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công nghiệp Bình Dương tiếp tục phát triển

 Kim Cúc
Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

09

tháng đầu năm 2019, nhờ sự tập
trung triển khai quyết liệt các văn
bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh; xây dựng nhiều chính sách
liên quan các ngành, lĩnh vực, nắm bắt sâu sát
tình hình cơ sở, đặc biệt trong lĩnh vực công
nghiệp Bình Dương tiếp tục duy trì đà tăng
trưởng và phát triển tốt.
Trong 9 tháng năm 2019, bên cạnh các
doanh nghiệp ổn định sản xuất, có 817 doanh
nghiệp công nghiệp mới đi vào hoạt động,
nhiều doanh nghiệp có đơn hàng đến cuối năm
2019, lượng đơn hàng tăng 5-10% so với cùng
kỳ. Tỉnh đã tổ chức thành công các Hội nghị
tiếp xúc với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài,
đầu tư trong nước, các Hiệp hội ngành hàng
năm 2019, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư
tổ chức “Hội nghị tham vấn định hướng hoàn
thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài
trong bối cảnh mới”, đã triển khai đầu tư xây
dựng hạ tầng, nhà xưởng với tổng vốn 4.797 tỷ
đồng (bao gồm, chủ đầu tư khu công nghiệp:
141 tỷ đồng và các nhà đầu tư thứ cấp: 4.656
tỷ đồng), các khu công nghiệp đã cho thuê lại
đất và nhà xưởng với tổng diện tích 200 ha,
thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,96 tỷ đô la
Mỹ (chiếm 80,9% cả tỉnh). Các doanh nghiệp
trong khu công nghiệp đã giải ngân 2 tỷ đô la
Mỹ; doanh thu đạt 22 tỷ đô la Mỹ; xuất khẩu
đạt 14,5 tỷ đô la Mỹ (chiếm 73,6% cả tỉnh).
Thành lập cụm công nghiệp Thanh An và Tân
Thành, v.v...
Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển;
9 tháng 2019 đạt mức tăng 9,12% so với cùng
kỳ 2018. Tuy, mức tăng 9 tháng 2019 đạt thấp
hơn mức tăng trưởng 9 tháng năm 2018 (09
tháng đầu năm 2018 IIP tăng 9,37% so với năm
2017). Tuy nhiên, đây là mức tăng trưởng phù

hợp theo kế hoạch của tỉnh và tương đương
với mức tăng trưởng bình quân của cả nước
(cả nước tăng 9,5%). Theo đó, Bình Dương
tiếp tục nằm trong top 10 các tỉnh có tốc độ
tăng trưởng IIP cao của cả nước (Hải Phòng;
Quảng Ninh; Vĩnh Phúc; Hải Dương; Thái
Nguyên; Đồng Nai; Hà Nội; Bình Dương;
thành phố Hồ Chí Minh).
Phân theo ngành công nghiệp cấp II, thì
khai khoáng tăng 12,82%; chế biến, chế tạo
tăng 9,02%, sản xuất và phân phối điện, khí
đốt và nước tăng 19,11%; cung cấp nước và
xử lý nước thải, rác thải tăng 8,88%. Trong
9 tháng đầu năm 2019, các sản phẩm công
nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ như:
Xe có động cơ chở được từ 10 người trở lên
(+56,1%), Nước chấm các loại (+37%), Sắt,
thép dạng thô (+30,7%),... Các sản phẩm công
nghiệp chủ yếu giảm so cùng kỳ: Tai nghe
khác (-29,4%), Gỗ xẻ các loại (-19,4%), Xe
đạp (-5,3%),...
Riêng tháng 9 năm 2019, chỉ số sản xuất
công nghiệp (IIP) tăng 7,01% so với tháng
trước và tăng 14,45% so với cùng kỳ. Trong
đó: công nghiệp khai khoáng tăng 0,23% so
với tháng trước và tăng 25,23% so với cùng
kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,21%
so với tháng trước và tăng 15,77% so với cùng
kỳ; công nghiệp sản xuất và phân phối điện,
khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa
không khí tăng 1,82% so với tháng trước và
tăng 21,96% so với cùng kỳ; cung cấp nước,
hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác
thải tăng 4,13% so với tháng trước và giảm
12,07% so với cùng kỳ.
Với kết quả trong 09 tháng đầu năm 2019
sẽ là tiền đề quan trọng để ngành công nghiệp
Bình Dương tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch đã
đề ra trong năm 2019./.
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UBND TỈNH Bình Dương
Ban hành Quy chế về quản lý
và sử dụng kinh phí khuyến công
 Anh Tuấn
Phòng Khuyến công và Phát triển công nghiệp

V

dân xã (đối với nguồn khuyến công cấp xã)
phê duyệt.
Một số mức chi đáng chú ý như:
Chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn
để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm
mới, bao gồm các chi phí: Xây dựng, mua
máy móc thiết bị; hoàn chỉnh tài liệu về quy
trình công nghệ, quy trình sản xuất, phục vụ
cho việc trình diễn kỹ thuật. Mức hỗ trợ tối đa
30% chi phí nhưng không quá 1 tỷ đồng/mô
hình.
Chi hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về
áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
cho các cơ sở sản xuất công nghiệp; bao gồm
các chi phí: Thay thế nguyên, nhiên, vật liệu;
đổi mới máy móc thiết bị, dây chuyền công
nghệ; đào tạo nâng cao năng lực quản lý; đào
tạo nâng cao trình độ tay nghề công nhân;
tiêu thụ sản phẩm; hoàn chỉnh tài liệu về quy
trình công nghệ, quy trình sản xuất phục vụ
cho việc trình diễn kỹ thuật. Mức hỗ trợ tối đa
30% chi phí nhưng không quá 500 triệu đồng/
mô hình.
Chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị
tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa
học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu
thủ công nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi
phí nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở.
Trường hợp chi hỗ trợ dây chuyền công nghệ
thì mức hỗ trợ tối đa không quá 1,5 lần mức
hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến,
chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ
thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp.
Chi hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ
sở công nghiệp nông thôn trong các lĩnh vực:

ừa qua, UBND tỉnh Bình Dương ban
hành Quyết định số 40/2019/QĐUBND ngày 20/12/2019 về Quy chế
quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên
địa bàn tỉnh Bình Dương. Nhằm thực hiện tốt
các mục tiêu của hoạt động khuyến công 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
Quy chế gồm 04 Chương, 14 Điều quy
định về nội dung chi, mức chi, trình tự lập,
chấp hành, quyết toán và trách nhiệm của các
sở, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có
liên quan đến hoạt động khuyến công trên địa
bàn tỉnh Bình Dương.
Theo đó, quy chế được áp dụng đối với
các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại huyện,
thị xã và thành phố loại II, loại III. Bao gồm:
Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp
tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo
quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là
cơ sở công nghiệp nông thôn).
Điều kiện để được hỗ trợ kinh phí khuyến
công là các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ phải
đảm bảo: Nội dung nhiệm vụ, đề án khuyến
công phù hợp với nội dung quy định tại Điều
4 và ngành nghề phù hợp với danh mục ngành
nghề quy định tại Điều 5 của Nghị định số
45/2012/NĐ-CP; Nhiệm vụ, đề án, được Sở
Công thương (đối với nguồn khuyến công cấp
tỉnh), Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với
nguồn khuyến công cấp huyện), Ủy ban nhân
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công thì không được hưởng thù lao Cộng tác
viên khuyến công.
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
triệu đồng/phòng trưng bày;
Cơ sở công nghiệp nông thôn có sản
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp
quốc gia: Chi phí mua sắm ban đầu trang thiết
bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày. Mức
hỗ trợ tối đa không quá 70 triệu đồng/phòng
trưng bày;
Cơ sở công nghiệp nông thôn có sản
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp
khu vực: Chi phí mua sắm ban đầu trang thiết
bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày. Mức
hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/phòng
trưng bày;
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. Mức hỗ trợ tối đa
không quá 30 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 triệu đồng/phòng
trưng bày;
Quy chế đã 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 đang
hoạt động sản xuất trên địa bàn. Hỗ trợ và tạo
điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi
thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất
công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp một cách
bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 01/01/2020 và thay thế Quyết định
số 36/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của
UBND tỉnh ban hành Quy chế về quản lý và
sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn
tỉnh Bình Dương./.

