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HỘI CHỢ QUÀ TẶNG CAO CẤP SINGAPORE 2019

SINGAPORE GIFTS &
PREMIUMS FAIR 2019

H

 Tuyết Nhung
Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Triển lãm

ội chợ quốc tế về quà tặng cao cấp
2019 đã diễn ra tại Trung tâm hội
nghị và triển lãm Marina Bay Sands,
Singapore từ ngày 10 - 12/7/2019.

– Singapore Gifts & Premiums Fair 2019 tại
Trung tâm Triển lãm Marina Bay Sand, Cộng
Hòa Singapore.
Sự kiện Hội chợ quốc tế chuyên ngành
về sản phẩm quà tặng, đồ thủ công mỹ nghệ.
Hội chợ là dịp để các doanh nghiệp giới thiệu,
quảng bá các sản phẩm, mặt hàng thủ công
mỹ nghệ, gốm sứ và sơn mài của tỉnh Bình
Dương.

Trong khuôn khổ Chương trình Xúc tiến
Thương mại và Phát triển Công nghiệp tỉnh
Bình Dương năm 2019. Đoàn tỉnh Bình Dương
đã tổ chức và tham gia xúc tiến thương mại
tại Hội chợ Quà tặng cao cấp Singapore 2019

(Gian hàng chung tỉnh Bình Dương tại Hội chợ Quà tặng cao cấp Singapore 2019 – Singapore Gifts
& Premiums Fair 2019)
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Thị trưởng ở Singapore (từ trái qua thứ 4) và đại diện Tham tán Thương vụ Việt Nam tại Singapore
(từ trái qua thứ nhất và thứ 5).

Trong ngày khai mạc Hội chợ Quà tặng
cao cấp Singapore 2019 – Singapore Gifts &
Premiums Fair 2019, Gian hàng chung của tỉnh
hân hạnh được chào đón Thị trưởng Singapore
và bà Trần Quỳnh - Tham tán thương mại của
Việt Nam tại Singapore đến thăm gian hàng
chung của tỉnh Bình Dương.
Trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ,
gian hàng chung của tỉnh Bình Dương đã đón
tiếp khoảng gần 2.850 lượt khách tham quan
và mua những sản phẩm trưng bày.
Kết thúc chương trình Hội chợ Quà tặng
cao cấp Singapore 2019 – Singapore Gifts &
Premiums Fair 2019, các doanh nghiệp đã
đánh giá rất cao và thành công khi tham gia
Hội chợ, các sản phẩm bán trực tiếp doanh thu
gần 200 triệu đồng và ký kết được các hợp
đồng và chào giá đến một số khách hàng tiềm
năng. Quan trọng hơn các doanh nghiệp tỉnh
Bình Dương có cơ hội giao dịch trực tiếp với
các đối tác của Singapore và các bạn hàng
khác trên thế giới./.

(Ông Lê Bá Linh- Đại diện cho doanh nghiệp
tỉnh Bình Dương tham gia Hội chợ trả lời phỏng
vấn Đài truyền hình Việt Nam tại Singapore)
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TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH KHUYẾN CÔNG

trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

T

 Anh Dũng
Phòng Khuyến công và Phát triển công nghiệp

hực hiện kế hoạch công tác năm 2019,
vừa qua tại hội trường Phòng Kinh tế,
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương
mại và Phát triển công nghiệp - Sở Công
thương phối hợp với phòng Kinh tế huyện
Dầu Tiếng tổ chức lớp tập huấn chính sách
Khuyến công trên địa bàn huyện...
Đây là hoạt động thường niên của Trung
tâm nhằm giúp các cơ sở công nghiệp nông
thôn (CS CNNT), các cán bộ phụ trách khuyến
công của phòng Kinh tế, xã, phường đang hoạt
động trên địa bàn huyện cập nhật các quy định
mới về chính sách chính sách khuyến công,
qua đó nắm rõ đối tượng, ngành nghề và định
mức được hỗ trợ của chính sách.
Tham dự lớp tập huấn có các đại biểu đến
từ phòng Kinh tế, cán bộ xã, Hợp tác xã, và
các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực
công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Tại lớp
tập huấn các cán bộ của Trung tâm đã phổ biến
các nội dung chính và phù hợp với loại hình
của cơ sở - Các nội dung chính sách khuyến

công, tiết kiệm năng, sản xuất sạch mới nhất
hiện nay; Đồng thời tư vấn hướng dẫn các
cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tại địa
phương cách lập đề án khuyến công, quy trình,
thủ tục để tiếp cận chính sách khuyến công,
Sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng khi
có nhu cầu.
Cũng tại lớp tập huấn này, các cán bộ và
các cơ sở sản xuất công nghiệp tham dự cũng
đã thảo luận, trao đổi những thắc mắc về khó
khăn trong tiếp cận chính sách đã được các
cán bộ Trung tâm hướng dẫn cụ thể./.

Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Khuyến công và Phát triển công nghiệp
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SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH DƯƠNG

tổ chức Hội nghị
phổ biến các văn bản pháp
luật về lĩnh vực hóa chất

N

 Hồng Tú
Phòng Quản lý năng lượng và Kỹ thuật an toàn

Một số nội dung chính của Nghị định và
Thông tư được triển khai tại Hội nghị như:
Yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong sản
xuất, kinh doanh hóa chất; hóa chất sản xuất,
kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công
nghiệp; điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh
doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều
kiện trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện sản
xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp; hồ
sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu,
nhập khẩu tiền chất công nghiệp; kế hoạch,

gày 10/5/2019, Sở Công thương tỉnh
Bình Dương tổ chức Hội nghị phổ
biến các văn bản pháp luật về lĩnh
vực hóa chất.
Tham dự Hội nghị có 110 đại biểu đến từ
70 doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa
bàn tỉnh Bình Dương. Tại Hội nghị, Sở Công
thương đã phổ biến các văn bản pháp luật
có hiệu lực từ đầu năm 2018 như: Nghị định
113/2017/NĐ-CP và Thông tư 32/2017/TTBCT; đồng thời hướng dẫn thực hiện phân loại
hỗn hợp chất bằng phần mềm GHS TOOLS.

