018 ổn định, hàng hóa cung
ứng kịp thời, nguồn phục vụ dồi dào, phong
phú về mẫu mã, chủng loại, từ đó tránh xảy
ra tình trạng sốt giá ảo, đảm bảo giá cả thị
trường các mặt hàng thiết yếu tương đối ổn
định, không tăng giá, góp phần kiềm chế
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thịt gia súc, gia cầm, trứng dự kiến sẽ cung
ứng ra thị trường khoảng 562 tấn thịt trâu
bò, 4.411 tấn thịt heo, 1.425 tấn thịt gia
cầm, 36 triệu quả trứng gia cầm, v.v...
Thời gian triển khai dự trữ hàng hóa
thiết yếu và bình ổn giá được thực hiện ngay
từ ngày ban hành Kế hoạch. Đặc biệt giai
đoạn trước, trong và sau TếtNguyên đán
Kỷ Hợi 2019 từ ngày 01/12/2018 đến ngày
31/3/2019, sau đó tiếp tục triển khai trong
các tháng còn lại của năm. Ngoài ra, việc
dự trữ hàng hóa phục vụ trong giai đoạn
TếtNguyên đán tại các chợ ở các huyện, thị,
thành phố trên địa bàn tỉnh ước khoảng
125,62 tỷ đồng. Đặc biệt, giá bán các mặt
hàng tham gia bình ổn thị trường được
quy định cụ thể, giá phải bảo đảm thấp
hơn sản phẩm cùng quy cách, chủng loại,
chất lượng tại thời điểm đăng ký giá; doanh
nghiệp không được tự ý điều chỉnh giá mà
phải có sự chấp thuận của các ngành chức
năng; trong trường hợp có biến động, doanh
nghiệp phải chấp hành việc cung ứng hàng
hóa theo sự điều phối của Sở Công thương.
Đồng thời, các nội dung như việc bán
hàng bình ổn kết hợp Chương trình đưa
hàng Việt về nông thôn; việc bố trí sắp
xếp chợ Tết; công tác kiểm tra, kiểm soát
thị trường cũng được kế hoạch đưa ra khá
chi tiết. Lực lượng Quản lý thị trường phối
hợp với các cơ quan chức năng tăng cường
kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là giai
đoạn trước, trong và sau TếtNguyên đán Kỷ
Hợi 2019, tập trung kiểm tra các mặt hàng
thiết yếu nhất là về an toàn thực phẩm tại
các chợ, siêu thị, các cơ sở kinh doanh thực
phẩm đông lạnh, các cơ sở sản xuất kinh
doanh thực phẩm, v.v...
Một mùa xuân mới lại sắp về trên quê
hương, đất nước, đây chính là thời điểm mà
chương trình bình ổn thị trường phát huy
cao độ tác dụng của mình. Hy vọng với sự
chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cùng với bề dày
kinh nghiệm triển khai chương trình trong
những năm qua của ngành Công Thương
Bình Dương, cùng với sự nổ lực, cố gắng
của các doanh nghiệp, các sở, ngành có liên
quan, chương trình bình ổn thị trường năm
2019 sẽ được triển khai thắng lợi, đạt và
vượt các mục tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần
mang đến một mùa xuân yên bình cho nhân
dân tỉnh nhà./.

25% so với tháng thường trong năm với tổng
giá trị khoảng 50 tỷ đồng, đảm bảo không
xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột
biến. Ngoài việc tổ chức bán hàng bình ổn
tại các siêu thị hiện hữu, các siêu thị như
Co.op mart, Citi mart, Lotte còn thực hiện
bán hàng lưu động tại 22 điểm các phiên
chợ vui chương trình Đưa hàng Việt về nông
thôn và các xã nông thôn phía Bắc của tỉnh
(Thuận An, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Phú
Giáo, Bàu Bàng, Dầu Tiếng) nhất là các khu
đông dân cư tập trung, các điểm liên xã với
doanh thu gần 1,2 tỷ đồng. Sau Tết Nguyên
đán, các doanh nghiệp tham gia chương
trình vẫn tiếp tục triển khai bán hàng bình
ổn tại siêu thị hiện hữu bằng nguồn vốn
doanh nghiệp.
Bên cạnh những ưu điểm kể trên, việc
triển khai Chương trình Bình ổn thị trường
các mặt hàng thiết yếu trong năm 2018 vẫn
còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: việc
thiếu địa điểm dự trữ hàng hóa bình ổn thị
trường để phục vụ người dân tại chỗ ở các
huyện phía Bắc của tỉnh gây khó khăn cho
doanh nghiệp tham gia chương trình vì rất
tốn chi phí, thời gian vận chuyển hàng hóa;
mạng lưới bán hàng hóa thiết yếu, bình ổn
thị trường (siêu thị mini, cửa hàng tiện ích)
chưa được mở rộng đều khắp ở các huyện
phía Bắc; việc tổ chức bán hàng lưu động
chưa thường xuyên, chỉ tổ chức bán hàng
ở những điểm tập trung đông dân cư, điểm
liên xã; một số điểm bán hàng lưu động
doanh số thấp, không bù đắp được chi phí
cho việc tổ chức bán hàng;v.v...
Trên cơ sở những thành công đã đạt
được và khắc phục những hạn chế, khó khăn
trong việc triển khai Chương trình của năm
2018, ngành Công Thương Bình Dương đã
tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch
Bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu
trong năm 2019. Chương trình năm nay
có 12 doanh nghiệp tham gia, tăng hơn 01
doanh nghiệp so với cùng kỳ. Các mặt hàng
dự trữ bình ổn thị trường bao gồm lương
thực, thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi
sống, mặt hàng xăng dầu, thuốc trị bệnh
cho người với tổng trị giá hàng hóa là trên
2.074 tỷ đồng (không tính xăng dầu, thuốc
trị bệnh), trong đó giai đoạn trước, trong
và sau TếtNguyên đán khoảng 1.263,5 tỷ
đồng, chiếm gần 70% trị giá hàng hóa dự
trữ trong Chương trình. Nguồn cung ứng
11
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DỰ ÁN SCORE TRIỂN KHAI TẠI DOANH NGHIỆP BÌNH DƯƠNG:
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 Khải Anh
Tại buổi khảo sát về kết quả khi DN đã tham gia vào quá trình hỗ trợ của
SCORE tại Công ty TNHH Tiến Hưng một trong những công ty tham gia
chương trình đào tạo SCORE đạt kết quả cao (DN thành viên của Hiệp hội
chế biến gỗ Bình Dương - BIFA) các chuyên gia đoàn cấp cao chính phủ Thụy
Sỹ đều đánh giá cao hiệu quả đạt được tại công ty này.
Nâng cao năng suất lao động, tạo
môi trường làm việc an toàn
Chương trình Phát triển DN bền
vững SCORE thuộc Tổ chức Lao động quốc
tế (ILO) là dự án hỗ trợ DN nhỏ và vừa
(DNNVV) nâng cao năng suất và cải thiện
điều kiện làm việc thông qua các thực hành
quản lý sản xuất tốt trên toàn thế giới, giúp
các DNNVV tham gia tốt hơn vào chuỗi
cung ứng toàn cầu.
Tại Việt Nam chương trình được phối
hợp triển khai bởi ILO và Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh

TP HCM (VCCI HCM), cùng sự tham gia
của các hiệp hội ngành như Hiệp hội chế
biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hiệp hội
thủ công mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM
(HAWA), Hiệp hội lâm sản tỉnh Bình Định
(FPA). Chương trình được đồng tài trợ bởi
Tổng cục kinh tế liên bang Thụy Sỹ (SECO).
Hơn 170 DN đại diện cho trên 60.000 lao
động đã được chương trình hỗ trợ để nâng
cao năng suất và điều kiện làm việc. Tại
Bình Dương, chương trình SCORE đã triển
khai thực hiện trong 5 năm hỗ trợ các DN
may mặc, chế biến gỗ. Các chuyên gia của

Tiếp Đoàn Công tác Cấp cao Thụy sĩ làm việc với DN gỗ về hiệu quả của dự án SCORE tại Bình Dương
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Từ khi DN tham gia chương trình
SCORE, công nhân làm việc sạch, an toàn
hơn, “nhờ áp dụng các phương pháp của
chương trình đào tạo SCORE, công ty Tiến
Hưng đã triển khai các cải tiến một cách
có hệ thống và bền vững. Những cải tiến
này đã giúp công ty tiết kiệm chi phí, tăng
năng suất lao động và giảm đáng kể tỷ lệ
sản phẩm lỗi. Bên cạnh đó, tai nạn lao động
giảm đáng kể, những năm trước còn xảy ra
những vụ tai nạn khá nghiêm trọng, năm
nay gần như không xảy ra trường hợp nào”
-  ông Hùng cho biết.
Sau quá trình tham quan nhà máy, Ông
Boris Z-rcher - Quốc vụ khanh, Cục trưởng
Cục Lao động thuộc Tổng cục Kinh tế, Bộ
Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang
Thụy Sỹ (SECO) - Tương đương Bộ Trưởng
Bộ Lao động Thụy Sỹ nhận xét: “Phương
pháp của chương trình SCORE đem lại lợi
ích cho cả người lao động và DN. Chương
trình góp phần cải thiện điều kiện lao động
đồng thời nâng cao năng suất và tiềm năng
phát triển cho các DNNVV. Tôi rất khuyến
khích các DN tham gia chương trình đào
tạo này.”
Ông Raymund Furrer - Đại sứ và Giám
đốc chương trình Phát triển và Hợp tác
kinh tế của Tổng cục Kinh tế Thụy Sỹ cho
biết: “Tôi rất hài lòng khi thấy sự hỗ trợ của
Tổng cục Kinh tế thông qua chương trình
SCORE đã giúp các DN trong ngành chế
biến gỗ tại Việt Nam cải thiện điều kiện lao
động và nâng cao năng suất, từ đó đem lại
lợi ích cho người lao động và DN. Đây là kết

Các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Thụy sĩ
đánh giá cao hiệu quả của dự án SCORE tại ngành
gỗ Bình Dương

ILO đã tư vấn cho chủ DN và đào tạo đội
ngũ cán bộ của DN các chuyên đề như: hợp
tác tại nơi làm việc, quản lý chất lượng, sản
xuất sạch hơn, quản lý nguồn nhân lực và
an toàn vệ sinh lao động.
Đánh giá cao sự hiệu quả của dự
án SCORE được triển khai tại Công Ty
TNHH Tiến Hưng nói riêng và ngành gỗ
Bình Dương nói chung, Đoàn đại biểu cấp
cao Thụy Sỹ do Bộ trưởng Bộ Lao động và
Giám đốc chương trình Phát triển và Hợp
tác kinh tế của Tổng cục Kinh tế Thụy Sỹ
đề xuất việc cần nhân rộng kết quả của dự
án SCORE sau 5 năm triển khai tại Bình
Dương trong cả tỉnh và cả Việt Nam.
Theo Ông Nguyễn Phi Hùng giám đốc
công ty TNHH Tiến Hưng cho biết, sau khi
tham gia chương trình đào tạo SCORE,
công ty Tiến Hưng đã có những nỗ lực lớn
để nâng cao năng suất và cải thiện môi
trường làm việc. Công ty đã khuyến khích
và trao quyền cho người lao động tham gia
tất cả các hoạt động cải tiến tại nơi làm việc.
Cán bộ quản lý và công nhân công ty cùng
tham gia quá trình cải tiến, giảm các lãng
phí, thao tác nặng nhọc cho công nhân, giúp
môi trường làm việc an toàn và vệ sinh hơn.
Năng suất lao động của nhiều khâu sản
xuất trong công ty đã tăng từ 10% đến 50%,
tỉ lệ lỗi sản phẩm trung bình năm 2018
giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Công
ty Tiến Hưng ước tính các cải tiến đã giúp
công ty tiết kiệm được trên 1,3 tỷ đồng một
năm.

Thành viên BCH BIFA tiếp đoàn Đại biểu cấp cao
Thụy sĩ làm việc về dự án SCORE
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Sản xuất tại công ty Gỗ Tiến Hưng- Bình Chuẩn- Thuận An

quả rất quan trọng vì điều kiệu lao động tốt
là chìa khóa giúp doannh nghiệp tiếp cận
được với các thị trường mới và đóng góp vào
tăng trưởng kinh tế bền vững.”
Tiếp tục nhân rộng mô hình
Phát biểu tại buổi tiếp đón Đoàn Đại
biểu cấp cao Thụy Sỹ, Ông Lưu Phước Lộc Phó chủ tịch BIFA đã giới thiệu sơ lược với
Đoàn về sự hình thành, vị thế của ngành
gỗ ngành gỗ Bình Dương, sự nỗ lực của
các DN trong mục tiêu đưa ngành gỗ Bình
Dương phát triển bền vững và vươn lên
trở thành thủ phủ của ngành gỗ thế giới.
Đặc biệt, BIFA Bình Dương với sự nỗ lực
của lãnh đạo Hiệp hội, Ban chấp hành cùng
Ban đào tạo sẽ đẩy mạnh hoạt động triển
khai chương trình SCORE vào các DN, thúc
đẩy sự phát triển bền vững…Ông cũng  bày
tỏ mong muốn trong thời gian tới, DN Bình
Dương và Việt Nam nói chung tiếp tục nhận
được sự hỗ trợ của Chính phủ Thụy Sỹ trong
những dự án phát triển…
Theo đánh giá của ông Nguyễn Phước
Vân - Giảng viên của dự án SCORE thì dự
án SCORE đã làm thay đổi ngành gỗ Bình
Dương. Với những chuyên đề triển khai,
ngành gỗ thay đổi rất nhiều, tạo nên một
làn sóng thay đổi trong các DN thuộc Hiệp
hội và cả DN gỗ tỉnh Đồng Nai, Thành phố
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Hồ Chí Minh. Năng suất lao động tăng đến
khoảng 50% - 60%. Thông qua chương trình
tài trợ này, các DN đi vào sản xuất chuyên
nghiệp hơn. Đặc biệt, nhóm cải tiến này sẽ
là đầu tàu kéo cả hệ thống thay đổi.
Theo ý kiến của các thành viên trong
đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sỹ, mô hình này
cần được đề nghị nhân rộng trong toàn thể
DN của tỉnh và cả nước. Vấn đề đặt ra là làm
cách nào để đề xuất đến các DN ứng dụng
mô hình hiệu quả đã được thử nghiệm này
với tất cả các ngành khác nhằm nâng cao
hiệu quả cả hoạt động sản xuất, giảm thiểu
hao tổn sức lao động, cải thiện môi trường
làm việc... Được biết hiện nay tại BIFA,
Ban Đào tạo đã và đang hoạt động rất hiệu
quả trong việc nhân rộng mô hình SCORE
tại các công ty thành viên. Theo kế hoạch
của BIFA trong thời gian tới BIFA tiếp tục
đẩy mạnh hoạt động đào tạo, tiếp tục chia
sẻ các kinh nghiệm từ dự án SCORE nhằm
giúp các DN trong Hiệp hội phát triển sản
xuất theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu
hội nhập. Trong xu thế thuận lợi chung của
ngành gỗ trong việc mở rộng thị trường, việc
áp dụng SCORE được các DN đánh giá là
tiền đề nâng cao năng suất lao động, nâng
tầm vị trí DN trong đối tác quốc tế./.
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VỀ ĐÍCH THÀNH CÔNG
 Kim Cúc - P. KTTCTH
Sáng 28-12, tại
Trung tâm Hội nghị
và Triển lãm tỉnh
Bình Dương, UBND
tỉnh đã khai mạc Hội
nghị kết nối cung cầu
mặt hàng nông sản
và trái cây tỉnh Bình
Dương năm 2018.