Lập dự án đầu tư; marketing; quản lý sản xuất,
tài chính, kế toán, nhân lực; thiết kế mẫu mã,
bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ, thiết bị
mới. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí, nhưng
không quá 35 triệu đồng/cơ sở.
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
triệu đồng/hội, hiệp hội.
Chi hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các cơ
sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi
trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp
(hỗ trợ sau khi cơ sở công nghiệp nông thôn
đã hoàn thành việc đầu tư). Mức hỗ trợ tối đa
50% lãi suất cho các khoản vay để đầu tư nhà,
xưởng, máy móc, thiết bị, dây chuyền công
nghệ trong 02 năm đầu nhưng không quá 500
triệu đồng/cơ sở. Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng
đối với các khoản vay trung hạn và dài hạn
bằng đồng Việt Nam trả nợ trước hoặc trong
hạn, không áp dụng đối với các khoản vay đã
quá thời hạn trả nợ theo hợp đồng tín dụng.
Với mức lãi suất cho vay thấp nhất trong
khung lãi suất áp dụng cho các khoản vốn đầu
tư phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ của Ngân hàng
phát triển Việt Nam.
Chi hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống
xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở công
nghiệp nông thôn. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi
phí, nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở;
Chi hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý
ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp.
Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không
quá 1,5 tỷ đồng/cụm công nghiệp.
Chi hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm
công nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí,
nhưng không quá 500 triệu đồng/cụm công
nghiệp; Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ
tầng cụm công nghiệp; Bao gồm: San lấp mặt
bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp
nước, thoát nước, hệ thống xử lý ô nhiễm môi
trường tại các cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ
không quá 6 tỷ đồng/cụm công nghiệp.
Chi thù lao cho Cộng tác viên khuyến
công: Mức chi thù lao cho Cộng tác viên
khuyến công tối đa không quá 1 lần mức
lương cơ sở/người/tháng. Trường hợp cộng
tác viên trong năm không có đề án khuyến
05
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BÌNH DƯƠNG PHỔ BIẾN KIẾN THỨC
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CHO
DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU
 Nguyên Trân
Phòng Quản lý thương mại

N

Đại biểu tham dự Hội thảo

hằm nâng cao nhận thức về các vấn đề
liên quan đến Hội nhập kinh tế quốc tế
(HNKTQT), vừa qua tại Trung tâm giới
thiệu việc làm Thanh niên tỉnh Bình Dương, Sở
Công thương và Viện Nghiên cứu Chiến lược,
chính sách Công Thương đã phối hợp tổ chức hội
thảo “Hướng dẫn tận dụng lợi ích từ quy tắc xuất
xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện
và Tiến bộ xuyên thái Bình Dương (CPTPP)” cho
hơn 150 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành, doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Hội thảo gồm 02 phần: Tổng quan và các
bước triển khai về Hiệp định CPTPP, một số so
sánh với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam EU (EVFTA) trong bối cảnh hiện nay; Chiến lược
và giải pháp trong tình hình mới.
Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe
diễn giả giới thiệu về Hiệp định Đối tác Toàn diện
và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cơ
hội, thách thức và một số khuyến nghị từ Hiệp
định; Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2019/
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TT-BCT ngày 22/01/2019 của Bộ Công Thương
quy định Quy tắc Xuất xứ hàng hóa trong Hiệp
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái
Bình Dương.
Tuy vậy, CPTPP cũng mang lại nhiều thách
thức như: sức ép cạnh tranh từ việc cắt giảm thuế
nhập khẩu đối với mặt hàng có sức cạnh tranh yếu;
khó khăn cho cơ quan quản lý về mặt thể chế, sửa
đổi nhiều văn bản pháp luật để thực thi cam kết.
Ngoài ra, tại hội nghị, Sở Công thương cũng đã
cập nhật quy định về quản lý xuất nhập khẩu và
tận dụng quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế
quan FTA đối với một số mặt hàng nông, thủy sản.
Việc phổ biến kiến thức về hội nhập kinh
tế quốc tế nhằm giúp các cấp, các ngành, doanh
nghiệp nhận thức đầy đủ hơn về tính đa dạng,
phức tạp cũng như những cơ hội, thách thức khi
Việt Nam gia nhập các Hiệp định thương mại tự
do; từ đó, có thể chủ động tham gia hội nhập và
tận dụng các lợi thế của địa phương để vượt qua
những khó khăn, thách thức./.
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CHÍNH PHỦ ĐƯA RA GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ
TRƯỚC DIỄN BIẾN CHIẾN TRANH
THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG
 Diệu Hằng
Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

C

vệ thương mại... Qua đó về cơ bản, nước ta
đã vượt qua những khó khăn, kinh tế vĩ mô
tiếp tục ổn định, thực hiện đạt và vượt 12/12
chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nước
ta năm 2018 so với mục tiêu kế hoạch đề ra.
Mặc dù vậy, với tình hình như trên, bởi vấn
đề đặt ra có phạm vi rộng, liên quan tới nhiều
lĩnh vực, nhiều Bộ, ngành như vậy, Thủ tướng
Chính phủ đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo
về theo dõi diễn biến tình hình căng thẳng
chính trị giữa các quốc gia, xung đột thương
mại và xu hướng bảo hộ mậu dịch để theo
dõi, nắm bắt thông tin chính xác, phù hợp, kịp
thời về diễn biến tình hình căng thẳng chính
trị giữa các quốc gia, xung đột thương mại
và xu hướng bảo hộ mậu dịch trên thế giới;
tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành đối với
các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan có liên
quan để xử lý những khó khăn, vướng mắc và
tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội
của Việt Nam; cung cấp thông tin tới các bên
liên quan để tạo nhận thức đúng, đầy đủ trong
cộng đồng doanh nghiệp, người dân cũng như
thống nhất phối hợp chỉ đạo, điều hành của
Chính phủ và các cơ quan có liên quan.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ, đến nay, Văn phòng Chính phủ và Bộ
Công Thương phối hợp xây dựng và đã trình
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định
thành lập Ban Chỉ đạo và đang triển khai xây
dựng Chương trình hành động của Ban Chỉ
đạo về theo dõi diễn biến tình hình căng thẳng
chính trị giữa các quốc gia, xung đột thương
mại và xu hướng bảo hộ mậu dịch để phân
công nhiệm vụ cho các Bộ, ngành và các bên
liên quan trong việc phối hợp triển khai thực
hiện các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó với vấn
đề này theo chức năng, nhiệm vụ được Chính
phủ phân công./.

uộc chiến thương mại Mỹ - Trung kể từ
khi diễn ra vào đầu tháng 7 năm 2018
với quy mô áp thuế 68 tỷ USD tổng giá
trị hàng hóa xuất khẩu sang nhau của hai bên,
tới nay đã leo thang lên quy mô 260 tỷ USD.
Phạm vi cuộc chiến cũng không chỉ gia tăng ở
diện hàng hóa bị áp thuế của mỗi bên từ 924
mặt hàng lên 10.745 mặt hàng, mà còn lan sang
cả các lĩnh vực khác như đầu tư, khoa học công
nghệ, sở hữu trí tuệ, tài chính - tiền tệ...
Tuy nhiên, trên thực tế cuộc chiến thương
mại Mỹ - Trung đang diễn ra trong bối cảnh
thế giới đang xảy ra những sự kiện có khả
năng tác động, ảnh hưởng lớn tới hoạt động
kinh tế, thương mại ở phạm vi rộng, thậm chí
là toàn cầu với việc mở rộng các xung đột về
kinh tế, thương mại, chính trị, an ninh – quốc
phòng giữa Mỹ với các nền kinh tế lớn và giữa
các nền kinh tế lớn như châu Âu, Nhật Bản,
Canada, Nga… Các xung đột này đã và đang
gây ra những xáo động lớn trên phạm vi toàn
cầu, không chỉ đối với thương mại quốc tế mà
còn đối với hệ thống thương mại đa phương
cũng như các hoạt động kinh tế, đầu tư khác,
thậm chí đặt ra những vấn đề mới có thể tác
động tới định hướng lớn trong phát triển của
một số quốc gia. Ngay như đối với Việt Nam,
cũng không loại trừ khả năng dòng đầu tư
chuyển hướng sẽ có thể tạo cho nước ta trở
thành một cứ điểm mới trong sản xuất hàng
hóa của toàn cầu hay không...
Trước những diễn biến phức tạp của cuộc
chiến thương mại Mỹ - Trung nói riêng và của
tình hình khu vực, thế giới nói chung, trong
thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ đã có những chỉ đạo rất sát sao, điều hành
linh hoạt và kịp thời, đặc biệt là đối với các
vấn đề về điều hành tỷ giá, lãi suất, xử lý
các vấn đề về thương mại, thị trường, phòng
07
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BÌNH DƯƠNG
BỔ SUNG QUY HOẠCH
THỦY ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN

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

V

các hộ dân xung quanh và vùng hạ lưu nhà
máy thủy điện.
Dự kiến Nhà máy thủy điện Phước Hòa
1 nằm trên sông Bé, tọa lạc tại xã Vĩnh Hòa,
huyện Phú Giáo, với công suất lắp đặt dự kiến
là 10MW. Nhà máy thủy điện Phước Hòa 2
nằm trên sông Bé, tọa lạc tại xã Tân Định,
huyện Bắc Tân Uyên, với công suất lắp đặt dự
kiến là 10MW.
Theo ý kiến của các thành viên dự họp,
đề nghị Công ty Cổ phần Phước Hòa phối hợp
với địa phương (huyện Phú Giáo và huyện
Bắc Tân Uyên) khảo sát lại cụ thể vị trí dự
kiến xây dựng nhà máy thủy điện Phước Hòa
1 và Phước Hòa 2 để xác định vị trí xây dựng
thích hợp nhất, sau đó các sở ngành sẽ có ý
kiến góp ý bằng văn bản. Trên cơ sở đó, Sở
Công thương sẽ tổng hợp báo cáo Ủy ban
nhân tỉnh xem xét, giải quyết./.