Ông Hồ Văn Bình – Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi Hội nghị
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Ông Trịnh Hữu Thuận – PTP Kỹ thuật An toàn Môi trường hướng dẫn doanh nghiệp
phân loại hỗn hợp chất bằng phần mềm GHS TOOLS

chất, quy định về lập Biện pháp phòng ngừa,
ứng phó sự cố hóa chất, huấn luyện kỹ thuật
an toàn hóa chất, điều kiện về san chiết, đóng
gói hóa chất.

biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất;
khoảng cách an toàn đối với cơ sở hoạt động
hóa chất nguy hiểm; phân loại hóa chất, phiếu
an toàn hóa chất; khai báo hóa chất, thông
tin về hóa chất; huấn luyện an toàn với hóa
chất…

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp chia sẽ
kinh nghiệm về báo cáo hóa chất định kỳ
qua hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia
được áp dụng thực hiện từ ngày 31/7/2018 tại
địa chỉ: http://chemicaldata.gov.vn. Hội nghị
cũng đã tập trung dành nhiều thời gian để thảo
luận, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của đại biểu
tham dự hội nghị.

Hội nghị nhấn mạnh những điểm mới
của Nghị định 113/2017/NĐ-CP, Thông tư số
32/2017/TT-BCT so với Nghị định 108/2008/
NĐ-CP, Nghị định 26/2011/NĐ-CP, Thông
tư 28/2010/TT-BCT, Thông tư 40/2011/TTBCT, Thông tư 20/2013/TT-BCT, Thông tư
36/2014/TT-BCT,… mà nội dung mang tính
cải tiến tạo thuận lợi tích cực cho các tổ chức,
cá nhân trong việc quản lý hóa chất như: quy
định về quản lý hỗn hợp chất trong đó lấy
hệ thống phân loại hài hòa toàn cầu về phân
loại và ghi nhãn hóa chất (GHS - Globally
Harmonized System) làm cơ sở phân loại hóa

Trong thời gian tới, Sở Công thương sẽ
tiếp tục tổ chức nhiều Hội nghị để triển khai
đến các doanh nghiệp chưa tham dự đợt này
và đợt cuối năm 2017 nhằm giúp các doanh
nghiệp nắm bắt kịp thời nội dung văn bản
pháp luật để thực hiện công tác quản lý hóa
chất theo đúng quy định pháp luật./.
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CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA
CÁC ĐIỀU KIỆN KINH DOANH, CÔNG TÁC
AN TOÀN ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH
XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
 Anh Ngọc - Thanh tra Sở

N

Sở Công thương phê duyệt tại Quyết định số
239/QĐ-SCT ngày 18/12/2019, việc giám sát
hoạt động của Đoàn thanh tra sẽ do Giám đốc
Sở Công thương trực tiếp giám sát. Thời hạn
giám sát được tính kể từ ngày công bố Quyết
định thanh tra đến thời điểm kết thúc việc
thanh tra tại nơi được thanh tra.
Tại buổi công bố, sau khi đọc toàn văn
Quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra
đã giới thiệu và giải thích quyền, nhiệm vụ
của Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh
tra; quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra;
thời hạn thanh tra; dự kiến lịch làm việc.
Qua thanh tra sẽ đánh giá được tình hình
chấp hành pháp luật về các điều kiện kinh
doanh, công tác an toàn đối với các đơn vị
hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn

gày 27/6/2019, tại phòng họp B - Sở
Công thương tỉnh Bình Dương, tầng
8, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh,
Đoàn thanh tra theo Quyết định số 118/QĐSCT ngày 20/6/2019 của Giám đốc Sở Công
thương tỉnh Bình Dương đã tiến hành công bố
Quyết định thanh tra.
Theo Quyết định, Đoàn thanh tra do ông Lê
Khắc Thời - Chánh Thanh tra Sở Công thương
làm Trưởng đoàn, các thành viên thuộc Thanh
tra Sở và phòng Quản lý thương mại. Đoàn có
nhiệm vụ thanh tra các điều kiện kinh doanh,
công tác an toàn đối với các đơn vị hoạt động
kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình
Dương.
Đây là cuộc thanh tra trong Kế hoạch
thanh tra, kiểm tra năm 2019 được Giám đốc

Ông Lê Khắc Thời - Trưởng Đoàn thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra
Soá 02 - 2019
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tỉnh; Ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý hoặc
kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử
lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về
hoạt động kinh doanh xăng dầu (nếu có), góp
phần đưa công tác quản lý nhà nước về hoạt
động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đi
vào nề nếp theo quy định pháp luật; đồng thời
nhằm phát hiện những tồn tại, bất cập của cơ
chế, chính sách để kiến nghị với cơ quan nhà
nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục,
sửa đổi các quy định của pháp luật về hoạt
động kinh doanh xăng dầu đảm bảo phù hợp
với thực tiễn; Giúp cho các đối tượng được

thanh tra thực hiện tốt việc chấp hành pháp
luật của Nhà nước về hoạt động kinh doanh
xăng dầu.
Sau buổi công bố Quyết định thanh tra,
Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra thực tế
tại các đơn vị hoạt động kinh doanh xăng dầu
trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả kiểm tra
thực tế và kết quả kiểm tra các hồ sơ có liên
quan, đối chiếu với các quy định của pháp
luật, Đoàn thanh tra sẽ có báo cáo và tham
mưu cho Giám đốc Sở Công thương có Kết
luận thanh tra theo đúng quy định./.