N

Ông Nguyễn Văn Dành - Giám đốc Sở Công thương

sản xuất công nghiệp, xuất khẩu luôn là một
trong những điểm sáng của Bình Dương,
với chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch
xuất khẩu luôn đạt mức tăng trưởng khá tốt
so với cùng kỳ. Đến nay, Bình Dương luôn
trong tốp 5 các tỉnh, thành dẫn đầu cả nước
về chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch
xuất khẩu trong cả nước. Chỉ số sản xuất
công nghiệp (IIP)  năm 2018 tăng 9,79% so
cùng kỳ, vượt 0,79% so với kế hoạch; công
nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là ngành thế
mạnh của tỉnh, chiếm trên 98% giá trị sản
xuất công nghiệp;. Về kim ngạch xuất, nhập
khẩu, xuất khẩu đạt 25,28 tỷ USD, tăng
15,6% so với cùng kỳ, ước đạt 10,4% tổng
kim ngạch xuất khẩu cả nước; nhập khẩu
ước đạt 20,5 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng
kỳ, ước đạt 8,7% tổng kim ngạch nhập khẩu
cả nước; Xuất siêu đạt trên 4,78 tỷ USD.
Cơ cấu mặt hàng sản xuất, xuất khẩu có
chuyển dịch theo chiều hướng tăng tỷ trọng
hàng công nghiệp chế biến, phù hợp với lộ
trình thực hiện mục tiêu của Chiến lược
xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 20112020, định hướng đến năm 2030 của Bình

ăm 2018, mặc dù nền kinh tế vẫn
còn tồn tại nhiều khó khăn, thách
thức tuy nhiên với đà phục hồi mạnh
mẽ của nền kinh tế Mỹ, sự tăng trưởng ổn
định của các nền kinh tế chủ chốt như Châu
Âu, Nhật Bản, tác động tích cực từ việc 11
nước thành viên chính thức ký kết Hiệp
định CPTPP, việc triển khai hiệu quả các
nhóm giải pháp của Chính phủ nhằm tháo
gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh
tiếp tục phát huy hiệu quả, lãi suất, tỷ giá
ngoại tệ ổn định, v.v... Nền kinh tế Việt
Nam nói chung và tại Bình Dương nói riêng
vẫn đạt được những kết quả khả quan. Bình
Dương tiếp tục ghi nhận những kết quả tích
cực về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó,
hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã
hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra
(27/29 chỉ tiêu). Đặc biệt, đa số chỉ tiêu kế
hoạch của ngành Công Thương đều về đích
khá ấn tượng.
Kể đến thành công của ngành, trước
tiên phải nhắc đến hoạt động sản xuất công
nghiệp, xuất nhập khẩu. Tăng trưởng về
15
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18% so cùng kỳ, trong đó, khu vực kinh tế
trong nước thực hiện 182.126 tỷ đồng, tăng
18,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước
ngoài 8.874 tỷ đồng, tăng 16,3%; giá trị gia
tăng ngạch dịch vụ đạt 10,3%.
Ngoài ra, hạ tầng của ngành luôn được  
quan tâm đầu tư. Trên địa bàn tỉnh có 12
cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích
789,91 ha, có 09 CCN  đi vào hoạt động với
diện tích 635,48 ha, tỷ lệ lấp đầy 70,6%,
có 93 dự án đang hoạt động sản xuất kinh
doanh với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.905
tỷ đồng tạo công ăn việc làm cho 21.560 lao
động. Về thương mại dịch vụ, hiện có 106
chợ đang hoạt động trong quy hoạch, trong
đó: 02 chợ hạng 1, 19 chợ hạng 2 và 85 chợ
hạng 3, có 03 TTTM (01 TTTM hạng 1, 02
TTTM hạng 3) và 11 siêu thị (08 siêu thị
hạng 1, 01 siêu thị hạng 2, 02 siêu thị hạng
3).  
Để đạt được những kết quả trên, ngoài
sự nỗ lực của cộng đồng DN phải kể đến
sự phấn đấu vượt khó trên mọi mặt của
CBCC,VC toàn ngành Công Thương Bình
Dương. Trong điều kiện khó khăn về các
nguồn lực nhưng CBCC,VC vẫn tập trung
hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý nhà
nước mà ngành được giao.
Trên lĩnh vực công nghiệp, Sở Công
thương Bình Dương đang tích cực triển