ừa qua, Sở Công thương tỉnh Bình
Dương, đã tổ chức cuộc họp cùng
các Sở, Ngành, đơn vị liên quan về
bổ sung quy hoạch thủy điện trên địa bàn tỉnh
Bình Dương.
Tham dự buổi họp có đại diện Sở Xây
dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao
thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, Ủy
ban nhân dân huyện Phú Giáo, Công ty Điện
lực Bình Dương và Công ty Cổ phần Phước
Hòa.
Hai dự án nhà máy thủy điện Phước Hòa
1 và Phước Hòa 2 theo đề xuất xây dựng của
Công ty Cổ phần Phước Hòa được xây dựng
trên sông Bé, nhằm tận dụng lưu lượng dòng
chảy trên sông và độ dốc của dòng sông để
xây dựng nhà máy thủy điện, không làm hồ
chứa nước nên hạn chế tối đa ảnh hưởng đến
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Khuyến công Bình Dương

hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại
vào sản xuất chế biến gỗ tại huyện Phú Giáo

 Anh Dũng
Phòng Khuyến công và Phát triển công nghiệp

Hỗ trợ đúng định hướng
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Việt Nam đã vươn lên đứng đầu
ASEAN, đứng thứ 2 châu Á và đứng thứ 5
thế giới về xuất khẩu gỗ và lâm sản. Đến nay,
sản phẩm gỗ và lâm sản Việt Nam đã có mặt
trên 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy vậy,
kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam mới
chiếm khoảng 6% thị phần toàn cầu.
Tại Bình Dương, toàn tỉnh hiện có khoảng
1.215 doanh nghiệp (DN) chế biến gỗ, trong đó
905 DN trong nước. Thị trường xuất khẩu chủ
yếu của DN gỗ trong tỉnh hiện nay là Mỹ, Liên
minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Những
năm qua, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, tạo nhiều
điều kiện thuận lợi để các DN gỗ phát triển theo
hướng bền vững. Cụ thể là hiện nay, trên địa
bàn tỉnh, khu công nghiệp tập trung của ngành
gỗ đang được xây dựng. Hiện nay, ngành gỗ
là một trong những ngành thế mạnh của Bình
Dương với giá trị gia tăng cao.
Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn
khởi nghiệp
Công ty TNHH sản xuất chế biến gỗ Mộc
Phát nằm trên địa bàn xã Phước Hoà, huyện
Phú Giáo thành lập và đi vào hoạt động từ
tháng 3/2019. Ông Nguyễn Hải Nam - Giám
đốc công ty cho biết: Do DN mới thành lập
nên cơ sở vật chất còn rất nhiều hạn chế, với
sự hỗ trợ quý giá từ nguồn kinh phí Khuyến
công thực sự là một nguồn động viên to lớn
trong quá trình khởi nghiệp của DN, việc đầu
tư xuất phát từ nhu cầu thực tế, nên sau khi
đầu tư nồi hơi sấy gỗ công nghiệp công suất
3.500kg/h, sẽ giúp công ty nâng cao năng
suất, chất lượng của sản phẩm, từ đó tăng sức
cạnh tranh cho sản phẩm, góp phần giữ vững
và mở rộng thị trường. Từ đó DN đã có thể

bắt đầu quá trình sản xuất ra sản phẩm. Với
các đơn hàng sẵn có công ty bảo đảm sẽ hoạt
động thường xuyên bắt đầu sinh doanh thu,
lợi nhuận. Ước đạt doanh thu 2 tỷ trong năm
2019. Khi hoạt động công ty sẽ tạo thêm việc
làm cho khoảng 30 lao động địa phương, bảo
đảm chế độ tiền lương, ổn định đời sống cho
người lao động. Sự hình thành và phát triển
của công ty đồng nghĩa góp phần phát triển
địa phương.
Sự thành công của đề án, sẽ phát huy vai
trò của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại
và Phát triển công nghiệp trong việc hỗ trợ,
tạo điều kiện cho cơ sở công nghiệp nông thôn
đổi mới máy móc, thiết bị có công nghệ tiên
tiến. Từ đó phát triển sản xuất công nghiệp
- tiểu thủ công nghiệp một cách vững chắc,
nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có
hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Ông Phạm Thanh Dũng - Phó Giám đốc
phụ trách Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương
mại và Phát triển công nghiệp cho biết qua
xem xét hồ sơ, công ty đã đáp ứng đầy đủ các
tiêu chí để được hưởng chính sách Khuyến
công. Hiệu quả mang lại sau khi kết thúc đề
án là rất thiết thực và khả thi, góp phần hỗ trợ
cơ sở công nghiệp nông thôn bắt đầu quá trình
khởi nghiệp. Đây là hoạt động được sự quan
tâm chỉ đạo hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ./.
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BÌNH DƯƠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT
 Hữu Thuận
Quản lý Năng lượng & Kỹ thuật an toàn

N

gày 25/9/2019, Đoàn công tác của Cục
Hóa chất – Bộ Công Thương do Ông
Nguyễn Văn Thanh – Cục Trưởng
Cục Hóa chất làm trưởng đoàn đã có buổi
làm việc với Sở Công thương Bình Dương
về xây dựng chiến lược phát triển ngành công
nghiệp hóa chất Việt Nam. Chiến lược này
thực hiện theo Quyết định số 2903/QĐ-BCT
ngày 16/8/2019 của Bộ Công Thương về việc
phê duyệt Chương trình hành động của ngành
Công Thương thực hiện cơ cấu lại ngành Công
nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020, xét
đến năm 2025.
Đón tiếp và tham dự buổi làm việc với
Đoàn công tác của Cục Hóa chất có Ông Hồ
Văn Bình – Phó Giám đốc Sở cùng đại diện
lãnh đạo các phòng ban của Sở.
Tại buổi làm việc, Sở Công thương Bình
Dương đã báo cáo tình hình phát triển ngành
công nghiệp hóa chất tỉnh Bình Dương với
các nội dung chính như thực trạng ngành công
nghiệp hóa chất của tỉnh, quan điểm của tỉnh
về phát triển ngành công nghiệp hóa chất; mục
tiêu, định hướng phát triển ngành công nghiệp
hóa chất; các giải pháp thực hiện phát triển
ngành công nghiệp hóa chất, tình hình quản lý
an toàn hóa chất.
Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Nguyễn
Văn Thanh đánh giá cao tình hình phát triển
ngành công nghiệp nói chung và công nghiệp
hóa chất nói riêng của tỉnh Bình Dương cũng
như công tác quản lý hóa chất của Sở Công
thương Bình Dương. Ông cũng nhấn mạnh
tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược
phát triển ngành công nghiệp hóa chất cũng
như việc thực hiện quản lý hóa chất từ trung
ương đến địa phương nhằm đảm bảo thực phát
triển ngành công nghiệp hóa chất theo chiều
hướng nhanh và bền vững.
Buổi làm việc cũng là dịp để Đoàn công
tác Cục Hóa chất nắm bắt tình hình quản lý
hóa chất cũng như những khó khăn vướng
mắc của địa phương trong công tác quản lý
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Buổi làm việc của Đoàn công tác Cục Hóa chất
và Sở Công thương Bình Dương

hóa chất để Cục Hóa chất tham mưu Bộ Công
Thương hoàn hiện hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật về quản lý an toàn hóa chất trong
thời gian tới. Trong đó, kiến nghị của Sở Công
thương Bình Dương về việc Bộ Công thương
sớm ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn hóa chất, quy định về khoảng cách
an toàn, quy định về quản lý tiền chất công
nghiệp cũng được đoàn công tác ghi nhận.
Nhằm hỗ trợ địa phương trong công tác
quản lý hóa chất, Cục Hóa chất sẽ thực hiện
nhiều nội dung chương trình như: tổ chức
triển khai Nghị định số 71/2019/NĐ-CP về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa
chất và vật liệu nổ công nghiệp, tổ chức các
lớp tập huấn về phân loại, ghi nhãn hóa chất
theo GHS, huấn luyện kỹ năng ứng phó sự cố
hóa chất...
Kết thúc buổi làm việc, Ông Hồ Văn Bình
– Phó Giám đốc Sở Công thương ghi nhận
những ý kiến trao đổi, chia sẽ của Đoàn công
tác và cam kết Sở Công thương trong thời gian
tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý hóa
chất của Sở nhằm đảm bảo an toàn trong quá
trình phát triển ngành công nghiệp hóa chất
của tỉnh.
Theo kế hoạch, Đoàn Công tác của Cục
Hóa chất sẽ tiếp tục làm việc với các tỉnh,
thành phố khác như Bà Rịa Vũng Tàu, Thành
phố Hồ Chí Minh./.
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CÔNG THƯƠNG BÌNH DƯƠNG
tích cực hỗ trợ kết nối cung cầu các
mặt hàng nông sản

 Kim Cúc
Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

N

ông sản đóng vai trò quan trọng trong
đời sống và trong sản xuất công
nghiệp chế biến, kinh doanh. Tốc
độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt
bình quân 2,66% mỗi năm, riêng năm 2018
đạt khoảng 3,76%; thị trường nông sản không
ngừng mở rộng, xuất khẩu chuyển mạnh sang
chính ngạch và hiện nông sản Việt Nam đã có
mặt trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ
cao trong sản xuất hoa quả đã được nhiều tổ
chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh áp dụng rộng
rãi, chủ yếu là các loại cây trồng có giá trị
như: dưa lưới, cây có múi, chuối. Trong số
này, có nhiều tổ chức, cá nhân đã mạnh dạn
đầu tư thâm canh, thiết kế hệ thống tưới phun
tự động, nhỏ giọt, trồng cây theo phương pháp
thủy canh, áp dụng quy trình sản xuất theo
tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap nhằm đem lại
năng suất, chất lượng sản phẩm cao nhất.
Đối với ngành Công Thương, công tác
xúc tiến thương mại mặt hàng nông sản luôn
được quan tâm thực hiện. Trong năm 2017,
2018 Sở Công thương đã tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia xúc
tiến thương mại tại 10 chương trình Hội nghị
kết nối cung cầu tại các tỉnh thành phố lớn
trong cả nước như: thành phố Hà Nội, thành
phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, tỉnh
Bến Tre,... Kết quả các Hội nghị có 350 đại
biểu tham dự, 35 nhà phân phối, tập đoàn bán
lẻ, doanh nghiệp thu mua ký kết được 62 biên
bản ghi nhớ và 10 hợp đồng kinh tế.