Bộ Công Thương ban hành
khung giá phát điện năm 2019

V

 Minh Hằng - Tổ chức, Hành chính, Tổng hợp

ừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành
Quyết định số 281/QĐ-BCT ngày
12 tháng 02 năm 2019 về ban hành
khung giá phát điện năm 2019.
Theo đó, khung giá phát điện năm 2019 áp
dụng tuỳ thuộc vào loại hình, công nghệ phát
điện; cụ thể:
Thứ nhất, đối với nhà máy nhiệt điện than,
mức trần của khung giá phát điện (chưa bao
gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí cảng biển
và cơ sở hạ tầng dùng chung) áp dụng cho
than nhập khẩu công suất tinh 1x600 MW
là 1.896,05 đồng/kWh. Mức trần của nhà
máy điện chuẩn có công suất tinh 2x600MW
là 1.677,02 đồng/kWh.
Các thông số nhiên liệu sử dụng tính toán
giá phát điện năm 2019 bao gồm: Suất tiêu
hao nhiên liệu tinh ở mức tải 85%: 0,478 kg/
kWh (công suất tinh 1x600MW); 0,474 kg/
kWh (công suất tinh 2x600MW). Nhiệt trị
than: 4.797 kcal/kg. Giá than (chưa bao gồm
thuế VAT và chi phí vận chuyển): 1.737.978
đồng/tấn (than nhập khẩu). Tỷ giá đồng/USD
là 23.350.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định
281/QĐ-BCT quy định khung giá phát điện
năm 2019
Thứ hai, đối với nhà máy thủy điện, mức
trần của khung giá điện (chưa bao gồm thuế
tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường
rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
và thuế giá trị gia tăng) là 1.110 đồng/kWh.
Khung giá phát điện năm 2019 ban hành
kèm theo Quyết định này có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2019./.
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Sở Công thương:
Giám sát chấn động nổ mìn định kỳ tại
Cụm mỏ xây dựng Tân Mỹ năm 2019

 Việt Vũ
Phòng Quản lý năng lượng và Kỹ thuật an toàn

S

Trong đợt giám sát này, Cụm mỏ đá xây
dựng Tân Mỹ đã sử dụng tổng lượng thuốc
nổ là 6.998kg, trong đó Công ty cổ phần
Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương sử dụng
3.000kg; Công ty TNHH Sản xuất Thương
mại và Dịch vụ Tân Tân Mỹ sử dụng 2.000
kg và Chi nhánh Công ty cổ phần Khoáng
sản Miền Đông - Xí nghiệp sản xuất đá Miền
Đông sử dụng 1.998 kg.

áng ngày 07-6, Sở Công thương Bình
Dương tiến hành giám sát chấn động nổ
mìn định kỳ năm 2019 tại Cụm mỏ đá
xây dựng Tân Mỹ, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân
Uyên, tỉnh Bình Dương.
Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ
Micco Nam Bộ thực hiện công tác đo chấn
động với sự giám sát của Sở Công thương Bình
Dương, đại diện Phòng Cảnh sát Quản lý Hành
chính về trật tự xã hội tỉnh Bình Dương; đại
diện Ban Quản lý Cụm mỏ đá xây dựng Tân
Mỹ, đại diện UBND huyện Bắc Tân Uyên, Đại
diện UBND xã Tân Mỹ, và lãnh đạo của 03 mỏ
tại Cụm mỏ đá xây dựng Tân Mỹ.

Kết quả đo tại các mỏ đá xây dựng của
Cụm mỏ đá xây dựng Tân Mỹ được tiến
hành đo giám sát chấn động nổ mìn vào ngày
07/6/2019 như sau:

Ông Phan Hồng Việt - Trưởng phòng Quản lý năng lượng và Kỹ thuật An toàn, Sở Công thương chủ trì buổi
giám sát, thống nhất với các thành viên của tổ giám sát về kế hoạch tổ chức nổ mìn và địa điểm đặt các máy đo
độ chấn động
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Đoàn nghiên cứu tiến hành đo giám sát nổ mìn thực
nghiệm tại Cụm mỏ đá xây dựng Tân Mỹ xác định ảnh
hưởng của sóng chấn động nổ mìn đến các công trình
cần bảo vệ như khu dân cư - vị trí đặt máy đo chấn
động tại nhà ông Nguyễn Công Thành ấp 1, xã Tân
Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giáp với
mỏ đá của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng
Bình Dương

Đoàn nghiên cứu tiến hành đo giám sát nổ mìn thực
nghiệm tại Cụm mỏ đá xây dựng Tân Mỹ xác định ảnh
hưởng của sóng chấn động nổ mìn đến các công trình
cần bảo vệ như khu dân cư - Vị trí đặt máy tại nhà ông
Nguyễn Minh Long ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân
Uyên, tỉnh Bình Dương giáp với mỏ đá của Công ty
TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tân Tân Mỹ

Thang đo Kết quả cho
Kết quả đo thực tế
phép QCVN 02:2008/
theo máy
BCT

STT

Tên Công ty

Vị trí mỏ

1

Công ty TNHH SX Cụm Mỏ đá xây
TM&DV Tân Tân Mỹ dựng Tân Mỹ

2

Công ty cổ phần Cụm Mỏ đá xây
KS&XD Bình Dương
dựng Tân Mỹ

3

CN Công ty CP Miền
Cụm Mỏ đá xây
Đông - XN SX đá Miền
dựng Tân Mỹ
Đông

Khoảng
cách đặt
máy đo D Vận tốc Thang đo
phần tử
(m)
mức âm
tối thiểu
(dB)
(mm/s)
520

1,37

114,2

564

2,03

110,9

455

2,222

110,2

658

1,20

109,5

345

2,151

121,1

510

1,61

119,8

Nhận
xét

Vận tốc
phần tử
tối thiểu
(mm/s)

Thang đo
mức âm
(dB)

<25.4

<133

Đạt

<25.4

<133

Đạt

<25.4

<133

Đạt

Qua các kết quả đo trên, so sánh với QCVN 02:2008/BCT cho thấy quy mô và phương
pháp nổ của các bãi mìn đều đảm bảo cho các công trình gần nhất cần bảo vệ và không tác động
đến sức khỏe của con người.
Kết thúc buổi giám sát có báo cáo đánh giá, tổng kết để phục vụ công tác quản lý nhà nước
về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn. Sở Công thương Bình
Dương tiếp tục giám sát chấn động ảnh hưởng nổ mìn định kỳ tại các mỏ còn lại trên địa bàn
tỉnh. Qua các kết quả đo trên, so sánh với QCVN 02:2008/BCT cho thấy quy mô và phương
pháp nổ của các bãi mìn đều đảm bảo cho các công trình gần nhất cần bảo vệ và không tác động
đến sức khỏe của con người./.
11
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HĐND TỈNH KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10:

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CÁC NỘI DUNG CHI,
MỨC CHI HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