Dương. Các mặt hàng chủ lực có quy mô
xuất khẩu lớn như dệt may, giày dép, sản
phẩm gỗ, máy móc thiết bị phụ tùng tiếp
tục duy trì được mức tăng trưởng ổn định,
đồng thời đã phát triển thêm nhiều mặt
hàng xuất khẩu mới thuộc nhóm công nghệ
như điện thoại di động, máy vi tính, thiết bị
điện tử, đặc biệt là sản phẩm nông sản chất
lượng cao, có 19/24 sản phẩm công nghiệp
chủ yếu của tỉnh đều đạt mức tăng trưởng
so với cùng kỳ.
Bên cạnh sản xuất, xuất nhập khẩu,
bức tranh của ngành sẽ hoàn chỉnh hơn
khi nói đến hoạt động thương mại dịch vụ.
Đây cũng là một trong những lĩnh vực khá
phát triển của nền kinh tế tỉnh nhà. Tính
đến nay, thị trường bán lẻ của tỉnh có sự
góp mặt của nhiều thương hiệu lớn trong và
ngoài nước như Co.op Mart, Big C, Vinmart,
Lotte, Aeon,... Đồng thời, tỉnh vẫn tiếp tục
thực hiện kêu gọi đầu tư, xây dựng trong
lĩnh vực thương mại, nhiều dự án lớn của
các nhà đầu tư trong và ngoài nước đang
được triển khai. Dịch vụ logistics cũng đang
có những bước tiến khá nổi bật trên địa bàn
tỉnh Bình Dương, đã thành lập Hiệp hội
logistics tỉnh Bình Dương, doanh thu của
các DN hoạt động trong ngành ước đạt mức
tăng trưởng 18-20% so với cùng kỳ. Năm
2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh
thu dịch vụ thực hiện 191.000 tỷ đồng, tăng
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ngoài, thực hiện tốt công tác hỗ trợ tiêu thụ
nông sản như tổ chức hội nghị kết nối cung
cầu tiêu thụ trái cây có múi tại huyện Bàu
Bàng, tổ chức Hội nghị kết nối hàng nông
sản của tỉnh, làm việc với siêu thị, tổ chức
Hội nghị, ký biên bản thỏa thuận kết nối với
nhà phân phối. Theo dõi, xúc tiến kết nối
cung cầu: DN thu mua các sản phẩm nông
nghiệp như: cam, bưởi, quýt, măng cụt...
của hộ nông dân, chủ trang trại ở huyện
Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên, huyện
Dầu Tiếng, thị xã Thuận An...
Đồng thời công tác cải cách hành chính,
tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính
cũng hết sức chú trọng. Sở đã tổ chức 05
Đoàn kiểm tra các DN trên các lĩnh vực do
ngành quản lý; xây dựng Kế hoạch cắt giảm
chi phí cho DN; đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động hành chính,
triển khai nâng cấp dịch vụ công mức độ
3-4 đối với 20 TTHC của Sở; ban hành Kế
hoạch thực hiện Kế hoạch 43 của Tỉnh ủy
về triển khai thực hiện Nghị quyết 18,
Nghị quyết 19 của Sở; Thực hiện công tác
điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai
đoạn 2020-2025; thành lập Trung tâm Xúc
tiến Đầu tư, thương mại và phát triển công
nghiệp tỉnh thuộc Sở trên cơ sở hợp nhất
Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung
tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công
nghiệp; v.v...
Với những kết quả đã đạt được trong
năm 2018, bước sang năm 2019, ngành
Công Thương Bình Dương đã đặt ra kế
hoạch cụ thể như: Chỉ số sản xuất công
nghiệp (IIP) tăng 9,5% so cùng kỳ;  Giá trị
gia tăng ngành dịch vụ tăng 10,6% so cùng
kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 18% so
cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu tăng 15,5%
so cùng kỳ.
Hy vọng với những tiền đề đã có cùng
với nội lực và sự đoàn kết, phấn đấu của
toàn ngành, ngành Công Thương Bình
Dương sẽ hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra
cho năm 2019, góp phần thực hiện thắng lới
Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ X nhiệm
kỳ 2015-2020 đã đề ra./.

khai xây dựng các Đề án nhằm hỗ trợ các
DN nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công
nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công
năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm
công nghiệp; Nâng cao tỷ trọng nội địa hóa,
hàm lượng công nghệ và hàm lượng tri
thức trong các ngành sản phẩm xuất khẩu
và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; Định
hướng ngành nghề, dự án kêu gọi thu hút
đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, thương
mại trên địa bàn tỉnh; phát triển cụm công
nghiệp hỗ trợ; v.v... Ngoài ra, tích cực triển
khai công tác nắm tình hình sản xuất kinh
doanh của DN, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó
khăn cho DN, hàng quý, Tổ công tác của
Sở Công thương đều tổ chức các Đoàn đến
thăm, nắm tình hình tại một số DN, hiệp
hội. Triển khai thực hiện tốt quy hoạch
phát triển điện lực tỉnh, công tác tiết kiệm
điện, an toàn điện, quản lý an toàn hóa
chất, quản lý vật liệu nổ công nghiệp, v.v...
Đồng thời triển khai tốt công tác khuyến
công và tư vấn phát triển công nghiệp, Năm
2018 với tổng kinh phí khuyến công được
giao thực hiện trong năm là 5 tỷ 266 triệu
đồng, đã triển khai thực hiện 34 chương
trình, kế hoạch, đề án; công tác tư vấn phát
triển công nghiệp, công tác tiết kiệm năng
lượng và sản xuất sạch hơn đều đạt và vượt
kế hoạch đề ra.
Trên lĩnh vực thương mại, Sở đã triển
khai thực hiện tốt Chương trình bình ổn
thị trường hàng hóa thiết yếu và bình ổn
thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ
học sinh đảm bảo cung ứng hàng hóa kịp
thời, tránh xảy ra tình trạng sốt giá ảo,
đảm bảo giá cả thị trường các mặt hàng
thiết yếu tương đối ổn định, không tăng
giá, góp phần kiềm chế lạm phát, thực hiện
công tác an sinh xã hội phục vụ nhu cầu
mua sắm của người dân. Hoạt động xúc tiến
thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường,
kết nối thị trường trong và ngoài nước, tạo
thuận lợi cho việc quảng bá sản phẩm, xây
dựng thương hiệu cũng được quan tâm, đã
tổ chức Đoàn DN của tỉnh tham gia 10 Hội
chợ triển lãm trong nước, 03 Hội chợ nước
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2019
A. CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN
THƯƠNG MẠI:
I. Xúc tiến thương mại trong nước:
1. Tổ chức Chương trình đưa Hàng Việt
về nông thôn và các Khu Cụm công nghiệp:
- Số lượng tổ chức: 10 phiên.
- Tính chất ngành hàng: Tổng hợp.
2. Tham gia hội chợ triển lãm trong nước:
2.1 Tham gia 01 hội chợ triển lãm
ngành Công Thương vùng Đông Nam Bộ;
2.2. Tham gia 12 Hội chợ, triển lãm
thương mại, chương trình xúc tiến thương
mại, kết nối Cung - Cầu tổ chức tại các tỉnh,
thành phố trong cả nước.
2.3. Tham gia Hội chợ, Triển lãm sản
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp
Khu vực và Quốc gia
- Số lượng: 02 Hội chợ
- Địa điểm: Hà Nội và tỉnh Bà Rịa Vũng
Tàu
- Đơn vị tổ chức: Bộ Công Thương, Ủy
ban nhân dân Hà Nội và tỉnh Bà Rịa Vũng
Tàu - Tính chất ngành hàng: Đẩy mạnh
hoạt động xúc tiến thương mại, gia tăng
hiệu quả sản xuất, tôn vinh các sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
2.4. Hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia
các hội chợ, triển lãm sản phẩm công nghiệp
nông thôn tiêu biểu tại các địa phương khác.
- Số lượng: 10 cơ sở
- Thời gian: năm 2019
- Đối tượng: DN, Cơ sở CNNT
II. Xúc tiến thương mại nước ngoài:
1. Hỗ trợ DN tham gia Hội chợ Ambiente
Germany 2019:
- Thời gian tổ chức: Tháng 2 năm 2019.
- Địa điểm: Thành phố Frankfurt Cộng hòa Liên bang Đức.
- Đơn vị tổ chức: Messe Frankfurt
GmbH - Cộng hòa Liên bang Đức.
- Tính chất ngành hàng: Gốm sứ, quà
tặng và trang trí nội thất.
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- Hỗ trợ kinh phí tham gia gian hàng
và trang trí gian hàng cho 01 DN trong tỉnh
tham gia.
2. Hội chợ Quà tặng cao cấp Singapore
năm 2019:
- Thời gian tổ chức: Tháng 7 năm 2019.
- Địa điểm: Cộng hòa Singapore.
- Đơn vị tổ chức: BIZLink Exhibition
Services Pte Ltd.
- Tính chất ngành hàng: Gốm sứ, sơn mài.
3. Hội chợ Magic Show 2019:
- Thời gian tổ chức: Tháng 8 năm 2019.
- Địa điểm: Thành phố Las Vegas, Bang
Nevada - Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
- Đơn vị tổ chức: UBM Fashion Inc. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
- Tính chất ngành hàng: Dệt may, Da
giày, Phụ liệu dệt may.
4. Hội chợ IFFT Interiorlifestyle living
2019 tại Tokyo:
- Thời gian tổ chức: Tháng 11 năm
2019.
- Địa điểm: Thành phố Tokyo, Nhật
Bản.
- Đơn vị tổ chức: Messe Frankfut
Japan Ltd và Japan Furniture Industry
Development Association (JFA)
- Tính chất ngành hàng: Trang trí nội
thất.
5. Triển lãm quốc tế về trang trí nội
thất - IMM Cologne 2020.
- Thời gian tổ chức: Tháng 01 năm 2020.
- Địa điểm: Thành phố Cologne - Cộng
hòa Liên bang Đức.
- Đơn vị tổ chức: Koelnmess GmbH Cộng hòa Liên bang Đức.
- Tính chất ngành hàng: Các sản phẩm
trang trí nội thất.
6. Hỗ trợ DN tham gia hội chợ, triển
lãm về cơ khí, năng lượng, điện…:
- Thời gian tổ chức: Năm 2019.
- Địa điểm: Khu vực Đông Nam Á.
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- Tính chất: Năng lượng, Cơ khí, Điện...
- Hỗ trợ 04 DN thuộc Hiệp hội Cơ Điện
III. Chương trình tư vấn, hỗ trợ DN
trong quảng bá thương hiệu, xúc tiến
thương mại và phát triển công nghiệp
1. Tổ chức hội thảo về nâng cao hiệu
quả xúc tiến thương mại và thông tin hỗ trợ
về mã số D-U-N-S.
- Thời gian: 01 ngày.
- Số lượng DN hỗ trợ: 100 người.
- Đơn vị phối hợp: Chương trình Xúc
tiến nhập khẩu Thụy Sỹ (SIPPO) và D&B
Việt Nam LLC.
- Nội dung: Tổ chức hội thảo nhằm tập
huấn cho DN các thức tham gia các hội chợ
triển lãm trong và ngoài nước một cách hiệu
quả. Đồng thời, giới thiệu với DN về chỉ số
D-U-N-S trong kinh doanh quốc tế.
2. Xây dựng và phát hành các tài liệu
tuyên truyền về các FTA đã ký kết và hoàn
thành đàm phán và các vấn đề liên quan.
- Thời gian: Năm 2019.
- Số lượng: 1.000 cuốn.
B. CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ
I. Chương trình đào tạo về thương
mại điện tử:
1. Chương trình nâng cao công tác quản
lý thương mại điện tử cho cán bộ công chức,
viên chức.
- Đối tượng tham gia: Cán bộ, công
chức quản lý nhà nước về lĩnh vực Thương
mại điện tử.
- Đơn vị chủ trì: Sở Công thương.
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách địa
phương.
- Thời gian thực hiện: 02 ngày - Quý II/
năm 2019.
- Số lượng: 100 người.
2. Tập huấn xây dựng hệ thống
marketing tự động (cơ bản).
- Đối tượng tham gia: Nhân viên lập kế
hoạch marketing.
- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội, phòng kinh
tế, liên minh hợp tác xã.
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách địa
phương và xã hội hóa.
- Thời gian thực hiện: 05 ngày - Quý