Thời gian tới, nhằm đẩy mạnh việc liên
kết doanh nghiệp thực hiện chuỗi sản phẩm
nông sản, ngành Công Thương sẽ tích cực
phối hợp các ngành, địa phương triển khai các
giải pháp sau:
Thứ nhất, tích cực đẩy mạnh vận động
tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp
nhận biết việc tham gia chủ trương Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, qua đó
nhấn mạnh các doanh nghiệp nên sử dụng sản
phẩm doanh nghiệp Việt này là nguồn cung
cấp cho doanh nghiệp Việt khác; Người tiêu
dùng ưu tiên khi sử dụng sản phẩm hàng hóa
do doanh nghiệp trong nước sản xuất; Công
tác trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các
trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, cửa
hàng tiện lợi,... đều ưu tiên bố trí, nhận diện
sản phẩm Việt trong tầm mắt tối đa cho người
tiêu dùng nhận thấy.
Thứ hai, tiếp tục đổi mới và phát triển các
hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng các vùng
nguyên liệu tập trung; đẩy mạnh liên kết phát
triển tổ hợp tác, Hợp tác xã; thu hút đầu tư
doanh nghiệp tư nhân; xây dựng các mô hình
chuỗi; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư
xây dựng chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích, các
chợ… để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất,
thúc đẩy tiêu thụ trong nước.
Thứ ba, thường xuyên tổ chức các hoạt
động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu,
giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông
nghiệp là thế mạnh của tỉnh phát triển thị
trường trong nước và thế giới. Tổ chức các
11
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Hội nghị, Diễn đàn hợp tác phối hợp giữa
các doanh nghiệp, hệ thống phân phối và chủ
trang trại, hợp tác xã, nông dân trong việc tạo
mối liên kết bền vững đảm bảo nguồn hàng
hóa ổn định và tạo vòng quay chu trình sản
xuất – phân phối – tiêu thụ.
Thứ tư, đẩy mạnh việc kêu gọi các chủ
trang trại, hợp tác xã hợp tác với nhau hoặc
doanh nghiệp tạo sự đồng thuận trong khâu
sản xuất tập trung, quy mô lớn; xử lý, bảo
quản, sơ chế biến sản phẩm tại nguồn, xây
dựng mã truy suất nguồn gốc nhằm nâng cao
uy tín, độ tin cậy cho sản phẩm nông sản.
Thứ năm, Sở sẽ tiếp tục phối hợp cùng
các sở, ban ngành tham mưu UBND tỉnh xây
dựng dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản
và cung ứng vật tư nông nghiệp. Tăng cường
tuyên truyền về công tác phát triển thị trường
trong nước gắn với Cuộc vận động “Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hỗ
trợ các doanh nghiệp nâng cao chất lượng
sản phẩm, xây dựng và phát triển thương

hiệu. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm
soát chất lượng hàng hóa, sản phẩm để bảo
vệ những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
chân chính. Sở Công thương sẽ phối hợp với
Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn làm
việc với các doanh nghiệp sản xuất và kinh
doanh nông sản xuất khẩu để tìm hiểu, nắm
bắt nhu cầu về thị trường để đề ra các chính
sách xúc tiến thương mại cho mặt hàng nông
sản của tỉnh trong năm 2020 sắp tới.
Hy vọng với các giải pháp tích cực, sự
quan tâm, chung tay của các cấp, các ngành,
của nhân dân trên địa bàn tỉnh, các mặt hàng
nông sản và trái cây của Bình Dương sẽ tìm
được thị trường tiêu thụ ổn định; xây dựng và
phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, đặc biệt
là xây dựng và phát triển các chuỗi sản xuất có
chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ…
hướng đến một nền nông nghiệp sạch, cung
cấp nông sản an toàn cho tiêu dùng trong nước
và xuất khẩu./.

Chương trình kết nối cung cầu các mặt hàng nông sản tại Bình Dương năm 2019
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TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP
TÁI XUẤT GỖ DÁN SANG HOA KỲ
 Nguyên Trân
Phòng Quản lý thương mại

N

hằm tăng cường quản lý xuất khẩu
gỗ dán sang Hoa Kỳ để phòng tránh
gian lận thương mại về xuất xứ hàng
hóa, chuyển tải bất hợp pháp, dẫn tới nguy
cơ Hoa Kỳ có thể áp dụng các biện pháp siết
chặt quản lý đối với gỗ dán xuất khẩu của Việt
Nam, tác động tiêu cực đến sản xuất trong
nước và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các
doanh nghiệp làm ăn chân chính, Bộ trưởng
Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số
22/2019/TT-BCT ngày 12/11/2019 quy định
về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu,
kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để
tái xuất sang Hoa Kỳ.

Kỳ đối với mặt hàng gỗ dán thuộc nhóm hàng
hóa có mã HS 44.12 theo Danh mục hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, ban hành
kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày
27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính.

Thông tư này quy định tạm ngừng hoạt
động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh
tạm nhập vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa

Thông tư số 22/2019/TT-BCT có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 27-12-2019 đến hết ngày
31-12-2024./.

Đối tượng áp dụng quy định tại Thông
tư này bao gồm thương nhân tham gia hoạt
động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh
tạm nhập, tái xuất; các cơ quan, tổ chức quản
lý hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh
doanh tạm nhập, tái xuất; các cơ quan, tổ
chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh
doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái
xuất.
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Người Việt

