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Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp nghiệm thu
đề án: Hỗ trợ ứng dụng máy ghép gỗ cao tần trong sản xuất đồ gỗ nội thất cho
Công ty TNHH MTV Nội Thất Tiến Phúc (Tân Uyên). Tổng kinh phí thực hiện:
1,424 tỷ. Kinh phí KCĐP hỗ trợ: 200 triệu đồng

BÌNH DƯƠNG

TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP
NÔNG THÔN TIÊU BIỂU NĂM 2020
 Anh Tuấn
Phòng Khuyến công và Phát triển công nghiệp

V

ừa qua, ngày 03/10/2019 Ủy ban nhân
dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế
hoạch số 5020/KH-UBND về việc tổ
chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông
thôn tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2020,
nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có
chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm
năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường,
đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và
ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển
sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần
thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.
Đối tượng bình chọn: là sản phẩm của
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).
Sản phẩm tham gia bình chọn: là một
sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (sau đây gọi
chung là sản phẩm). Sản phẩm tham gia bình
chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn
sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn. Sản
phẩm tham gia bình chọn không vi phạm quy
định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu
công nghiệp và các quy định khác liên quan
đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an
toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực
phẩm và bảo vệ môi trường. Sản phẩm tham
gia bình bình phải có khả năng sản xuất hàng
loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm
độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.
Sản phẩm tham gia bình chọn được phân theo
các nhóm sau đây: Nhóm sản phẩm thủ công

(Sản phẩm Sơn mài: Bình vẽ hoa đồng tiền của
Công ty TNHH MTV Sơn mài mỹ nghệ Tư bốn
được công nhận Sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp
quốc gia năm 2019)

mỹ nghệ; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm,
thủy sản và thực phẩm; Nhóm sản phẩm về
thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí;
Nhóm sản phẩm khác; Một cơ sở CNNT có
thể đăng ký tham gia bình chọn cho một hoặc
nhiều sản phẩm. Sản phẩm CNNT tiêu biểu
(các cấp) được đăng ký tham gia bình chọn tại
nhiều kỳ bình chọn.
Thời gian bình chọn: Việc tổ chức bình
chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu được thực
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(Ông Trần Tiến Nam - Giám đốc Cty CP SX TM Quang Minh (Bến Cát), Ông Lê Bá Linh - Giám đốc
Cty TNHH MTV Sơn mài mỹ nghệ Tư Bốn (Thủ Dầu Một) tham dự lễ công nhận Sản phẩm CNNT
tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 )

hiện công khai, minh bạch và tuân thủ theo
các quy định của pháp luật. Được tổ chức bình
chọn theo 2 cấp, gồm: Cấp huyện (thực hiện từ
tháng 10/2019 đến tháng 3/2020 và cấp tỉnh
(thực hiện từ tháng 3/2020 đến tháng 5/2020).
Cấp giấy chứng nhận và quyền lợi của sản
phẩm được bình chọn: Sản phẩm được cấp
Giấy chứng nhận phải đáp ứng các quy định
và được Ban Giám khảo chấm điểm bình quân
đạt từ 70 điểm trở lên, có giá trị tính từ ngày
được cấp đến hết ngày 31 tháng 12 của năm
thứ 4 (năm thứ nhất là năm cơ sở công nghiệp
nông thôn có sản phẩm được cấp Giấy chứng
nhận).
Ngoài tiền thưởng bằng tiền mặt từ nguồn
kinh phí khuyến công địa phương (không quá
3 (ba) triệu đồng đối với một sản phẩm được
công nhận cấp huyện, không quá 4 (bốn) triệu
đồng đối với một sản phẩm được công nhận
cấp tỉnh). Trong thời hạn của Giấy chứng
nhận, cơ sở CNNT được hưởng các quyền
lợi: (1) Được phép in hoặc dán nhãn Logo của
Chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu
biểu trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm
được công nhận; (2) Được cung cấp thông tin,
tư vấn hướng dẫn tiếp cận các chính sách ưu
đãi, hỗ trợ của Nhà nước; tư vấn lập dự án
đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm
Soá 04 - 2019