S

 Anh Tuấn
Phòng Khuyến công và Phát triển công nghiệp

được vai trò và đóng góp không nhỏ của
công nghiệp nông thôn (CNNT), trong
đó kinh phí khuyến công của Nhà nước
đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ
trợ, tác động, kích thích các cơ sở CNNT
(doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ hợp tác,
hợp tác xã, hộ kinh doanh) có thêm
nguồn lực để đầu tư vào phát triển sản
xuất, qua đó góp phần phát triển công
nghiệp nói chung.
Nhằm cụ thể hóa các nội dung chi
và mức chi một cách rõ ràng cho phù hợp
với địa phương và áp dụng hỗ trợ thiết
thực nhất đến các cơ sở công nghiệp
nông thôn (CNNT) đang hoạt động sản
xuất trên địa bàn. Góp phần hỗ trợ, tạo
điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc
mọi thành phần kinh tế đầu tư phát

au gần 3 ngày làm việc nghiêm
túc, sáng 26-7, Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX
đã họp phiên bế mạc biểu quyết thông
qua nhiều nội dung quan trọng. 
Tại phiên làm việc, các đại biểu
HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 25
nghị quyết, trong đó có “Nghị quyết số
14/2019/NQ-HĐND quy định nội dung,
mức chi hỗ trợ các hoạt động khuyến
công trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, có
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9
năm 2019.
Để đạt mục tiêu công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và mục tiêu phát triển
bền vững, bên cạnh việc chú trọng phát
triển các ngành công nghiệp mũi nhọn,
công nghiệp chủ lực, cũng cần ý thức
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triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp một cách bền vững, nâng
cao năng lực cạnh tranh.
Theo đó, HĐND đã nhất trí thông
qua một số nội dung chi và mức chi cụ
thể như sau:
1. Mức chi tổ chức bình chọn và trao
giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp
nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp huyện:
- Chi tổ chức bình chọn, trao giấy
chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông
thôn tiêu biểu cấp tỉnh, huyện. Mức chi
hỗ trợ không quá 100.000.000 đồng (một
trăm triệu đồng)/lần đối với cấp tỉnh và
không quá 50.000.000 đồng (năm mươi
triệu đồng)/lần đối với cấp huyện.
- Chi thưởng cho sản phẩm công
nghiệp nông thôn tiêu biểu được bình
chọn bao gồm: Giấy chứng nhận, khung,
kỉ niệm chương và tiền thưởng. Đạt giải
cấp tỉnh không quá 4.000.000 đồng (bốn
triệu đồng)/sản phẩm; đạt giải cấp huyện
không quá 3.000.000 đồng (ba triệu đồng)/
sản phẩm.
2. Chi hỗ trợ để thành lập hội, hiệp
hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ
trợ tối đa 30% chi chí thành lập, nhưng
không quá 40.000.000 đồng (bốn mươi
triệu đồng)/hội, hiệp hội.
3. Chi hỗ trợ đầu tư các phòng trưng
bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại
và Phát triển công nghiệp và cơ sở công
nghiệp nông thôn:
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương
mại và Phát triển công nghiệp: Chi phí
mua sắm ban đầu trang thiết bị, dụng cụ
quản lý dùng để trưng bày. Mức hỗ trợ tối
đa không quá 250.000.000 đồng (hai trăm
năm mươi triệu đồng)/phòng trưng bày.
- Cơ sở công nghiệp nông thôn có sản
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp
tỉnh: Chi phí mua sắm ban đầu trang thiết
bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày.

Đại biểu biểu quyết thông qua
các dự thảo nghị quyết

Mức hỗ trợ tối đa không quá 30.000.000
đồng (ba mươi triệu đồng)/phòng trưng
bày.
- Cơ sở công nghiệp nông thôn có sản
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
cấp huyện: Chi phí mua sắm ban đầu
trang thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để
trưng bày. Mức hỗ trợ tối đa không quá
20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng)/
phòng trưng bày.
4. Nguồn kinh phí chi hỗ trợ sử
dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh
tế do ngân sách cấp tỉnh; ngân sách cấp
huyện cấp hàng năm để thực hiện các
hoạt động khuyến công trên địa tỉnh
Bình Dương.
Đây là Nghị quyết quan trọng, tạo cơ
sở pháp lý để thực hiện tốt các hoạt động
khuyến công của tỉnh trong thời gian tới
và tạo bước đột phá trong việc khuyến
khích, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông
thôn góp phần vào việc chuyển dịch cơ
cấu kinh tế theo hướng phát triển công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần
hoàn thành các nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội của Tỉnh.
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Võ
Văn Minh - Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng
định, với tinh thần đoàn kết, dân chủ,
trí tuệ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ
13
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10 - HĐND tỉnh khoá IX đã hoàn thành
nội dung, chương trình làm việc. Sau
Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị
các cấp, các ngành và đại biểu HĐND
tỉnh tuyên truyền sâu rộng đến cử tri và
nhân dân trong tỉnh về kết quả Kỳ họp,
đặc biệt là các quy định, chính sách mới.
Thường trực HĐND, các Ban HĐND
tỉnh, các Tổ đại biểu, các đại biểu căn cứ

vào nhiệm vụ được phân công thực hiện
tốt chức năng giám sát việc thực hiện
các Nghị quyết và việc giải quyết ý kiến,
kiến nghị của cử tri. UBND tỉnh và các
cấp, các ngành tập trung triển khai các
Nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua,
thực hiện hiệu quả các giải pháp trong
chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành
các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019./.

KẾT QUẢ KIỂM TRA HỆ THỐNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI Sở Công
thương TỈNH BÌNH DƯƠNG
 Cẩm Tú - Văn phòng Sở

T

hực hiện Kế hoạch số 1642/KH-UBND
ngày 16/4/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bình Dương về việc kiểm tra
công tác cải cách hành chính năm 2019. Ngày
4 tháng 7 năm 2019 Đoàn kiểm tra cải cách
hành chính tỉnh tiến hành kiểm tra công tác cải
cách hành chính tại Sở Công thương.