II - năm 2019.
- Số lượng tham dự: 100 người.
- Số lượng lớp: 02 lớp.
3. Tập huấn xây dựng hệ thống
marketing tự động (nâng cao).
- Đối tượng tham gia: Nhân viên bán
hàng, nhân viên tiếp thị.
- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội, phòng kinh
tế, liên minh hợp tác xã.
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách địa
phương và xã hội hóa.
- Thời gian thực hiện: 05 ngày - Quý
III - năm 2019.
- Số lượng tham dự: 100 người.
- Số lượng lớp: 01 lớp.
4. Tập huấn xây dựng hệ thống
marketing tự động (nâng cao).
- Đối tượng tham gia: Nhân viên bán
hàng, nhân viên tiếp thị.
- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội, phòng kinh
tế, liên minh hợp tác xã.
- Kinh phí thực hiện: kinh phí xã hội
hóa.
- Thời gian thực hiện: 05 ngày - Quý
III - năm 2019.
- Số lượng tham dự: 100 người.
- Số lượng lớp: 01 lớp.
5. Hội thảo Kết nối cung cầu qua mạng
- Đối tượng tham gia: Hiệp hội, phòng
kinh tế, liên minh hợp tác xã, DN trong và
ngoài tỉnh.
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách địa
phương và xã hội hóa.
- Thời gian thực hiện: 01 ngày - Quý
IV/ năm 2019.
- Số lượng: 100 người.
II. Chương trình tuyên truyền và
hỗ trợ DN ứng dụng thương mại điện
tử:
1. Chương trình tuyên truyền về
Thương mại điện tử.
- Đơn vị thực hiện: Đơn vị truyền thông
trong tỉnh Bình Dương.
- Đối tượng: DN và người dân trên địa
bàn tỉnh Bình Dương.
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách địa
phương và xã hội hóa.
- Thời gian thực hiện: Quý I/ năm 2019.
2. Hỗ trợ DN ứng dụng Thương mại
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điện tử.
- Đối tượng tham gia: DN trong tỉnh
Bình Dương.
- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội, phòng kinh
tế, liên minh hợp tác xã, DN trên địa bàn
tỉnh.
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách địa
phương và xã hội hóa.
- Thời gian thực hiện: Quý III/2019.
3. Chương trình xây dựng sàn Thương
mại điện tử.
- Đơn vị phối hợp: Đơn vị trúng thầu.
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách địa
phương và xã hội hóa.
- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2019.
4. Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động
Cổng thông tin điện tử Sở Công thương và
tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về
TMĐT.
Nội dung: Mua thông tin tài liệu phục
vụ công tác thông tin, chi trả nhuận bút,
biên tập tin cho Ban biên tập, chi phí cập
nhật các tin bài được chọn lọc đăng trên
Cổng thông tin điện tử Sở Công thương.
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách địa
phương.
+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2019.
C. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN
CÔNG
I. Chương trình nâng cao năng lực
quản lý cho DN
1. Tổ chức tập huấn, hội thảo, …về chính
sách khuyến công, tuyên truyền chương
trình SXSH, Tiết kiệm năng lượng và đào
tạo nâng cao năng lực cho các cơ sở CNNT
trên địa bàn tỉnh.
- Số lượng: 10 hội thảo/tập huấn/lớp
(trong đó: 02 hội thảo, 02 lớp tập huấn và
04 lớp NCNL về khuyến công và 02 hội thảo
Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn)
Đối tượng: Cơ sở, DN sản xuất CNNT;
cán bộ huyện, thị xã trên địa bàn.
2. Hỗ trợ tổ chức đoàn tham quan, khảo
sát học tập kinh nghiệm, mô hình, hội nghị,
hội thảo, diễn đàn, giới thiệu công nghệ,
máy móc thiết bị hiện đại cho các cơ sở công
nghiệp nông thôn và công tác khuyến công,
khuyến khích phát triển sản xuất công
nghiệp và sản xuất sạch hơn.