công nghiệp nông thôn tiêu biểu; (3) Được ưu
tiên xem xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến
công quốc gia và kinh phí khuyến công địa
phương; (4) Được đăng tải thông tin giới thiệu
về sản phẩm trên các phương tiện thông tin ở
địa phương như: Bản tin Công Thương; trang
thông tin điện tử của Sở Công thương; Trung
tâm Xúc tiến và các phương tiện truyền thông
khác của tỉnh theo quy định.
Những sản phẩm đoạt giải cấp Tỉnh
(được Hội đồng bình chọn cấp tỉnh lựa chọn)
sẽ đăng ký tham gia bình chọn cấp Khu vực và
có cơ hội tham gia bình chọn ở cấp Quốc gia
vào năm 2021. Quý doanh nghiệp, cơ sở công
nghiệp nông thôn muốn biết thêm về Chương
trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu vui
lòng kham thảo kế hoạch chi tiết hoặc liên hệ:
- Sở Công thương Bình Dương
Địa chỉ: 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
- Trung Tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương
mại và Phát triển công nghiệp
Địa chỉ: Số 3, đường Huỳnh Văn Nghệ,
Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một,
tỉnh Bình Dương, Điện thoại: 0274. 3814163./.
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“TIẾP SỨC”

CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
 Anh Tuấn
Phòng Khuyến công và Phát triển công nghiệp

T

hời gian qua, Trung
tâm Xúc tiến đầu
tư, thương mại và
phát triển công nghiệp (Sở
Công thương) đã triển khai
nhiều chương trình, đề án hỗ
trợ phát triển công nghiệp
nông thôn. Nhiều đơn vị khi
được thụ hưởng sự hỗ trợ từ
chương trình khuyến công đã
nâng cao năng lực hoạt động,
tạo ra sản phẩm công nghiệp
chất lượng, giải quyết công
ăn việc làm cho nhiều lao
động nông thôn.

Nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ hiệu quả thông
qua chương trình khuyến công của tỉnh. Trong ảnh: HTX May
gia dụng Tân Hiệp Phát được hỗ trợ máy móc hiện đại phục vụ
sản xuất. Ảnh: TRÍ DŨNG

HTX chủ yếu nhận may đồng phục học
sinh, công nhân, bảo hộ lao động… trong và
ngoài xã và giao cho xã viên may tại nhà. Nhờ
tay nghề cao và tuân thủ thời gian hợp đồng
nên HTX sớm tạo niềm tin đối với khách hàng,
vì thế hoạt động sản xuất ngày càng ổn định,
phát triển. Năm 2018, doanh thu của HTX
đạt 300 triệu đồng, năm 2019 đạt khoảng 800
triệu đồng; thu nhập bình quân của mỗi chị
em nhận may từ 5 - 7 triệu đồng mỗi tháng.
Không chỉ chị em phụ nữ ở xã Tân Hiệp, hiện
có nhiều phụ nữ ở các xã Phước Sang, An
Thái cũng nhận hàng của HTX về may.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch
UBND xã Tân Hiệp, cho biết HTX May gia
dụng Tân Hiệp Phát mặc dù mới được thành
lập nhưng đã hoạt động rất hiệu quả. Việc
ra đời HTX không đơn thuần để hoàn thành