đối với từng mục tiêu để đạt được Chính sách
chất lượng của Sở đề ra. Những quy trình bắt
buộc của hệ thống được Sở cải tiến áp dụng
sát với thực tiễn, gồm 07 quy trình: Kiểm soát
văn bản đến; Kiểm soát hồ sơ; Kiểm soát văn
bản đi; Phân tích rủi ro; Hành động khắc phục;
Đánh giá nội bộ; Xem xét của Lãnh đạo. Quy
trình tác nghiệp giải quyết thủ tục hành chính
cũng được Sở rà soát, cập nhật thường xuyên
với 120 quy trình đảm bảo tính hiệu lực của hệ
thống. Qua kiểm tra Đoàn cải cách hành chính
tỉnh chưa phát hiện điểm không phù hợp làm
ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng
của Sở Công thương, chỉ có 01 điểm lưu ý đối
với mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết
hồ sơ chưa theo mẫu quy định tại Thông tư
01/2018/TT-VPCP, Sở Công thương sẽ xem
xét điều chỉnh mẫu phiếu kiểm soát quá trình
giải quyết hồ sơ theo quy định và phù hợp
với thực tiễn tại cơ quan, để hệ thống quản lý
chất lượng ISO 9001:2015 ngày càng hiệu quả
hơn./.

Theo đó, Đoàn kiểm tra cải cách hành
chính tỉnh đã kiểm tra việc duy trì và áp dụng
Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan. Kết
quả kiểm tra, Sở Công thương là đơn vị đầu
tiên trong các cơ quan hành chính nhà nước
của tỉnh Bình Dương áp dụng Hệ thống quản
lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Các
yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO
9001:2015 được Sở Công thương tuân thủ thực
hiện nghiêm túc, đầy đủ. Cụ thể, Chính sách
chất lượng và Mục tiêu chất lượng được Lãnh
đạo Sở xem xét ban hành hàng năm gắn với
nhiệm vụ trọng tâm của Sở. Đối với Mục tiêu
chất lượng, Sở có kế hoạch thực hiện chi tiết,
đo lường được kết quả, thời gian hoàn thành
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HỘI NGHỊ NGÀNH CÔNG THƯƠNG

các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam
lần thứ VI năm 2019 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
 Kim Cúc
Phòng Kế hoạch Tài chính - Tổng Hợp

H

ội nghị ngành Công Thương các
tỉnh, thành phố khu vực phía Nam
là hội nghị được tổ chức thường
xuyên hàng năm, đây là cơ hội để Sở Công
thương trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm
về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực
công thương; đánh giá tình hình công nghiệp,
thương mại và hiệu quả hợp tác giữa các Sở
Công thương khu vực phía Nam. Năm 2019,
Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía
Nam lần thứ VI do Sở Công thương tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu đăng cai tổ chức vào ngày
12/7/2019.
Tham dự Hội nghị có ông Ngô Quang
Trung – Cục trưởng Cục Công Thương địa

phương, Bộ Công Thương, ông Nguyễn
Thành Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu và hơn 450 đại biểu là của Sở
Công thương 20 tỉnh thành phía Nam và hàng
trăm doanh nghiệp tham dự.
Năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019,
được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Bộ
Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố, với sự nỗ lực của toàn ngành trong
việc phối hợp với các sở, ngành ở từng địa
phương, đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều
giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển
thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu; cùng với

Quang cảnh hội nghị
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Chủ tọa Hội nghị

sự linh hoạt, nỗ lực vươn lên của các doanh
nghiệp để cải thiện điều kiện sản xuất, huy
động thêm nhiều nguồn lực, tích cực phát
triển thị trường nên tình hình hoạt động công
thương nghiệp tiếp tục được duy trì và phát
triển; sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh
nghiệp trong khu vực với việc chủ động tìm ra
các phương án khả thi nhằm vượt qua những
khó khăn, thách thức để duy trì hoạt động sản
xuất, kinh doanh, bảo đảm hiệu quả kinh tế,
bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho
người lao động. 06 tháng đầu năm 2019, chỉ số
phát triển sản xuất công nghiệp toàn vùng tiếp
tục tăng trưởng khá, có 10/20 tỉnh,thành có
mức tăng cao hơn mức tăng bình quân của cả
nước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu
dịch vụ của khu vực phía Nam đạt 1.381.540
tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ; tổng kim
ngạch xuất khẩu hàng hóa của khu vực phía
Nam thực hiện 55,86 tỷ USD, tăng 9,7% so
với cùng kỳ.

nghiệp tiếp tục mở rộng, cơ cấu nội bộ ngành
công nghiệp đã có bước chuyển dịch theo
hướng tăng dần tỷ trọng của các ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo, giảm dần tỷ trọng
của ngành công nghiệp thâm dụng lao động,
các ngành gây ô nhiễm môi trường. Hoạt động
thương mại và dịch vụ trong khu vực vẫn tiếp
tục phát triển với tốc độ khá, thị trường sôi
động, phát triển ổn định; hàng hóa phong phú,
đa dạng, cung – cầu các hàng hóa thiết yếu
được đảm bảo; quyền lợi của người sản xuất
và người tiêu dùng ngày được quan tâm. Cơ
sở hạ tầng thương mại cũng được quan tâm
đầu tư phát triển nên mạng lưới kinh doanh và
hệ thống phân phối ngày càng được củng cố
và mở rộng, đã đáp ứng kịp thời nhu cầu về
vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống
của nhân dân. Hoạt động xuất khẩu của nhiều
tỉnh, thành tiếp tục ổn định và phát triển. Mặc
dù, vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng đa số các
doanh nghiệp đã chủ động trong việc tìm kiếm
khách hàng mới, mở rộng thị trường, kim
ngạch xuất khẩu của nhiều sản phẩm tăng lên;
kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng máy móc,

Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp
toàn khu vực năm 2018, đặc biệt 06 tháng
đầu năm 2019 đạt khá. Quy mô sản xuất công
Soá 02 - 2019
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Ông Hồ Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Công thương Bình Dương tham dự Hội nghị (thứ 2 từ phải qua)
thiết bị, nguyên phụ liệu dệt may, da giày tiếp
tục tăng cho thấy sản xuất tiếp tục phục hồi
và tăng trưởng. Các giải pháp thúc đẩy sản
xuất trong nước phát triển đã góp phần kiểm
soát hàng nhập khẩu, nâng cao chất lượng, sức
cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ,
v.v…

tư nước ngoài theo cam kết WTO, thực hiện
hiệp định FTA, Cộng đồng kinh tế ASEAN và
Hiệp định CPTPP là thách thức lớn cho hàng
hóa trong nước cạnh tranh với hàng hóa nhập
khẩu, đặc biệt là sản phẩm đến từ các quốc gia
có nền công nghiệp phát triển. Tình hình nội
thương và lưu chuyển hàng hóa ở một số nơi
còn gặp nhiều khó khăn, giá cả các nhiều mặt
hàng nông sản luôn biến động và ở mức thấp
làm cho thu nhập người dân không ổn định,
ảnh hưởng đến sức mua của thị trường; lãi
suất ngân hàng tuy có giảm nhưng khả năng
tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp vừa và
nhỏ vẫn khó khăn, trong khi các doanh nghiệp
này phụ thuộc nhiều vào vốn vay; hệ thống
kết cấu hạ tầng thương mại như chợ, siêu thị,
trung tâm thương mại, trung tâm logistics, cửa
hàng tiện lợi, chuyên doanh... phân bố không
đều, tập trung chủ yếu và phát triển mạnh ở
các thành phố, thị xã, thị trấn. Hệ thống chợ,
siêu thị chủ yếu thiên về chức năng bán lẻ và
đa số chợ có qui mô nhỏ; việc đầu tư xây dựng
các chợ tại địa bàn nông thôn, nhất là các chợ
dân sinh và các siêu thị, trung tâm thương mại

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành
Công Thương các tỉnh, thành phía Nam vẫn
còn những hạn chế, tồn tại như: quá trình đổi
mới công nghệ của các doanh nghiệp, nhất là
các doanh nghiệp trong nước còn chậm. Trình
độ công nghệ của các doanh nghiệp chủ yếu là
trung bình và thấp, dẫn đến chất lượng và khả
năng cạnh tranh của các sản phẩm hàng Việt
Nam tại thị trường trong và ngoài nước chưa
cao; ngành công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển
mạnh; tiến độ đầu tư các cụm công nghiệp, các
dự án điện còn chậm, thu hút đầu tư mới còn
khó khăn, một số dự án đầu tư vào khu, cụm
công nghiệp, đã được cấp giấy phép đầu tư
nhưng chậm triển khai hoặc đã khởi công xây
dựng nhưng chưa đi vào hoạt động; Việc mở
cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ cho nhà đầu
17
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ở các huyện khó thực hiện do hiệu quả đầu tư
không cao, thời gian thu hồi vốn dài và nguồn
vốn ngân sách còn hạn chế; việc chuyển đổi
mô hình quản lý và khai thác chợ còn chậm;
Thị trường nước ngoài mở rộng nhanh nhưng
cơ cấu thị trường còn nhiều bất cập; khả năng
chủ động nắm bắt những cơ hội và tận dụng
triệt để những lợi thế từ các hiệp định thương
mại song phương, đa phương và khu vực
đã ký kết để thâm nhập và khai thác các thị
trường xuất khẩu còn nhiều hạn chế; mặc dù
chất lượng hàng hóa nông, thủy sản đã được
chú trọng cải thiện nhưng chưa đồng đều,
chủng loại còn đơn điệu, nên còn gặp nhiều
khó khăn trong việc tiếp cận những thị trường
có yêu cầu cao về chất lượng và an toàn thực
phẩm; Giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu
thấp do chủ yếu dựa vào khai thác các yếu tố
về điều kiện tự nhiên và nguồn lao động rẻ;
công nghiệp hỗ trợ còn chậm phát triển nên
chưa sản xuất được các sản phẩm đủ về chất
lượng, quy mô để có thể tham gia được vào
chuỗi cung ứng sản phẩm, linh kiện cho các
doanh nghiệp xuất khẩu; chưa khai thác một
cách hiệu quả lợi thế cạnh tranh xuất khẩu dựa
vào công nghệ, trình độ lao động, quản lý…
để tạo ra các nhóm hàng xuất khẩu có khả
năng cạnh tranh cao, tham gia vào khâu tạo ra
giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu;
nguyên phụ liệu đầu vào cho sản xuất một số
ngành hàng xuất khẩu chủ yếu là nhập khẩu,
do đó khi giá cả và chính sách biến động sẽ
làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa
xuất khẩu; hạ tầng phục vụ cho dịch vụ xuất
khẩu còn yếu và thiếu đồng bộ như dịch vụ
logictics, kho tàng, bến cảng,... làm tăng chi
phí và giá thành xuất khẩu, giảm tính cạnh
tranh của hàng hóa xuất khẩu,v.v...

Trao cờ đăng cai cho Sở Công thương
tỉnh Vĩnh Long.

các giải pháp bảo đảm những mục tiêu ngành
Công Thương các địa phương khu vực phía
Nam đã đề ra của năm 2019, theo đó ngành
phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển công
nghiệp, thương mại tiếp tục duy trì tốc độ tăng
trưởng cao hơn so với mức tăng trưởng bình
quân chung của cả nước như: chỉ số sản xuất
công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng
cao hơn so với mức tăng bình quân chung của
cả nước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh
thu dịch vụ của khu vực ước đạt 2.841.141 tỷ
đồng, tăng 12,91% so với năm 2018; tổng kim
ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn khu vực ước
đạt 119,79 tỷ USD, tăng 9,35% so với năm
2018
Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ
Công Thương đã trao quà, gửi lời cám ơn đến
lãnh đạo Sở Công thương nghỉ hưu theo chế
độ năm 2018 và trao quyền đăng cai chuỗi sự
kiện của ngành Công Thương năm 2020 cho
Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long./.