Soá 11 - 2018

- Số lượng: 04 đoàn
- Đối tượng: Cơ sở, DN sản xuất CNNT;
Cán bộ thực hiện công tác khuyến công,
Cộng tác viên khuyến công, cán bộ quản lý,
phụ trách công tác khuyến công.
II. Chương trình hỗ trợ xây dựng
mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển
giao công nghệ và ứng dụng máy móc
tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật.
1.   Hỗ trợ cho cơ sở CNNT ứng dụng
máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ
thuật vào sản xuất công nghiệp- tiểu thủ
công nghiệp.
- Số lượng: 10-15 cơ sở
- DN, Cơ sở CNNT
MMTB đáp ứng yêu cầu:
Máy móc hỗ trợ ứng dụng là máy móc
thiết bị đơn chiếc hoặc cụm thiết bị hoặc
nhóm thiết bị cùng loại ứng dụng vào các
khâu sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường
của cơ sở công nghiệp nông thôn.
Máy móc thiết bị tiên tiến được hỗ trợ
ứng dụng phải là máy móc thiết bị mới;
nâng cao được năng suất, chất lượng sản
phẩm, hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nhiên
liệu hoặc giảm thiểu ô nhiễm môi trường
hoặc tạo ra sản phẩm mới so với máy móc
thiết bị hiện cơ sở sản xuất đang sử dụng.
2.  Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn
kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản
xuất sản phẩm mới hoặc Hỗ trợ xây dựng
mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch
hơn
- Số lượng: 01-02 cơ sở
- Mô hình thí điểm đáp ứng yêu cầu:
Công nghệ mới được lựa chọn xây dựng
mô hình trình diễn phải vượt trội hơn về
năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả
so với công nghệ hiện các cơ sở công nghiệp
nông thôn trên địa bàn đang áp dụng và là
công nghệ cần khuyến khích hỗ trợ đầu tư
do cơ quan quản lý chương trình xem xét,
quyết định.
III. Chương trình phát triển sản
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
-   Hỗ trợ phòng trưng bày giới thiệu
quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn
và các hoạt động xúc tiến thương mại.
- Số lượng: 01 phòng trưng bày.
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- Đối tượng thụ hưởng: Trung Tâm
IV. Chương trình tư vấn trợ giúp
các cơ sở công nghiệp nông thôn
- Hỗ trợ cơ sở CNNT trong việc thuê tư
vấn lập dự án đầu tư, marketing; quản lý
sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực;
thành lập DN; liên doanh, liên kết trong
sản xuất kinh doanh; thiết kế mẫu mã, bao
bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị
mới.
- Số lượng: 02 cơ sở
- Thời gian: năm 2019
- Đối tượng thụ hưởng: DN, Cơ sở
CNNT.
V. Chương trình cung cấp thông
tin về các chính sách phát triển công
nghiệp, khuyến công…
1.  Xuất bản Bản tin công thương
- Số lượng: 11.000 cuốn/11 kỳ
- Thời gian: năm 2019
2.   Duy trì tên miền và lưu trữ trang
thông tin điện tử của Trung tâm
- Số lượng: 1 website
- Thời gian: năm 2019
3. Xây dựng các chương trình truyền
hình, truyền thanh tuyên truyền về công
tác khuyến công, tiết kiệm năng lượng và
sản xuất sạch hơn.
- Số lượng: 04 chương trình khuyến
công và 01 phóng sự Tiết kiệm năng lượng
và sản xuất sạch hơn
- Thời gian: năm 2019
4. Tuyên truyền hoạt động khuyến công
và sản xuất sạch hơn trên Báo Bình Dương
(Báo điện tử, Nhật báo, …)
- Số lượng: 30 bài/phóng sự (trong đó
20 bài khuyến công, 10 bài tiết kiệm năng
lượng và sản xuất sạch hơn)
- Thời gian: năm 2019
5.  Tờ rơi, tờ gấp và sổ tay về hoạt động
khuyến công
- Số lượng: 1.000 tờ rơi và 1.000 quyển
sổ tay
- Thời gian: năm 2019
VI. Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp
tác kinh tế, phát triển các cụm công
nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi
trường.
1. Hỗ trợ lãi suất vốn vay cho cơ sở

CNNT gây ô nhiễm môi trường di dời vào
các khu, cụm CN
- Số lượng: 01 đến 02 cơ sở CNNT
- Đối tượng thụ hưởng: DN, Cơ sở
CNNT
2. Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết; đầu tư
xây dựng kết cấu hạ tầng; tổ chức hội nghị,
hội thảo và diễn đàn để thu hút đầu tư phát
triển cụm công nghiệp.
- Số lượng: 01 đến 02 cơ sở CNNT
- Đối tượng thụ hưởng: DN, Cơ sở
CNNT
3.   Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô
nhiễm môi trường tại các cơ sở CNNT, cụm
công nghiệp.
- Số lượng: 01 hệ thống
- Đối tượng thụ hưởng: DN, Cơ sở
CNNT
VII. Nâng cao năng lực quản lý và
tổ chức thực hiện hoạt động khuyến
công
1.   Tổ chức và duy trì mạng lưới cộng
tác viên Khuyến công
- Số lượng: 30 cộng tác viên
- Đối tượng: Đội ngũ, mạng lưới công
tác viên khuyến công với số lượng khoảng
30 cộng tác viên.
2. Hội nghị tổng kết công tác Khuyến
công.
- Số lượng: 01 hội nghị
D. CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT
SẠCH HƠN
1. Đánh giá nhanh và đánh giá tổng
thể (chi tiết) về sản xuất sạch hơn trong
công nghiệp
- Số lượng: 14 DN (08 DN đánh giá nhanh
và 6 DN đánh giá tổng thể)
2. Hỗ trợ cơ sở SXSH xây dựng mô hình
thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn
- Số lượng: 01 DN
-  Tiêu chí lựa chọn: Các cơ sở sản xuất
công nghiệp được lựa chọn, hỗ trợ xây dựng
mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch
hơn phải nâng cao được hiệu quả sử dụng
tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên
liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn
chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải
thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con
người./.
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KHUYẾN CÔNG BÌNH DƯƠNG
MỘT NĂM TĂNG TỐC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
 Anh Tuấn - KC&PTCN

N

hằm mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp ở khu vực nông thôn, tăng kim ngạch xuất
khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp, tăng mạnh công nghiệp chế biến các sản phẩm
nông- lâm-thủy sản và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở khu
vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. UBND tỉnh Bình Dương đã
phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương đến năm 2020, theo đó hàng năm sẽ bố
trí từ 5 đến 6 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện các nội dung chương trình khuyến công.