Từ nhu cầu thực tế
Đầu tháng 6-2018, Hợp tác xã (HTX)
May gia dụng Tân Hiệp Phát (xã Tân Hiệp,
huyện Phú Giáo) chính thức ra mắt và đi vào
hoạt động. Việc thành lập HTX nhằm tạo việc
làm ổn định, tăng thêm thu nhập cho chị em
phụ nữ, góp phần thực hiện các tiêu chí về xây
dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Hiệp.
HTX đi vào hoạt động có nhiều thuận lợi
bởi trên địa bàn xã Tân Hiệp chưa có khu công
nghiệp, 80% dân số sống bằng nghề nông nên
nguồn lao động của xã rất dồi dào. Mặt khác,
trước khi thành lập HTX, Hội Liên hiệp Phụ
nữ xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan
mở nhiều lớp đào tạo nghề may gia dụng. Nhờ
đó, nhiều chị em phụ nữ sau khi tham gia các
lớp học đã có tay nghề vững vàng để làm việc
trong HTX.
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thương mại và phát triển công nghiệp, việc
thực hiện đề án nhằm đổi mới, thay thế máy
móc, thiết bị cũ, lạc hậu, tiết kiệm chi phí sản
xuất, giảm thời gian gia công bên ngoài, từ
đó hạ giá thành sản phẩm, bảo đảm hoạt động
sản xuất, kinh doanh của HTX ổn định, phát
triển; đồng thời tạo việc làm thường xuyên
cho người lao động trên địa bàn, nhất là lao
động nữ nhàn rỗi.
“Hiệu quả mang lại sau khi kết thúc đề
án là rất thiết thực. Không những đồng bộ
máy móc thiết bị của đơn vị mà còn góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công
nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao sức cạnh
tranh, thúc đẩy ngành may mặc phát triển
đúng với mục tiêu chương trình khuyến công
của tỉnh đề ra đến năm 2020”, ông Dũng chia
sẻ thêm.
Năm 2019, Sở Công thương đã thẩm định
và phê duyệt được 23 chương trình, kế hoạch,
đề án, như: Chương trình nâng cao năng lực
quản lý và tổ chức thực hiện công tác khuyến
công; chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình
trình diễn kỹ thuật; xây dựng các mô hình thí
điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; chương
trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông
thôn tiêu biểu… Đây là những hoạt động “tiếp
sức” để nâng cao năng suất, chất lượng sản
phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho
các cơ sở công nghiệp nông thôn.
Ông Phạm Thanh Dũng, Phó Giám đốc
phụ trách Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương
mại và phát triển công nghiệp, cho biết trong
thời gian tới trung tâm tiếp tục đẩy mạnh
tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính
sách khuyến công; cùng với đó nghiên cứu
các giải pháp huy động nguồn vốn nhằm đẩy
mạnh công tác khuyến công. Trung tâm cũng
tranh thủ tối đa các nguồn vốn khuyến công
quốc gia, khuyến công địa phương, kết hợp
lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc
gia, nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học - công
nghệ và nguồn vốn khác theo quy định của
pháp luật để thực hiện công tác khuyến công
ngày càng hiệu quả hơn./.

tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã mà
quan trọng hơn là giải quyết việc làm, tăng
thu nhập, phát triển kinh tế gia đình cho nhiều
chị em phụ nữ của xã. Nhờ vậy, nhiều chị em
không phải đi xa mà vẫn có việc làm và có
điều kiện chăm lo gia đình.
Mặc dù vậy, để tăng năng suất, mở rộng
năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản
phẩm để cạnh tranh trên thị trường, hiện HTX
đang gặp không ít khó khăn. Theo bà Lương
Thị Nhài, Giám đốc HTX, khó khăn lớn nhất
đối với HTX đó là nguồn vốn đầu tư để trang
bị máy móc, thiết bị hiện đại nhằm bảo đảm
hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó,
phần lớn chị em có tay nghề nhưng khó khăn
không có khả năng mua máy may tại nhà nên
HTX phải đầu tư máy móc ở ngay tại HTX để
chị em đến may.
Hỗ trợ kịp thời
Sau khi tham gia tập huấn chính sách
khuyến công và biết được chính sách hỗ trợ,
HTX đã liên hệ với Trung tâm Xúc tiến đầu
tư, thương mại và phát triển công nghiệp để
đề nghị hỗ trợ. Qua xem xét các quy định hiện
hành và nhu cầu của HTX, trung tâm đã trình
Sở Công thương thẩm định, phê duyệt kinh
phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy
móc thiết bị trong may trang phục” tại HTX
May gia dụng Tân Hiệp Phát (xã Tân Hiệp,
huyện Phú Giáo). Bà Nhài cho hay tổng kinh
phí thực hiện đề án trên 430 triệu đồng, trong
đó kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ
200 triệu đồng. HTX đã đầu tư một số máy
móc hiện đại phục vụ sản xuất như máy thùa
khuy điện tử, máy đính nút điện tử, máy viền
12 kim, máy vắt sổ, máy Kansai điện tử công
nghiệp, máy in phun A3, máy ép nhiệt…
“Máy móc thiết bị được đầu tư mới đã tạo
ra chất lượng sản phẩm đồng nhất, tiết kiệm
chi phí sản xuất. Hiện nay, chúng tôi đã chủ
động trong việc in ấn chứ không còn mang sản
phẩm xuống TP.Thủ Dầu Một in như trước
đây nữa”, bà Nhài nói.
Theo ông Phạm Thanh Dũng, Phó Giám
đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến đầu tư,
Soá 04 - 2019
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PHÂN BIỆT SẢN PHẨM
THỦY SẢN VÀ ĐỘNG VẬT THỦY SINH
 Đại Dương