Tại Hội nghị, Sở Công thương khu vực
phía Nam đã tập trung đưa ra các giải pháp
nâng cao công tác quản lý Nhà nước ở lĩnh
vực Công Thương trong khu vực. Đặc biệt, là
Soá 02 - 2019
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Hội thảo

“Điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà
- Giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và
hiệu quả năm 2019”
 Thanh Long
Phòng Quản lý năng lượng và Kỹ thuật an toàn

V

ới mong muốn phát triển các dự án
điện mặt trời nói chung và điện mặt
trời lắp mái nhà nói riêng trên địa bàn
tỉnh Bình Dương, ngày 11/7/2019 Sở Công
thương phối hợp với Công ty Điện lực Bình
Dương tổ chức Hội thảo “Điện năng lượng
mặt trời lắp mái nhà - Giải pháp sử dụng điện
tiết kiệm và hiệu quả năm 2019” tại thị xã
Tân Uyên với sự tham gia của 150 đại biểu là
đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp sử
dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thị
xã Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên và huyện
Phú Giáo.
Buổi hội thảo nhằm giới thiệu các chính
sách liên quan, hướng dẫn thủ tục đấu nối lưới

điện, cơ chế mua bán điện từ hệ thống điện
mặt trời, giới thiệu công nghệ - kỹ thuật lắp
đặt, chia sẻ kinh nghiệm từ các dự án thực tế...
Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển
nhanh và có tốc độ phát triển phụ tải điện rất
cao so với các nước trong khu vực, theo Quyết
định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy
hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn
2011 – 2020, có xét đến năm 2030 (Tổng sơ đồ
VII) thì từ năm 2011 đến năm 2030, tổng sản
lượng điện sẽ tăng từ 4 đến 7 lần so với mức
cơ sở. Dự báo đến năm 2023, hệ thống điện sẽ
thiếu hụt một khoảng rất lớn, vào khoảng 12
tỷ kWh, chiếm 5% so với nhu cầu của cả nước

Ông Trần Công Danh - Phó Chánh văn phòng Sở Công thương phát biểu tại hội thảo
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Các đại biểu tham dự tại Hội thảo

(gần bằng sản lượng điện cung cấp cho tỉnh
Bình Dương tiêu thụ trong 01 năm).
Chính vì vậy, để bảo đảm nguồn cung
cấp điện, một trong những giải pháp được
Chính phủ đặt ra là phát triển Điện mặt trời đạt
1GWp (Giga Watt Pít) vào nằm 2020, hướng
tới mở rộng ứng dụng việc năng lượng tái tạo,
với mục tiêu đạt 6% tổng lượng điện sản xuất
vào năm 2030.
Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban
hành một số văn bản pháp lý về điện mặt
trời như: Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg và
Thông tư 16/2017/TT-BCT (cùng năm 2017)
quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua
bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt
trời, trong đó bao gồm các dự án điện mặt trời
lắp mái. Đây là các bước đi hết sức cụ thể để
hướng dẫn các đơn vị, chủ đầu tư triển khai
các dự án điện mặt trời tại Việt nam, trong đó
có điện mặt trời lắp mái.
Soá 02 - 2019

Mới đây, Thủ tướng vừa ban hành Quyết
định số 02/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung
một số điều của Quyết định số 11/2019/QĐTTg để tháo gỡ các vướng mắc về điện mặt
trời áp mái.
Tại hội thảo, các báo cáo viên đã cung
cấp nhiều nội dung thiết thực nhằm thúc đẩy
phát triển các dự án điện mặt trời. Cụ thể như
các chính sách liên quan, hướng dẫn thủ tục
đấu nối lưới điện, cơ chế mua bán điện từ hệ
thống điện mặt trời; giới thiệu công nghệ - kỹ
thuật lắp đặt và chia sẻ kinh nghiệm từ các
dự án điện mặt trời đã triển khai trong thực
tế…Qua đó, giúp các tổ chức, đơn vị nắm bắt
các cơ chế khuyến khích phát triển, quy trình
vận hành cũng như tiện ích đem lại trong phát
triển các dự án điện mặt trời nói chung và điện
mặt trời lắp mái nói riêng, góp phần tiến tới
việc chủ động đảm bảo nguồn cung cấp điện
quốc gia./.
20

HỌP THỎA THUẬN VỊ TRÍ TBA 110KV AN LẬP,
TBA 110KV THANH AN VÀ ĐƯỜNG DÂY
110KV TỪ TRẠM BIẾN ÁP 110KV THANH AN
ĐẾN TRẠM BIẾN ÁP 220KV BẾN CÁT

N

 Thanh Long
Phòng Quản lý năng lượng và Kỹ thuật an toàn

gày 18/7/2019, Sở Công thương
tỉnh Bình Dương, Phó Giám đốc
Nguyễn Thanh Hà đã chủ trì
cuộc họp cùng các Sở, đơn vị liên quan
về thỏa thuận vị trí trạm biến áp 110kV
An Lập, trạm biến áp 110kV Thanh
An và đường dây 110kV từ trạm biến
áp 110kV Thanh An đến trạm biến áp
220kV Bến Cát.
Tham dự buổi họp có đại diện Sở
Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường,
Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân
dân huyện Bàu Bàng, Ủy ban nhân dân
huyện Dầu Tiếng, Công ty TNHH MTV
Cao su Dầu Tiếng, Công ty TNHH Đầu
tư và Phát triển Hạ tầng An Lập, Công

ty Điện lực Bình, Tổng Công ty Điện lực
miền Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây
dựng Điện 4 - Chi nhánh phía Nam.
Công trình trạm biến áp 110kV An
Lập, trạm biến áp 110kV Thanh An và
đường dây 110kV từ trạm biến áp 110kV
Thanh An đến trạm biến áp 220kV Bến
Cát phù hợp với Quy hoạch phát triển
điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn
2016-2025, có xét đến năm 2035 được
Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết
định số 326/QĐ-BCT ngày 03/02/2017.
Thống nhất chủ trương sự cần thiết
đầu tư xây dựng công trình để cung
cấp điện cho Cụm công nghiệp An Lập,
Cụm công nghiệp Thanh An thuộc địa