tin dùng hàng Việt
 Hà Phương - Cộng tác viên

T

rong bối cảnh hội nhập, đa số người
tiêu dùng vẫn lựa chọn hàng Việt với
sản phẩm tốt, giá cả vừa phải. Các
Doanh nghiệp Việt muốn cạnh tranh trên thị
trường, phải thay đổi cách tiếp cận, làm theo
tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu của người tiêu
dùng toàn cầu.
Sản phẩm trong nước vẫn chiếm ưu
thế trên thị trường
Hiện nay, hàng Việt đã phát triển, đáp
ứng được nhu cầu tiêu dùng. Với nhiều người,
việc mua sắm, sử dụng hàng Việt không còn là
lời kêu gọi mà dần trở thành thói quen. Nhiều
thương hiệu hàng Việt chất lượng đã tìm được
chỗ đứng trên thị trường.
Kết quả cuộc điều tra bình chọn Hàng
Việt Nam chất lượng cao 2019 của Hội Doanh
nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho
thấy, sản phẩm trong nước vẫn chiếm ưu thế
trên thị trường Việt Nam, với tỷ lệ người tiêu
dùng vẫn yêu thích và thường mua dùng lần
lượt là 89% và 93%. Yếu tố chất lượng, do
người tiêu dùng cảm nhận như ngon/hợp khẩu
vị; bền/chất liệu tốt, và tính an toàn khi sử
dụng đang được quan tâm nhất. Tiếp theo là
các yếu tố như: thông tin sản phẩm rõ ràng,
dễ tìm mua hay thương hiệu nổi tiếng. Các
yếu tố giá cả, khuyến mại chỉ còn sức hút với
một bộ phận nhỏ người tiêu dùng và không
còn là yếu tố lựa chọn tiên quyết. Theo Đánh
giá của Sở Công thương. Qua thời gian triển
khai thực hiện từ năm 2009 đến nay, Cuộc vận
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam” đã góp phần nâng tầm và dần khẳng
định vị thế các sản phẩm hàng Việt Nam tới
người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Không
những thế, thông qua cuộc vận động, còn góp
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phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong
việc lựa chọn, tiêu dùng hàng Việt, giúp doanh
nghiệp hiểu rõ vai trò, trách nhiệm, không
ngừng cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ,
đổi mới quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm
có chất lượng, bảo đảm sức cạnh tranh, đáp
ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, cùng với quá trình hội nhập quốc
tế, nhiều phương thức bán hàng, tiếp thị mới,
hiện đại đã và đang phát triển mạnh mẽ; một
mặt tạo thuận tiện cho người tiêu dùng trong
mua sắm, tiêu dùng hàng hóa – dịch vụ; đồng
thời, giúp sản phẩm của các doanh nghiệp dễ
dàng tiếp cận đến tay người tiêu dùng.
Theo chị Nguyễn Thị Hồng Vân (Phường
Chánh Nghĩa - TP Thủ Dầu Một) thì khi mua
sắm, chị vẫn ưu tiên chọn hàng Việt có chất
lượng vì giá cả hợp lý, lại có thể biết được
đơn vị sản xuất, “Tuy nhiên tôi thường chọn
những thương hiệu có chứng nhận hàng việt
chất lượng cao, tiêu chuẩn ISO; trong Thực
phẩm thì chọn VietGap, hữu cơ…” Chị Vân
chia sẻ.
Theo chị Lý Thị Kim – (Phường Lái Thiêu
thị xã Thuận An) về kênh mua sắm, siêu thị
là nơi tôi thường đến nhất khi chọn mua nhu
yếu phẩm, văn phòng phẩm, đồ gia dụng. Kế
đến là hệ thống cửa hàng tự chọn, cửa hàng
tiện lợi, tạp hóa hộ gia đình. “Gần đây có xu
hướng các cửa hàng tạp hóa hộ gia đình trưng
bày hiện đại như siêu thị mini nhưng cách bán
lại bình dân, dễ chịu. Lối thay đổi này của các
gia đình kinh doanh tạp hóa đang được ủng hộ
ở nhiều khu phố”, chị Kim chia sẻ.
Với chợ truyền thống, hiện nay tuy có
giảm vị thế ở một số mặt hàng, nhưng kênh
này vẫn chiếm ưu thế ở ngành hàng thực
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phẩm tươi sống. Kênh trực tuyến ngày càng
phát triển cho thấy xu hướng mua sắm online
ngày càng khởi sắc, nhất là hàng may mặc, mỹ
phẩm, văn phòng phẩm, điện tử... hầu hết phục
vụ nhu cầu người tiêu dùng trẻ. Tuy nhiên vấn
đề người tiêu dùng băn khoăn hiện nay là tình
trạng hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng
kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm vẫn còn khó kiểm soát trên thị
trường. Anh Lê Văn Dũng (Phường Phú Hòa
- TP Thủ Dầu Một) cho biết là người Việt tất
nhiên mình vẫn ưu tiên chọn hàng Việt. Song
điều anh lo lắng là một số hàng hóa Việt Nam
chưa thực sự thu hút người tiêu dùng về mẫu
mã, chất lượng và giá cả. Anh mong muốn các
Doanh nghiệp Việt nên tăng cường kỹ năng
bán hàng, chăm sóc khách hàng giữ niềm tin
của người tiêu dùng với sản phẩm.
Theo Ông Nguyễn Văn Dành - Giám đốc
Sở Công thương đánh giá “Hiện nay sản phẩm
hàng hóa Việt Nam được bày bán trong các
cửa hàng bán lẻ, cửa hàng bách hóa, hợp tác
xã, hệ thống các siêu thị trong tỉnh. Hàng hóa
Việt Nam từng bước chiếm được thị phần và
đã tạo được sự tin cậy đối với người tiêu dùng,
về chất lượng, mẫu mã, giá cả... Đến nay, trên
địa bàn tỉnh có 106 chợ truyền thống phần lớn
bán hàng Việt Nam, 7 siêu thị có trên băng
rôn tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam” với hơn 80% quầy hàng
mang thương hiệu Việt. Một số doanh nghiệp,
nhà sản xuất đã quan tâm hơn đến việc xây
dựng mạng lưới bán lẻ, đưa hàng Việt về nông
thôn; cải tiến mẫu mã, nâng chất lượng hàng
hoá, hạ giá thành để thâm nhập thị trường,
nhất là thị trường nông thôn, tạo được sự chú
ý và tác động đến xu hướng sử dụng hàng Việt
của người dân ngày càng nhiều hơn”.
Doanh nghiệp Việt nhiều nỗ lực
Ông Lưu Trí - Giám đốc Công ty TNHH
công nghiệp Nghệ Năng chia sẻ sản phẩm
của mỗi doanh nghiệp muốn chiếm lĩnh được
thị trường trong và ngoài nước, có chỗ đứng
trong tâm trí người tiêu dùng, trước hết cần
đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm,
giảm giá thành từ đó tạo uy tín mạnh trên thị
trường hiện nay. Hiện nay, Công ty đã và đang

đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại. Lựa
chọn phát triển các phương thức sản xuất kinh
doanh để chiếm lĩnh thị trường trong nước,
đẩy mạnh xuất khẩu.
Theo ông Nguyễn Quang Vũ - Chủ tịch
Hiệp hội Da giày - Túi xách Bình Dương,
Tổng Giám đốc Công ty giày Nam Bình cho
biết hiện nay công ty rất chú trọng đến thị
trường trong nước. Trên thực tế sản phẩm của
công ty tại thị trường trong nước cũng 70%.
Để nắm bắt cơ hội và mở rộng thị trường,
Công ty cũng phải nắm bắt thị hiếu và phải
thay đổi theo chuẩn mức đánh giá chung của
người tiêu dùng. Công ty luôn nâng cao trình
độ quản lý cao, cải thiện năng lực quản lý,
đồng thời thay đổi thiết bị và công nghệ theo
xu hướng mới, bảo đảm sản lượng và chất
lượng sản phẩm cao hơn. Tuy nhiên điều ông
Vũ lo lắng là thị trường trong nước hiện có
quá nhiều sản phẩm nhái, vi phạm bản quyền
của các thương hiệu, một phần là hàng hóa
nhập lậu theo đường tiểu ngạch. Đặc biệt,
hiện nay có quá nhiều cơ sở gia công nhỏ lẻ
sản xuất hàng hóa nhái một số nhãn hiệu, chất
lượng thấp dẫn đến làm ảnh hưởng chất lượng
hàng Việt, cụ thể là hàng giày dép. Ông mong
muốn ngành quản lý thị trường phối hợp với
chính quyền địa phương để xử lý tận gốc các
cơ sở để tạo niềm tin hơn với người tiêu dùng
về hàng Việt trên thị trường.
Về vấn đề này, Ông Trần Văn Tùng Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường
Bình Dương cho biết ngành quản lý thị trường
đã và đang rất nổ lực trong việc kiểm tra, kiểm
soát hàng giả, hàng nhái. Tuy nhiên điều khó
nhất của ngành Quản lý thị trường hiện nay là
chỉ kiểm tra khi có cơ sở nhưu đơn tố giác của
Doanh nghiệp bị nhái nhãn mác hàng hóa. Tuy
nhiên, hiện nay các Doanh nghiệp bị làm nhái
sản phẩm lại e sợ ảnh hưởng đến uy tín của
nhãn hiệu mình, dẫn đến giảm doanh số bán
hàng nên rất hiếm khi làm đơn tố giác. Ông
Tùng mong muốn trong thời gian tới các DN
nên hợp tác hơn với ngành QLTT, bảo vệ nhãn
hiệu của mình, góp phần minh bạch thị trường
hàng hóa./.
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PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG
NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2018
 Thanh Long
Phòng Quản lý năng lượng & Kỹ thuật an toàn

Năm 2018 cả nước có
2.605 cơ sở sử dụng năng
lượng trọng điểm, trong đó
có 2.111 cơ sở sản xuất công
nghiệp, 11 cơ sở sản xuất nông
nghiệp, 73 đơn vị vận tải, 410
công trình xây dựng. Riêng
tỉnh Bình Dương năm 2018 có
281 cơ sở sử dụng năng lượng
trọng điểm.

V

Năm 2018 cả nước có 2.605 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. (Ảnh minh họa)

trước). Đồng thời, sẽ tổ chức tập huấn triển
khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm &
hiệu quả và các văn bản hướng dẫn dưới Luật
(Đối với những cơ sở mới được phê duyệt)
Những cơ sở không thực hiện theo quy
định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả sẽ bị xử lý theo quy định. Đối với cơ
sở sử dụng năng lượng trọng điểm mà không
thực hiện kiểm toán năng lượng thì phạt tiền
từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.
Cơ sở vi phạm quy định về áp dụng
mô hình quản lý năng lượng thì phạt tiền từ
5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối
với hành vi không chỉ định hoặc chỉ định
người đảm nhận chức danh người quản lý
năng lượng không đủ điều kiện. Phạt tiền
từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
đối với hành vi không xây dựng kế hoạch
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
hàng năm, 05 năm hoặc không tuân thủ chế
độ báo cáo theo quy định và báo cáo kết
quả thực hiện kế hoạch hàng năm, 05 năm.
Cơ sở có vướng mắc, vui lòng liên hệ Sở
Công thương tỉnh Bình Dương: Tầng 8, tháp
A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương,
phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một,
tỉnh Bình Dương; Điện thoại: 0274.3822563./.

ừa qua, Thủ tướng Chính phủ vừa ban
hành Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày
28/10/2019 về việc ban hành Danh sách
cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018.
Tại Quyết định này, Thủ tướng chỉ đạo
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành
liên quan tại địa phương thông báo cho các
cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa
bàn và tổ chức, quản lý, theo dõi thực hiện các
chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả đối với các cơ sở. Chỉ đạo các cơ
quan chuyên môn tại địa phương kiểm tra, rà
soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng
trọng điểm trên địa bàn; tổng hợp gửi Bộ Công
Thương trước ngày 01 tháng 02 hàng năm.
Để cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn
tỉnh (gọi tắt là cơ sở) biết và thực hiện các quy
định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả, Sở Công thương tỉnh Bình Dương dự
kiến sẽ sẽ gửi văn bản nhắc nhở yêu cầu các cơ
sở tiếp tục thực hiện các quy định của Luật Sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: thực
hiện kiểm toán năng lượng định kỳ 03 năm/
lần, Chỉ định người quản lý năng lượng, báo
cáo tình hình sử dụng năng lượng hàng năm,
xây dựng mô hình quản lý năng lượng (Đối với
những cơ sở đã được phê duyệt tại những năm
Soá 03 - 2019
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PHIÊN CHỢ “HÀNG VIỆT VỀ NÔNG THÔN,
KHU - CỤM CÔNG NGHIỆP” TẠI THUẬN AN

H

 Tuấn Anh
Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Triển lãm

chăm lo đời sống, động viên tinh thần và thể
hiện sự chia sẻ trong các hoạt động xã hội.
Ông Hồ Văn Bình - Phó Giám đốc Sở
Công thương nhận định: “Việc tổ chức các
phiên chợ Việt tại các vùng nông thôn, khu,
cụm công nghiệp hỗ trợ Doanh nghiệp (DN)
bán lẻ quảng bá thương hiệu, khai thác thị
trường nông thôn rộng lớn. Chương trình này
đã giúp DN và người dân có cơ hội giao lưu,
trao đổi, tương tác nhiều hơn. Qua đó tạo điều
kiện để DN nghiên cứu nhu cầu, tập quán, khả
năng tiêu dùng tại mỗi địa phương, từ đó điều
chỉnh sản xuất để đưa ra thị trường những sản
phẩm Việt chất lượng, phù hợp với thị hiếu
người tiêu dùng; tổ chức kênh phân phối phù
hợp, nâng cao thị phần tại thị trường trong
nước”.
Hoạt động này còn giúp người tiêu dùng
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thay đổi
hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên mua sắm
hàng Việt./.