Quyết liệt hoàn thành kế hoạch:
Thực hiện chương trình khuyến công
đã được UBND tỉnh phê duyệt, Trung tâm
đã khẩn trương tiến hành xây dựng kế
hoạch triển khai, bám sát từng nội dung và
sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp lãnh
đạo. Tích cực chủ động làm việc với các DN,
cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), Hiệp
hội ngành hàng, phòng Kinh tế các huyện,
thị xã, thành phố trong Tỉnh để triển khai
các chương trình, nội dung và định mức hỗ
trợ từ hoạt động khuyến công năm 2018.
Hoạt động khẩn trương, chắc chắn và
hiệu quả:
Trong năm 2018, Sở Công thương thẩm
định và phê duyệt 31 đề án, kế hoạch thực
hiện các Chương trình với tổng kinh phí
thực hiện trong năm là: 5.266 triệu đồng,
Trong đó vốn đối ứng của cơ sở công nghiệp
nông thôn là: 13.263 triệu đồng. Cụ thể các
Chương trình như sau:
a) Chương trình nâng cao năng lực
quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động
khuyến công: Kinh phí Thực hiện 153.8
triệu đồng.
-   Tổ chức 05 lớp Tập huấn cho 390
người là cán bộ phụ trách công tác khuyến
công tại các xã, phường, thị trấn và các cơ
sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động
sản xuất trên địa bàn thị xã Tân Uyên (85
người) và huyện Bàu Bàng (80 người), (Kinh
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phí của KCĐP thực hiện 18 triệu đồng); thị
xã Bến Cát (75 người), thị xã Thuận An (80)
và huyện Phú Giáo (70), (kinh phí Huyện
thực hiện). Các tập huấn đã đáp ứng nhu
cầu thiết thực giúp cho các cơ sở CNNT
đang hoạt động trên địa bàn nắm bắt những
chính sách, văn bản về khuyến công từ đó
xác định nhu cầu hỗ trợ nhằm tận dụng
nguồn kinh phí của nhà nước phát triển sản
xuất kinh doanh.
- Tổ chức đào tạo 04 lớp (120 học viên)
nâng cao năng lực quản trị DN cho các cơ
sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh
Bình Dương (kinh phí 108 triệu đồng).
- Tổ chức 01 đoàn khảo sát, liên kết sản
xuất, tìm kiếm nguồn nguyên liệu,đơn vị
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c) Chương trình phát triển sản
phẩm CNNT tiêu biểu, kinh phí thực
hiện là 994,8 triệu đồng
- Thực hiện Kế hoạch số 3168/KHUBND ngày 27/7/2017 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bình Dương về việc tổ chức bình
chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu
biểu tỉnh Bình Dương năm 2018. Trung
tâm đã tham mưu thành lập Hội đồng, Tổ
chuyên môn giúp việc, Ban giám khảo bình

gia công sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ,
đan mây tre lá tại tỉnh Trà Vinh và tỉnh
Kiên Giang (kinh phí 27,8 triệu đồng).
- Phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Bến
Cát tổ chức 01 đoàn liên kết, tìm kiếm thị
trường tiêu thụ sản phẩm và sản xuất sản
phẩm thủ công mỹ nghệ và chế biến lâm
sản tại tỉnh Đắk Nông (nguồn kinh phí tổ
chức do Phòng Kinh tế TX Bến Cát tự đảm
bảo)
b) Chương trình hỗ trợ xây dựng
mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển
giao công nghệ và ứng dụng máy móc
tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công
nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm
về áp dụng sản xuất sạch hơn:
Đã xây dựng hỗ trợ cho 15 DN, cơ sở
công nghiệp nông thôn và Hỗ trợ xây dựng
01 mô hình trình diễn kỹ thuật. Kinh phí đề
nghị phê duyệt thực hiện 3.310 triệu đồng,
trong đó vốn đối ứng của các cơ sở CNNT là
13.263 triệu đồng.
Nhìn chung việc hỗ trợ là để nâng cao
chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh, mở
rộng nhà xưởng. Việc sử dụng các máy móc
thiết bị tiên tiến sẽ làm giảm sai sót trong
quá trình làm bằng thủ công, độ sắc nét sẽ
cao hơn, điều này giúp sản phẩm trở nên đa
dạng, phong phú hơn, số lượng sản phẩm
cung cấp cho thị trường ngày càng nhiều
hơn, có thể đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết
cho người tiêu dùng. Đáp ứng tốt nhu cầu
về năng suất, chất lượng sản phẩm, giá cả,
tạo môi trường thuận lợi cho người lao động
tham gia sản xuất, ổn định việc làm và tăng
thu nhập. Mặt khác, đây còn là định hướng
và mục tiêu của hoạt động khuyến công,
góp phần mở rộng sản xuất theo hướng
từng bước được cơ giới hóa tăng năng suất
và chất lượng sản phẩm, chú trọng đầu tư
chiều sâu, đổi mới máy móc thiết bị, đồng
thời phải đảm bảo môi trường sinh thái cho
sự phát triển bền vững, ổn định lâu dài,
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao
động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại
hóa.

chọn và là đơn vị giúp việc thường trực trong
suốt quá trình diễn ra bình chọn sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018
trên địa bàn Tỉnh. Kết quả: có 19 sản phẩm
được công nhận sản phẩm công nghiệp nông
thôn tiêu biểu cấp Tỉnh; Đăng ký 12/19 sản
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp
Tỉnh tham gia bình chọn cấp Khu vực năm
2018, kết quả có 6 sản phẩm được bình chọn
là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Khu vực
phía Nam) kinh phí thực hiện 107, 1 triệu
đồng.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch, xin
chủ trương UBND tỉnh và tổ chức thực
hiện tham gia các Hội chợ từ chương trình
khuyến công quốc gia năm 2018 tại Nghệ
An, Phú Yên, Đồng Tháp, Kiên Giang và
Hội chợ quốc tế Gỗ tại Bình Dương. Kinh phí
thực hiện 861.1 triệu đồng (Công văn chấp
thuận số 1119/UBND-KTN ngày 20/3/2018
của UBND tỉnh)
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nghiệp, khuyến công. Kinh phí thực
hiện 721,2 triệu đồng.
- Thực hiện Xuất bản Bản tin Công
Thương năm 2018 (thực hiện 11/11 kỳ).
- Duy trì lưu trữ và nâng cấp wedsite
của Trung tâm.
- Thực hiện 04 phóng sự truyền hình
tuyên truyền về công tác khuyến công.
- Thực hiện 18 bài tuyên truyền công
tác khuyến công trên Báo Bình Dương
Đẩy mạnh công tác thông tin, truyên
truyền, phổ biến những chủ trương chính
sách khuyến công trên các phương tiện
thông tin đại chúng bằng các hình thức
phong phú, đa đạng, tạo điều kiện cho các
cơ sở công nghiệp nông thôn hiểu biết tiếp
cận với các nội dung của chính sách từ đó
tích tực chủ động tham gia; giúp cho các
cấp, các ngành nắm bắt được các chủ trương
quy định về khuyến công để chỉ đạo, phối
hợp tham gia các chương trình đạt hiệu quả
thiết thực.
đ) Nâng cao năng lực quản lý và tổ
chức thực hiện hoạt động khuyến công.
Kinh phí thực hiện 86, 8 triệu đồng.
Tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm về
công tác duy trì nâng cao hiệu quả hoạt
động cộng tác viên khuyến công tại tỉnh
Long An, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sản phẩm CNNT tiêu biểu sau khi
được công nhận sẽ được Sở Công thương,
Trung tâm 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 sản phẩm thông qua hoạt động
tham gia các Hội chợ tại các tỉnh như Long
An, Đồng Tháp, Phú Yên, Kiên Giang, Hà
Nội, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre…
Qua đợt triển khai đầy đủ các nội dung bình
chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu mới thấy rõ
nhiều sản phẩm của Tỉnh sau khi được đạt
giải đã quảng bá được rộng rãi đến người
tiêu dùng, đồng thời xây dựng được thương
hiệu sản phẩm trên thị trường trong tỉnh
cũng như tìm kiếm đối tác để phát triển sản
xuất.
Sản phẩm tham gia tại Hội chợ là
các sản phẩm CNNT tiêu biểu, sản phẩm
truyền thống của tỉnh Bình Dương như sơn
mài, gốm sứ, mây tre đan...  Các đơn vị sau
khi tham gia đã tiếp cận được nhiều khách
hàng trong và ngoài Tỉnh và tạo cơ hội cho
các DN được học tập, trao đổi kinh nghiệm
sản xuất kinh doanh, quảng bá thương hiệu,
sản phẩm, dịch vụ, đổi mới và nâng cao chất
lượng sản phẩm, phát triển thị trường trong
và ngoài tỉnh ngày càng tốt hơn đáp ứng thị
hiếu tiêu dùng.
d) Chương trình cung cấp thông
tin về các chính sách phát triển công