Phòng Quản lý Thương mại

V

mục thủy sản tươi sống nhưng lại kê khai
chứng từ xuất khẩu là hàng đông lạnh.
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, sản
phẩm thủy sản chỉ sản phẩm động vật thủy
sinh và chế phẩm dùng làm thực phẩm cho
người, bao gồm các loại động vật như sứa,
nhuyễn thể, giáp xác, da gai, cá, lưỡng cư,
bò sát, động vật có vú dưới nước và các sản
phẩm động vật thủy sinh khác; tảo, các loại
thực vật biến khác và chế phẩm; không bao
gồm động vật thủy sinh và các loại động thực
vật thủy sinh nhân giống tươi sống. Trong
khi đó, động vật thủy sinh chỉ các loại động
vật như cá, nhuyễn thể, giáp xác, da gai, lưỡng
cư tươi sống được nuôi trồng hoặc đánh bắt
dưới nước, bao gồm tinh dịch và trứng dùng
để nhân giống của các sản phẩm này./.

ừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành
công văn số 9666/BCT-AP về việc
đẩy mạnh công tác hướng dẫn quy
trình xuất khẩu hàng thủy sản đông lạnh sang
thị trường Trung Quốc.
Theo đó, qua phản ánh của một số doanh
nghiệp trong nước gặp vướng mắc trong thông
quan khi xuất khẩu một số mặt hàng thủy sản
qua các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc
do chưa phân biệt rõ sự khác nhau giữa hai
khái niệm: sản phẩm thủy sản và động vật
thủy sinh. Việc chưa phân biệt rõ các vấn đề
này khiến doanh nghiệp xuất khẩu khai báo
không đúng chủng loại thủy sản, không làm
đúng quy trình thông qan và cơ quan hải quan
Trung Quốc không chấp nhận việc thông quan
hàng hóa. Đặc biệt là các lô hàng thuộc Danh
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BÌNH DƯƠNG

top 5 các địa phương có ngành
công nghiệp hỗ trợ phát triển…
 Anh Tuấn
Phòng Khuyến công và Phát triển công nghiệp

T

tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm nhập khẩu, giảm
giá thành sản phẩm, giảm sự phụ thuộc vào
nước khác, bảo đảm tính chủ động cho nền
kinh tế…
Thời gian qua, Bình Dương đã tập trung
phát triển và hình thành các ngành công
nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành
dệt may như: công nghiệp sản xuất sợi, dệt
vải, dây kéo, nhuộm, hoàn thiện sản phẩm dệt;
Ngành cơ khí như sản xuất kim loại, sản xuất
sản phẩm từ kim loại, sản xuất máy móc thiết
bị và phụ tùng cho các ngành công nghiệp ôtô;
Ngành điện - điện tử như: sản xuất linh kiện
điện tử, sản xuất thiết bị dây dẫn điện, cáp
quang... Qua đó, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa
cho sản phẩm công nghiệp và giảm phụ thuộc
vào nguyên liệu nhập khẩu.
Để phát triển công nghiệp bền vững đi
vào chiều sâu, Ngành Công Thương Bình
Dương đã và đang tích cực hỗ trợ các doanh
nghiệp phát triển CNHT, giúp tăng giá trị các
sản phẩm công nghiệp do DN trong nước sản
xuất. Đồng thời, ưu tiên các dự án sản xuất
với công nghệ và giá trị gia tăng cao, khuyến
khích đầu tư phát triển CNHT trong lĩnh vực
sản xuất, lắp ráp máy móc, thiết bị, điện tử
công nghệ cao.
Tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ
trợ
Thời gian qua, từ các nguồn vốn khuyến
công, Sở Công thương Bình Dương đã hỗ
trợ các cơ sở sản xuất, DN công nghiệp nông
thôn về máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ

heo đánh giá của các chuyên gia kinh
tế, hiện Bình Dương nằm trong top 5
các địa phương có ngành ngành công
nghiệp hỗ trợ (CNHT) phát triển mạnh của cả
nước. Sự phát triển của CNHT đã bước đầu
hình thành sự liên kết sản xuất giữa các doanh
nghiệp (DN) trong nước và các DN FDI. Qua
đó, tạo điều kiện cho các DN trong nước từng
bước tiếp cận công nghệ tiên tiến, tham gia
vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành công nghiệp.
Nhiều chính sách phát triển công nghiệp
hỗ trợ
Theo Đề án Điều chỉnh quy hoạch phát
triển các khu công nghiệp (KCN) đến năm
2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,
Bình Dương sẽ có 33 khu công KCN với diện
tích 14.790 ha. Đến nay, Bình Dương đã phát
triển được 29 KCN và 12 cụm công nghiệp để
thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Hiện,
Bình Dương đã thu hút được hơn 2.300 doanh
nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh liên quan
đến lĩnh vực CNHT.
Ngành Công Thương Bình Dương đã và
đang tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp phát
triển công nghiệp hỗ trợ.
Thực tiễn ở một số nước trên thế giới như
Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… đã minh
chứng sự phát triển đúng hướng của ngành
CNHT là tiền đề quan trọng đóng góp vào quá
trình phát triển nền kinh tế quốc dân. Phát triển
CNHT trở thành nhân tố đóng vai trò quyết
định sự phát triển của các ngành công nghiệp.
Ngoài ra, CNHT phát triển sẽ góp phần làm
Soá 04 - 2019
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Bình Dương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi
cho việc mời gọi đầu tư, mở rộng sản xuất,
kinh doanh các dự án thuộc lĩnh CNHT.
Ngoài ra, Bình Dương cũng đầu tư xây
dựng các KCN, cụm công nghiệp sản xuất
phụ tùng, linh kiện, nguyên vật liệu hỗ trợ cho
các ngành công nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ các
DN vừa và nhỏ tham gia sản xuất các loại sản
phẩm CNHT. Đặc biệt, Bình Dương đã xây
dựng riêng một KCN tại huyện Bàu Bàng,
rộng trên 1.000 ha ưu tiên thu hút vốn đầu
tư vào CNHT, nhất là các dự án đầu tư nước
ngoài.
Dù chưa có con số thống kê chính xác,
nhưng theo đánh giá của các chuyên gia kinh
tế, hiện ngành CNHT của Bình Dương nằm
trong top 5 các địa phương có ngành CNHT
phát triển mạnh của cả nước như TP. Hồ Chí
Minh, Hà Nội, Đồng Nai và Bắc Ninh. Sự
phát triển của CNHT Bình Dương đã bước
đầu hình thành sự liên kết sản xuất giữa các
DN trong nước và các DN FDI. Từ đó, tạo
điều kiện cho các DN trong nước từng bước
tiếp cận công nghệ tiên tiến và tham gia vào
chuỗi giá trị toàn cầu ngành công nghiệp./.