ưởng ứng Chủ trương của Bộ Chính
trị về Cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,
Sở Công thương Bình Dương đã phối hợp
cùng các đơn vị tổ chức phiên chợ “Hàng Việt
về khu-cụm công nghiệp” tại phường An Phú,
thị xã Thuận An. Đây là hoạt động mang ý
nghĩa thiết thực và quan trọng nhằm nâng cao
ý thức về sự quan tâm, ưu tiên sử dụng hàng
hóa của người tiêu dùng đối với các sản phẩm
sản xuất trong nước.
Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp
quảng bá sản phẩm của mình và tạo sự quan
tâm đối với hàng Việt, giúp doanh nghiệp đưa
hàng hóa thương hiệu Việt Nam đến tay người
tiêu dùng dễ dàng hơn. Phiên chợ diễn ra từ
ngày 15 đến 21/11/2019, với sự tham gia của
23 doanh nghiệp với 50 gian hàng. Bên cạnh
đó, Ban Tổ chức cũng đã vận động các doanh
nghiệp tham gia trao những phần quà ý nghĩa
cho các hộ gia đình, thanh niên công nhân có
hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, góp phần

Khai mạc Phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn, khu-cụm công nghiệp” tại Thuận An
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BÌNH DƯƠNG ĐẢM BẢO CÂN ĐỐI HÀNG HÓA
VÀ BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG NĂM 2020
 Thế Phương
Phòng Quản lý thương mại

T

ại cuộc họp thống nhất Kế hoạch Bình
ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm
2020 trên địa bàn tỉnh vừa diễn ra tại
Sở Công thương, đại diện các sở, ngành, địa
phương và các doanh nghiệp cho biết sẽ tập
trung dự trữ hàng hóa, đảm bảo cân đối cung
cầu thị trường. Các đơn vị cũng sẽ đảm bảo
các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và
tiêu dùng của nhân dân trong dịp lễ, tết, tránh
tình trạng khan hiếm hàng...
Theo đó, các mặt hàng thiết yếu phục
vụ nhân dân năm 2020 bao gồm lương thực
(gạo, nếp…), thực phẩm chế biến (đường,
sữa, bột ngọt, dầu ăn, nước giải khát…), thực
phẩm tươi sống (thịt gia súc, gia cầm, trứng
gà, trứng vịt…), mặt hàng xăng dầu, thuốc trị
bệnh cho người. Tổng trị giá hàng hóa các mặt
hàng này là 4.167,5 tỷ đồng (không tính xăng
dầu, thuốc trị bệnh), trong đó giai đoạn trước,
trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
là 1.463,3 tỷ đồng với sự tham gia 12 doanh
nghiệp (10 siêu thị).
Ngành Công Thương tỉnh đã vận động
các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa thiết yếu
và thực hiện bình ổn giá từ ngày ban hành
kế hoạch, trong đó tập trung giai đoạn trước,
trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý (từ
1-12- 2019 đến 29-2-2020), sau đó tiếp tục
triển khai trong các tháng còn lại của năm
2020.
Đối với mặt hàng xăng dầu, Tổng Công
ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP và Công ty
xăng dầu Sông Bé TNHH MTV cam kết đảm
bảo cung ứng xăng dầu cho toàn bộ hệ thống
xăng dầu trên địa bàn tỉnh với số lượng dự
kiến tăng thêm từ 10 - 12% so với cùng kỳ
năm trước.
Theo Ông Hồ Văn Bình - Phó Giám đốc
Sở Công thương, hàng hóa dự trữ để bình ổn
Soá 03 - 2019

Đại biểu tham dự cuộc họp

thị trường năm 2020 phải bảo đảm chất lượng,
an toàn vệ sinh thực phẩm, gắn với việc thực
hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”. Với mục tiêu kiểm soát
giá cả nhằm giữ vững mặt bằng giá các mặt
hàng thiết yếu, giảm chi phí trung gian, hạ giá
thành sản phẩm của doanh nghiệp trên nguyên
tắc không bị lỗ; bảo đảm giá cả luôn giảm từ
5 - 10% so với giá thị trường theo từng thời
điểm.
Về mặt hàng thuốc trị bệnh cho người
(sản xuất trong nước), Sở Y tế chủ trì phối
hợp cùng các ngành có liên quan, đồng thời
UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công
ty Cổ phần Dược NLie thực hiện bình ổn giá
thuốc trị bệnh thông thường đối với các nhà
thuốc bệnh viện, trạm y tế xã của các huyện,
thị, thành phố và gần 160 cửa hàng với bán lẻ
do ngành y tế quy định. Sở yêu cầu treo băng
rôn với khẩu hiệu “Điểm bán thuốc bình ổn
giá” tại các cửa hàng thuốc với quầy dược bán
thuốc bình ổn giá.
Các doanh nghiệp cần tập trung, nghiêm
túc thực hiện dự trữ hàng hóa và tổ chức bán
hàng bình ổn thị trường theo đúng Kế hoạch
UBND tỉnh ban hành. Hàng hóa dự trữ dùng
trong việc bình ổn thị trường ưu tiên sử dụng
nguyên liệu trong nước sản xuất được nhằm
18

duy trì sản xuất ổn định để bảo đảm lượng
cung ứng hàng hóa cho thị trường với giá hợp
lý, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, có thể cạnh
tranh với hàng nhập khẩu. Các doanh nghiệp
cần thực hiện nghiêm quy định về dự trữ lưu
thông, dự trữ quốc gia để cung ứng kịp thời
nguồn hàng ra thị trường khi cần thiết.
Việc bán hàng lưu động chủ yếu tập trung
ở các huyện phía Bắc và các khu cụm công
nghiệp, do đó điểm được chọn phải có dân
cư tập trung như ở trung tâm xã hoặc liên xã
nhằm đảm bảo bán được nhiều hàng hóa, đồng
thời đủ chi phí cho doanh nghiệp thực hiện
việc bán hàng theo định kỳ. Các doanh nghiệp
tham gia bán hàng lưu động cần đăng ký sớm
về Sở Công thương, Phòng Kinh tế các huyện,
thị xã, thành phố để được hỗ trợ tuyên truyền
kịp thời. Cần gắn kết việc bán hàng lưu động
với các phiên chợ vui, chương trình Đưa hàng
Việt về nông thôn. Tất cả sản phẩm được bày
bán trong chương trình phải được niêm yết giá
và bán đúng theo giá đã niêm yết, nếu biến
động phải kịp thời điều chỉnh với cơ quan
quản lý nhà nước về giá.
Cục Quản lý thị trường phối hợp Công
an tỉnh và các ngành chức năng tăng cường
kiểm tra, kiểm soát thị trường nhất là giai
đoạn trước, trong và sau Tết nhằm kịp thời
ngăn chặn và xử lý nghiêm việc tàng trữ, vận
chuyển, kinh doanh hàng lậu, hàng cấm, sản
xuất và kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền
sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, gian lận
thương mại và các hành vi vi phạm về an toàn
thực phẩm.
Bên cạnh đó, Cục tổ chức kiểm tra hoặc
phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy
định của pháp luật về giá, đo lường, ghi nhãn
hàng hóa, niêm yết giá và bán theo giá niêm
yết... để không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm
hàng, tăng giá bất hợp lý nhằm bảo đảm ổn
định thị trường phục vụ nhu cầu tết của nhân
dân. Theo đó, đơn vị tập trung kiểm tra các
mặt hàng thiết yếu, về an toàn thực phẩm tại
các chợ, siêu thị, cơ sở kinh doanh thực phẩm
đông lạnh, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực
phẩm.
Song song đó, Cục Quản lý thị trường
sẽ tổ chức kiểm tra việc đo lường hàng hóa,