Thực hiện “Duy trì và hỗ trợ hệ thống
mạng lưới cộng tác viên khuyến công”. Năm
2018 có 20 công tác viên.
Tham dự lễ phát động “Cuộc thi sáng
tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Đồng
Nai năm 2018”.
Những kết quả nêu trên đã cho thấy
hoạt động khuyến công ngày càng từng bước
khẳng định được vai trò trong việc thúc đẩy
CNNT phát triển, góp phần thực hiện công
nghiệp hóa và hiện đại hóa địa phương, đó
là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ
tích cực về mặt chuyên môn lẫn nghiệp vụ
của Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa
phương, Ban Giám đốc Sở Công thương để
từ đó mỗi cán bộ công chức, viên chức của
Trung tâm ý thức được trách nhiệm và tầm
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Xác định mục tiêu luôn đồng hành
cùng DN, Trung tâm sẽ triển khai, mở rộng
nhiều nội dung hỗ trợ một cách thiết thực
và hiệu quả, thực hiện đầy đủ các nội dung
của hoạt động khuyến công với kinh phí dự
kiến thực hiện là 6.557 triệu đồng, như sau:
Chương trình nâng cao năng lực quản lý 312
triệu đồng; Chương trình hỗ trợ xây dựng
mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao
công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến,
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công
nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các
mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch
hơn là triệu đồng 3.500 triệu đồng; Chương
trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông
thôn tiêu biểu là 620 triệu đồng; Chương
trình tư vấn trợ giúp các cơ sở công nghiệp
nông thôn là 70 triệu đồng; Chương trình
cung cấp thông tin về các chính sách phát
triển công nghiệp, khuyến công…930 triệu
đồng; Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác
kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và
di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường là 800
triệu đồng; Nâng cao năng lực quản lý và
tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công là
325.2 triệu đồng.
Qua các năm hoạt động công tác khuyến
công đã thể hiện vai trò tích cực là cầu nối
quan trọng giúp các cơ sở CNNT hoạt động
sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả.
Các cơ sở CNNT được đầu tư trang bị thêm
nhiều máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại
tham gia vào quá trình sản xuất góp phần
hình thành nên các sản phẩm ngày càng
chất lượng, đáp ứng được nhu cầu và thị
hiếu tiêu dùng cả về chất lẫn về lượng, gia
tăng về thị trường tiêu thụ không chỉ trong
và ngoài tỉnh mà còn đáp ứng được nhu cầu
xuất khẩu đối với những mặt hàng là thế
mạnh của tỉnh như các mặt hàng về chế
biến gỗ, may công nghiệp, các mặt hàng thủ
công mỹ nghệ như sơn mài, đan mây tre lá…
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và hoạt động có hiệu
quả mà doanh thu các đơn vị thụ hưởng
ngày càng tăng, năm sau luôn cao hơn năm
trước, góp phần tăng nguồn thu ngân sách
và giải quyết lao động tại địa phương./.

quan trọng của công tác khuyến công từ
đó không ngừng tích cực nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu
công tác, cố gắng thực hiện nhiệm vụ với
tinh thần trách nhiệm mang tính chủ động
cao, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
đề ra; Trong công tác phối kết hợp giữa các
phòng chuyên môn của Sở và Trung tâm đã
ngày càng đi vào nề nếp và có chiều sâu,
nên có nhiều thuận lợi trong việc tổ chức
thực hiện công tác khuyến công trên địa bàn
từ khâu xây dựng đến xét duyệt kinh phí
thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho
công tác hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến
công được thông thoáng đáp ứng nhu cầu
thụ hưởng của cơ sở CNNT; Trong công tác
thông tin tuyên truyền chính sách khuyến
công đã triển khai rộng rãi đến các cơ quan
quản lý khuyến công cấp huyện, thị, thành
phố. Hàng năm luôn có các cuộc gặp gỡ, tiếp
xúc, trao đổi, thông báo và hướng dẫn chính
sách hỗ trợ của Nhà nước đến các cơ sở
CNNT trên địa bàn, đặc biệt đã xây dựng và
hình thành mạng lưới cộng tác viên khuyến
công cấp huyện và một số xã trọng điểm để
từng bước củng cố, đẩy mạnh và nâng cao
hiệu quả tuyên truyền, thực thi chính sách
khuyến công trên địa bàn tỉnh.
Năm 2018 các nội dung chương trình
công tác khuyến công đã được thực hiện
đảm bảo theo đúng theo kế hoạch đề ra, bám
sát chương trình đã được ban hành trong
kỳ. Nhìn chung, kết quả hoạt động khuyến
công trên địa bàn tỉnh Bình Dương diễn ra
đúng tiến độ thực hiện của từng đề án, nội
dung đa dạng ở tất cả các chương trình của
hoạt động khuyến công, sử dụng kinh phí
đúng mục đích, hiệu quả mang lại hết sức
thiết thực trong giai đoạn hiện nay trong
đó tập trung vào các chương trình tuyên
truyền chính sách đến các cơ sở CNNT và
tập trung hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết
bị hiện đại vào các khâu sản xuất góp phần
cải thiện chất lượng và nâng cao nâng suất
hiệu quả hoạt động kinh doanh
Tăng tốc, bức phá hoàn thành mục tiêu
kế hoạch năm 2019
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Hỗ trợ ứng dụng máy mài phẳng chính xác CNC trong
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