21

Soá 02 - 2019

bàn huyện Bàu Bàng và khu vực lân
cận nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp
điện, san sẻ phụ tải, chống quá tải, giảm
tổn thất điện năng và ổn định hệ thống
điện.
Trạm biến áp 110kV An Lập dự kiến
đặt tại khu đất quy hoạch đã bố trí sẵn
của Cụm công nghiệp An Lập, huyện
Dầu Tiếng. Công suất 2 x 40 MVA, diện
tích dự kiến khoảng 3.551m2.
Trạm biến áp 110kV Thanh An dự
kiến lắp đặt tại lô đất 3A, giáp đường
tỉnh 744 (hiện đang là đất trồng cao su
do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu
Soá 02 - 2019

Tiếng quản lý). Công suất 2 x 40 MVA,
diện tích dự kiến khoảng 3.550m2.
Đường dây 110kV từ trạm biến
áp 110kV Thanh An đến trạm biến áp
220kV Bến Cát đi qua địa bàn huyện
Bàu Bàng và huyện Dầu Tiếng, dự kiến
dài khoảng 24km.
Sau khi chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ
sơ có thỏa thuận của chủ đầu tư và địa
phương, Sở Công thương sẽ tổng hợp,
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem
xét, giải quyết./.
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KHAI MẠC TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP VÀ
SẢN XUẤT VIỆT NAM 2019 TẠI BÌNH DƯƠNG
 Minh Hằng - Tổ chức, Hành chính, Tổng hợp

S

áng 12-6, tại Trung tâm Hội nghị và
Triển lãm tỉnh Bình Dương, Ủy ban
nhân dân tỉnh Bình phối hợp với Hiệp
hội Tự động hóa Singapore tổ chức khai mạc
Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam
năm 2019.

Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt
Nam năm 2019 đã giới thiệu đến khách tham
quan hơn 200 gian hàng với các sản phẩm dùng
cho các ngành công nghiệp chủ chốt như: Sản
xuất, chế tạo máy móc, công cụ, thiết bị công
nghiệp, tự động hóa công nghiệp, gia công cơ
khí, công nghiệp phụ trợ, nhựa và bao bì, máy
in phun, robot và ứng dụng trong công nghiệp,
in và thiết kế 3D …đến từ các quốc gia và
vùng lãnh thổ như Việt Nam, Singapore, Nhật
Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái
Lan, Malaysia, Mỹ, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ,
Italy, Đức, Đài Loan..

Tham dự có ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh; ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng
quản trị Tổng công ty Becamex IDC; ông Hồ
Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Công thương và
các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Triển lãm diễn ra trong 3 ngày, từ 1214/6/2019. Đồng thời với Triển lãm còn có
Hội thảo Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ
tư và Sản xuất thông minh; Hội thảo về công

Ông Mai Hùng Dũng (thứ 4 từ trái qua) - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Ông Hồ Văn Bình
(thứ 2 từ trái qua) - Phó Giám đốc Sở Công thương cùng lãnh đạo các sở, ngành cắt băng khai mạc
Triển lãm
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Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tham quan các gian
hàng tại Triển lãm

Một số gian hàng triển lãmcủa các doanh nghiệp

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh được tiếp cận với hệ thống máy
móc phục vụ sản xuất và tạo cơ hội gặp gỡ,
trao đổi, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị
trường./.

nghệ in và thiết kế 3D, Ứng dụng công nghệ in
trong sản xuất, chế biến và đời sống; Hội thảo
chuyên đề robot và ứng dụng trong đời sống
và sản xuất.
Soá 02 - 2019
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Sở Công thương:
trao quyết định bổ nhiệm cán bộ
sau khi tinh gọn tổ chức bộ máy

 Thanh Vân - Văn phòng Sở

C

ông tác cán bộ được Sở Công thương
Bình Dương quan tâm hàng đầu. Việc
sáp nhập các phòng chuyên môn Sở
nhằm sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu
quả tối đa và cho phù hợp với các quy định về
chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban.
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Sở
Công thương đã chủ động sắp xếp, tinh gọn bộ
máy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động
đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, trình và
được Tỉnh ủy phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức
bộ máy Sở Công thương tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả, lộ trình đến năm 2020 số
lượng các phòng chuyên môn thuộc Sở Công
thương tỉnh Bình Dương từ 08 phòng còn 04
phòng (Văn phòng, Thanh tra Sở, phòng Quản
lý thương mại và phòng Quản lý công nghiệp).
Trên cơ sở Quyết định số 919-QĐ/TU
ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy phê duyệt Đề
án sắp xếp tổ chức bộ máy và Quyết định số
743/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh
đạo, triển khai có hiệu quả và đúng lộ trình
các nội dung đã được phê duyệt. Trong năm
2019, Sở đã thực hiện sáp nhập Phòng Quản
lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế vào Phòng Quản
lý thương mại hiện nay thành Phòng Quản
lý thương mại và hợp nhất Phòng Quản lý
Năng lượng với Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi
trường thành Phòng Quản lý năng lượng và
Kỹ thuật an toàn. Như vậy, trong năm 2019
sau sắp xếp thì số lượng các phòng chuyên
môn thuộc Sở là 06 phòng (Văn phòng, Thanh
tra Sở, Kế hoạch-Tài chính-Tổng hợp, Quản

Ông Nguyễn Văn Dành - Giám đốc Sở trao quyết
định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo các phòng
chuyên môn sau khi được hợp nhất, sáp nhập
theo lộ trình năm 2019

lý công nghiệp, Quản lý thương mại, Quản lý
năng lượng và Kỹ thuật an toàn).
Việc sắp xếp lại các phòng chuyên môn
thuộc Sở đảm bảo phù hợp yêu cầu thực tiễn,
khả thi và hiệu quả; công tác chính trị tư tưởng
được tăng cường, tạo được sự thống nhất, đồng
thuận trong việc thực hiện; việc phân công, bố
trí và sử dụng công chức cũng như kiện toàn
đội ngũ lãnh đạo các phòng phù hợp với trình
độ chuyên môn, vị trí việc làm, từ đó phát huy
tốt năng lực, trách nhiệm cá nhân trong thực
hiện nhiệm vụ được giao.
Trong thời gian tới, Sở tiếp tục thực hiện
sắp xếp tổ chức các phòng chuyên môn đáp
ứng yêu cầu về nội dung và tiến độ trong việc
sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và biên chế
của Sở theo Quyết định số 919-QĐ/TU ngày
28/12/2018 của Tỉnh ủy./.
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