Đại diện UBND thị xã Tân Uyên đóng góp ý kiến

công bố chất lượng hàng hóa của các cơ sở
bán buôn, bán lẻ nhằm kịp thời phát hiện các
thủ đoạn gian lận về giá hoặc lợi dụng đo
lường, đóng gói để tăng giá. Đồng thời, đơn
vị cũng chú trọng kiểm tra, giám sát các điểm
bán hàng bình ổn, phiên chợ vui, hội chợ triển
lãm nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời, không
để các tổ chức, cá nhân kinh doanh lợi dụng
để mua bán hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí
tuệ, hàng lậu, hàng kém chất lượng.
Sở Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ
phối hợp các cơ quan báo, đài thực hiện thông
tin tuyên truyền về nội dung chương trình. Ủy
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần
xây dựng Kế hoạch tại địa phương và gửi về
Sở Công thương trước ngày 25/12/2019.
Bên lề cuộc họp, ông Lê Thanh Tâm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, khẳng định nguồn cung thịt heo
trên địa bàn tỉnh không thiếu. “Bệnh dịch tả
heo châu Phi xảy ra trong thời gian vừa qua
chỉ làm giảm 13% tổng đàn heo trên địa bàn
tỉnh và xảy ra chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ
lẻ. Trong khi đó, tại các công ty chăn nuôi
lớn hiện nay tình hình chăn nuôi vẫn ổn định.
Hiện tại Bình Dương mỗi ngày cung ứng ra
thị trường 3.000 con heo, trong đó thị trường
tỉnh khoảng 2.000 con, còn lại xuất đi các thị
trường lân cận. Từ nay đến cuối năm, tỉnh
đang duy trì 630.000 con heo. Theo tính toán,
trong tháng diễn ra Tết Nguyên đán Canh
Tý 2020, tại tỉnh có thể tiêu thụ hết 90.000
- 100.000 con heo; so với 630.000 con hiện
nay thì không ảnh hưởng đến thị trường”, ông
Tâm nói./.
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BÌNH DƯƠNG:

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu
nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

U

 Việt Vũ
Phòng Quản lý Năng lượng & Kỹ thuật an toàn

VLNCN trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Các
hoạt động VLNCN phục vụ mục đích an ninh,
quốc phòng và trong các trường hợp khẩn
cấp theo quy định pháp luật không thuộc đối
tượng áp dụng quy chế này.
Bình Dương là tỉnh có nhiều doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác
khoáng sản, vật liệu xây dựng và thi công
công trình. Hiện nay, toàn tỉnh có 19 doanh
nghiệp sử dụng VLNCN để phục vụ cho hoạt
động nổ mìn khai thác đá tại 22 điểm mỏ,
tập trung chủ yếu tại địa bàn huyện Bắc Tân
Uyên (13 mỏ), Phú Giáo (03 mỏ), thị xã Dĩ An
(05 mỏ), huyện Dầu Tiếng (01 mỏ). Trong 6
tháng đầu năm 2019, các đơn vị sản xuất, kinh
doanh VLNCN trên địa bàn tỉnh đã cung ứng
gần 2.050 tấn thuốc nổ công nghiệp, đáp ứng
tốt nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh./.

BND tỉnh Bình Dương ban hành Quy
chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp
trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có
hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/11/2019 và
thay thế Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND
ngày 25/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy
định về Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên
địa bàn tỉnh Bình Dương.
Quy chế gồm 05 Chương, 27 Điều quy
định về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp
(sau đây viết tắt là VLNCN), an toàn trong
hoạt động VLNCN và trách nhiệm của các sở,
ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân hoạt
động VLNCN trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Theo đó, quy chế được áp dụng đối với
các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến
quản lý Nhà nước và tham gia hoạt động

Lãnh đạo và Đội công nhân nổ mìn của Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Bình Dương
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BÌNH DƯƠNG
ÁP DỤNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH
BÁN HÀNG TẠI CHỢ THEO QUY ĐỊNH MỚI
TỪ NĂM 2020

 Diệu Hằng
Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

V

ừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình
Dương đã ban hành Quyết định số
24/2019/QĐ-UBND về việc Quy
định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại
chợ trên địa bàn tỉnh. Quy định này áp dụng
đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên
quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, khai
thác sử dụng mặt bằng, diện tích bán hàng,
dịch vụ tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Quy định mới ban hành gồm 3 chương,
10 Điều. Trong đó, giá sử dụng diện tích bán

hàng tại chợ và việc thực hiện thu tiền sử dụng
diện tích bán hàng tại chợ được nêu chi tiết tại
chương II và chương III.
Tại Điều 6, Chương II quy định đối với
chợ được đầu tư bằng nguồn vốn trong ngân
sách nhà nước thì các mức giá đối với điểm
kinh doanh cố định đã bao gồm thuế giá trị
gia tăng, chi phí vệ sinh môi trường, sắp xếp
ngành hàng kinh doanh tại chợ, an ninh trật
tự, bảo trì, mua sắm thiết bị phòng cháy chữa
cháy, cấp thoát nước, các chi phí: điện, nước

Chợ Hài Mỹ
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Điểm kinh doanh cố định bên trong chợ (ảnh minh họa)

(sử dụng cho mục đích hoạt động chung của
chợ); không bao gồm tiền điện, nước của tiểu
thương được tính riêng theo đồng hồ (chi tiết
tại Quyết định đính kèm). Bên cạnh đó, giá sử
dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với điểm
kinh doanh không cố định được tính như sau:
Đơn vị: đồng/ngày
Phân loại Khu vực đô thị
Chợ hạng 1

6.000

Khu vực nông
thôn

Chợ hạng 2

5.500

3.000

Chợ hạng 3

4.500

2.000

nơi đầu tư xây dựng chợ và các ngành có liên
quan.
Trong đó, đối với điểm kinh doanh cố
định, tất cả mức giá đã bao gồm thuế giá trị
gia tăng, vệ sinh môi trường, sắp xếp ngành
hàng kinh doanh tại chợ, an ninh trật tự, bảo
trì, mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy,
cấp thoát nước, các chi phí như: điện, nước
(sử dụng cho mục đích hoạt động chung của
chợ); không bao gồm tiền điện, nước của tiểu
thương được tính riêng theo đồng hồ. (chi tiết
tại Quyết định đính kèm)
Ngoài ra, quy định đối với điểm kinh
doanh không cố định gồm chợ hạng 1,2,3 thì
mức giá cao nhất không quá 12.000 đồng/
ngày (tương ứng với diện tích đất 3m2). Riêng
trường hợp hộ kinh doanh trong trường hợp
này sử dụng nhiều hơn 3m2/hộ thì mỗi diện
tích tăng thêm áp dụng mức thu tăng thêm
tương ứng.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 01/01/2020 và bãi bỏ Điều 3, Quy chế về
tổ chức quản lý và phát triển chợ trên địa bàn
tỉnh Bình Dương (Ban hành theo Quyết định
số 47/2005/QĐ-UB ngày 25/03/2005 của Ủy
ban nhân dân tỉnh)./.

Song song đó, giá tối đa sử dụng diện
tích bán hàng tại chợ đối với chợ được đầu
tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước
được quy định tại Điều 7: Chủ đầu tư căn cứ
hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC
ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định
phương pháp định giá chung đối với hàng hóa,
dịch vụ, xây dựng mức giá dịch vụ sử dụng
diện tích bán hàng, nhưng không được cao hơn
mức giá tối đa đã được UBND tỉnh ban hành
và gửi quyết định giá dịch vụ sử dụng diện
tích bán hàng tại chợ cho Sở Công thương,
Sở Tài chính, UBND huyện, thị xã, thành phố
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10 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG
“NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG
VIỆT NAM” GIAI ĐOẠN 2009 - 2019

 Thanh Tâm
Phòng Quản lý thương mại

V

Ảnh minh hoạ

iệc vân động “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam” đã phát
động trong 10 năm qua, Sở Công
thương là một thành viên quan trọng không
thể thiếu trong việc vận động các tổ chức sản
xuất phải nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng
hóa, dịch vụ thương hiệu Việt, góp phần thực
hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh nhà. Song song đó, vận động đến các
cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp
và các tầng lớp nhân dân, nhất là cơ quan, đơn
vị khối nhà nước nhằm nêu cao vai trò trách
nhiệm gương mẫu của cán bộ ưu tiên sử dụng
hàng hóa thương hiệu Việt trong mua sắm tài
sản công cũng như tiêu dùng cá nhân.
Bên cạnh đó, trong 10 năm qua, Chi
cục Quản lý thị trường (nay là Cục Quản lý

thị trường) cùng với Hội Bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt
động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho
người tiêu dùng trong phân biệt hàng gian,
hàng giả, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
như: tuyên truyền 1.710 lượt phát về những
hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động
thương mại; trả lời phỏng vấn hơn 40 lượt
trên Đài PT&TH Bình Dương về hoạt động
bảo đảm an toàn thực phẩm, chống hàng giả,
tuyên truyền những quy định pháp luật trong
hoạt động kinh doanh gas; hơn 1400 tổ chức,
cá nhân kinh doanh ký cam kết không kinh
doanh hàng ngoại nhập lậu, hàng giả, hàng
kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn
thực phẩm và các hành vi vi phạm khác và
tổ chức nhiều các hoạt động khác được tuyên
23
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doanh thu hàng năm tăng lên so với năm trước
khoảng 10 – 15%; Riêng, về bình ổn sách giáo
khoa, tập và dụng cụ học sinh đã tăng lên 04
đơn vị tham gia và doanh thu hàng tăng khoản
5 -10 %. Các điểm bán hàng cũng phát triển
càng tăng giúp cho doanh nghiệp triển khai dễ
dàng và mua bán thuận lợi các mặt hàng bình
ổn tại các vùng sâu và vùng sa nhất là khu vực
phía Bắc của tỉnh.
Chương trình xúc tiến thương mại trong
tỉnh và tại các tỉnh bạn cũng được phát huy
trong thời gian qua, Sở đã thực hiện hơn 1.866
gian hàng thu hút trên 510.000 lượt khách
tham quan với doanh số bán hàng đạt khoảng
32,65 tỷ đồng. Thông qua chương trình các
Hiệp hội và doanh nghiệp đã thực hiện tốt
công tác quảng bá thương hiệu, tuyên truyền
về sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Song song đó,
việc vận động và tổ chức Đoàn tham gia hội
chợ triển lãm do các tỉnh, thành tổ chức với sự
tham gia của 281 doanh nghiệp của 908 gian
hàng tại 56 hội chợ. Sau khi tham gia chương
trình, một số công ty, doanh nghiệp đã ký kết
được hợp đồng tại các hội chợ chuyên ngành
như Expo, Lifestyle, Vifa: hợp đồng trị giá
671.700 USD; Riêng các hội chợ, triển lãm
thương mại các doanh nghiệp có doanh số bán
hàng trực tiếp đạt 8,915 tỷ đồng và mở được
120 đại lý bán hàng tại nơi tham gia và nhiều
chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khác như
quảng bá giới thiệu sản phẩm gửi được 300
báo giá cho các nhà nhập khẩu, trong đó có 02
doanh nghiệp ký được hợp đồng mẫu trị giá
11.000 đôla Mỹ và 03 doanh nghiệp ký được
hợp đồng trị giá 27.000 đôla Mỹ.
Bên cạnh đó, việc mua bán, giao thương
được quan tâm từng các cấp, thì việc thanh
tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường không thể
thiếu. Trong kỳ đã thực hiện các biện pháp
tuyên truyền về các quy định pháp luật của
nhà nước cho các doanh nghiệp, hộ kinh
doanh, mở các đợt kiểm tra chuyên đề, công
tác phối kết hợp giữa các ngành chức năng của
tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố được chặt
chẽ, đồng bộ; chức năng kiểm tra, kiểm soát,
trinh sát đã góp phần ngăn chặn các hoạt động

Ảnh minh hoạ

truyền pháp luật trong hoạt động thương mại
và an toàn thực phẩm cho trên 11.000 đại biểu
tham dự.
Bên cạnh đó, nhiều chương trình đã tổ
chức thành công với 108 phiên chợ tại các khu
vực nông thôn và khu cụm công nghiệp với
tổng doanh thu đạt 50,325 tỷ đồng; bình quân
mỗi phiên chợ có 20-25 doanh nghiệp tham
gia với khoảng 40-45 gian hàng với khoảng
12.000 lượt khách tham quan, mua sắm; bên
cạnh việc bán hàng khuyến mại, giảm giá để
phục vụ cho thanh niên công nhân, nhân dân
vùng nông thôn, tại mỗi phiên chợ Ban tổ
chức còn vận động các doanh nghiệp tham gia
bán hàng hỗ trợ 30 phần quà cho công nhân có
hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo với giá
trị mỗi phần quà từ 300.000 đồng đến 500.000
đồng; phối hợp với các ngành tổ chức chương
trình cắt tóc, khám bệnh và phát thuốc miễn
phí, tặng báo xuân, thư pháp, quà lưu niệm,
biểu diễn văn nghệ, các trò chơi dân gian hàng
đêm, phiên tòa giả định, chiếu phim lưu động,
tư vấn cho thanh niên công nhân hiểu biết về
Luật Lao động, Luật Bảo hiểm và sức khỏe
sinh sản, hôn nhân gia đình…
Nhằm đảm bảo cân đối cung - cầu hàng
hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân,
góp phần bình ổn giá cả thị trường và thực
hiện công tác an sinh xã hội. Hàng năm, Sở
Công thương chủ trì triển khai các Kế hoạch
Bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu và Bình
ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ
học sinh. Về Bình ổn thị trường thiết yếu đến
nay đã tăng lên 12 doanh nghiệp tham gia và
Soá 03 - 2019
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Hỗ trợ quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Bình Dương tài các kỳ Hội chợ, Triển lãm

vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh,
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giúp các
doanh nghiệp hoạt động chân chính phát triển
sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu cho ngân
sách nhà nước và góp phần quan trọng trong
việc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”, đã phát hiện hàng ngoại nhập
lậu và hàng cấm kinh doanh, phát hiện một số
vụ tàng trữ hàng nhập lậu với số lượng tương
đối lớn; đã kiểm tra, kiểm soát trên 19.700 vụ,
số vụ xử lý vi phạm trên 8.400 vụ với tổng số
tiền phạt hành chính, thanh lý hàng tịch thu,
và truy thu trên 51,7 tỷ đồng.
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh
đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; đã
tạo bước chuyển biến về nhận thức trong hệ
thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công nhân
viên chức, các tầng lớp nhân dân ý thức về
sự quan tâm, ưu tiên sử dụng hàng hoá sản
xuất trong nước. Một số doanh nghiệp, nhà
sản xuất đã quan tâm hơn đến việc xây dựng
mạng lưới bán lẻ, đưa hàng Việt về nông thôn;

cải tiến mẫu mã, nâng chất lượng hàng hoá,
hạ giá thành để thâm nhập thị trường, nhất là
thị trường nông thôn, tạo được sự chú ý và
tác động đến xu hướng sử dụng hàng Việt của
người dân ngày càng nhiều hơn. Bên cạnh đó,
cũng có nhiều khó khăn trong công tác triển
khai như: tâm lý nhân dân có sự thay đổi trong
việc tin tưởng khi mua sắm, sử dụng hàng hóa
thương hiệu Việt vẫn còn một bộ phận người
dân có tư tưởng mua sắm hàng ngoại, chưa
thực sự tin tưởng vào chất lượng hàng hóa,
sản phẩm Việt; một số doanh nghiệp chưa
quan tâm đến hoạt động tuyên truyền, quảng
bá, tham gia các hội chợ, nâng cao chất lượng
hàng hóa, mẫu mã chưa phong phú, giá cả
chưa hợp lý. Hàng gian, hàng giả trôi nổi trên
thị trường còn nhiều chưa kiểm soát hết; Và
một phần hết sức quan trọng đó là, sức cạnh
tranh sản phẩm của doanh nghiệp trong nước
trở nên gay gắt hơn khi Việt Nam đã mở cửa
thị trường hàng hóa thì người dân có quyền
lựa chọn sản phẩm ưa thích nhất./.
25

Soá 03 - 2019

Soá 03

Trong soá naøy

2019

*. 09 Tháng đầu năm 2019 công nghiệp
Bình Dương tiếp tục phát triển.................. Trang 03
*.Bình Dương: Ban hành quy chế về
quản lý và sử dụng kinh phí khuyến
công trên địa bàn tỉnh Bình Dương............ Trang 04
*. Bình Dương phổ biến kiến thức hội
nhập kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp
xuất khẩu.................................................... Trang 06
*. Chính phủ đưa ra giải pháp ứng phó
trước diễn biến chiến tranh thương mại
Mỹ - Trung.................................................. Trang 07
*. Bình Dương bổ sung quy hoạch thủy
điện trên địa bàn......................................... Trang 08
NGUYEÃN VAÊN DAØNH

*. Khuyến công Bình Dương - Hỗ trợ
ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào
sản xuất chế biến gỗ tại huyện Phú Giáo.. Trang 09
*. Bình Dương xây dựng chiến lược
phát triển ngành công nghiệp hóa chất..... Trang 10

NGUYEÃN VAÊN DAØNH

*. Ngành Công Thương Bình Dương
tích cực hỗ trợ kết nối cung cầu các mặt
hàng nông sản............................................. Trang 11

HOÀ VAÊN BÌNH

*. Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái
xuất gỗ dán sang Hoa Kỳ............................ Trang 13

PHAN THÒ KHAÙNH DUYEÂN

*. Người Việt tin dùng hàng Việt................ Trang 14

ÑOAØN KIM BÌNH

*. Phê duyệt danh sách cơ sở sử dụng
năng lượng trọng điểm năm 2018.............. Trang 16

NGUYEÃN THUÙY HAÈNG

GPXB Soá 1377/GPXBBT-STTT do
Sôû Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng
Bình Döông caáp ngaøy 29/10/2018
In 1000 cuoán, khoå 19cm x 27cm
taïi Coâng ty TNHH In & Giaáy

Nhaät Taâm
140 Ñaïi loä Bình Döông, P.Phuù Hoøa, Tp.Thuû
Daàu Moät, Bình Döông
ÑT:0274.3832259 - Fax: 0274.3838816
In xong noäp löu chieåu
thaùng 12 naêm 2019

Soá 03 - 2019

*. Phiên chợ “hàng việt về nông thôn,
khu - cụm công nghiệp” tại Thuận An....... Trang 17
*. Bình Dương đảm bảo cân đối hàng
hóa và bình ổn thị trường năm 2020.......... Trang 18
*. Bình Dương: Ban hành quy chế quản
lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn
tỉnh............................................................... Trang 20
*. Bình Dương áp dụng giá dịch vụ sử
dụng diện tích bán hàng tại chợ theo
quy định mới từ năm 2020.......................... Trang 21
*. 10 Năm thực hiện cuộc vận động
“người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam” giai đoạn 2009 - 2019............... Trang 23

26

Tại Cty TNHH thiết bị điện Kim Sang - TX. Tân Uyên
Cty CP SX TM Hevi - TX. Bến Cát

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp tổ chức
đoàn học tập kinh nghiệm về công tác Khuyến công tại tỉnh Ninh Thuận