sản xuất. Trong năm 2019, nguồn vốn khuyến
công của tỉnh ưu tiên hỗ trợ lĩnh vực CNHT,
thúc đẩy hình thành chuỗi sản xuất cũng như
tăng cường kết nối tìm kiếm thị trường tiêu
thụ cho các DN.
Hiện Sở Công thương đang phối hợp với
các ngành triển khai đề án cơ sở dữ liệu về
thông tin DN trong toàn tỉnh. Đề án sau khi
hoàn thành sẽ là nguồn thông tin để hỗ trợ các
DN trong quá trình tìm kiếm đối tác, tạo điều
kiện thuận lợi cho các DN trong quá trình sản
xuất, hình thành nên chuỗi sản xuất tại địa
phương.
Theo ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND Bình Dương, nhằm tiếp
tục tạo ra bước đột phá và đổi mới trong thu
hút đầu tư. Thời gian tới tỉnh tiếp tục ưu tiên
phát triển công nghiệp có hàm lượng giá trị
gia tăng cao, sạch, thân thiện với môi trường,
tiết kiệm nhiên liệu; nâng dần tỷ lệ nội địa hóa
sản phẩm, giảm dần các ngành sử dụng nhiều
tài nguyên khoáng sản và lao động giản đơn…
Trong đó, Bình Dương chú trọng ưu tiên phát
triển các ngành CNHT, sớm hoàn chỉnh quy
hoạch vùng nguyên phụ liệu và vùng CNHT.
09
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NHIỀU MẶT HÀNG ĐỐI DIỆN VỚI NGUY CƠ
ĐIỀU TRA PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
 Khải Anh
Cộng Tác Viên

Bộ Công Thương vừa tổ chức cuộc họp về triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà
nước về chống lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ” với các Bộ, ngành liên quan.
Trong thời gian tới, các Bộ, ngành sẽ tập trung vào việc rà soát các quy định pháp luật để
có chế tài mạnh hơn đối với các hành vi gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và tăng
cường công tác kiểm tra nhằm kiên quyết ngăn chặn các hành vi gian dối này. Các Bộ,
ngành cũng nhất trí tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp trong quá trình kiểm tra,
cập nhật thường xuyên tình hình kiểm tra xử lý các vụ việc cũng như các doanh nghiệp có
dấu hiệu vi phạm.

T

rước tình hình gian lận thương mại, lẩn
tránh phòng vệ thương mại (PVTM)
diễn biến ngày càng gia tăng và phức
tạp, Bộ Công Thương đang tích cực phối hợp
với các đơn vị liên quan tăng cường chia sẻ
thông tin, phối hợp trong quá trình kiểm tra,
cập nhật thường xuyên tình hình kiểm tra
kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu để kịp thời
xử lý các vụ việc cũng như các doanh nghiệp
nếu có dấu hiệu vi phạm.
3 sản phẩm nằm trong mức độ cảnh
báo PVTM cao nhất
Nhằm triển khai Quyết định số 824/QĐTTg ngày 4/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý
nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp PVTM
và gian lận xuất xứ”, Bộ Công Thương đã
xây dựng Danh sách theo dõi các sản phẩm
có nguy cơ bị điều tra PVTM hoặc điều tra
chống lẩn tránh thuế để cảnh báo cho cộng
đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý
nhà nước.
Danh sách này được công bố lần đầu vào
tháng 8/2019, gồm 13 mặt hàng xuất khẩu
sang 3 thị trường: Hoa Kỳ, EU, Canada. Các
mặt hàng trong danh sách theo dõi được phân
thành 4 mức độ cảnh báo từ 1 đến 4, trong đó
mức độ 4 là mức độ cao nhất.
Theo đó, danh sách được cập nhật hàng
Soá 04 - 2019

tháng trên cơ sở phân tích diễn biến tình hình
xuất nhập khẩu, thông tin cảnh báo, diễn biến
những biện pháp PVTM nước ngoài áp dụng
với bên thứ ba.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thông
tin từ Cục PVTM, Bộ Công Thương cho biết,
đã có đến 25 sản phẩm nằm trong danh sách
này.
Trong đó có 3 sản phẩm nằm ở mức độ
cảnh báo 4 tức là cơ quan điều tra nước ngoài
đã khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế với hàng
xuất khẩu của Việt Nam hoặc số lượng hàng
hóa xuất khẩu có sự gia tăng đột biến dễ có
nguy cơ bị điều tra, gồm: gỗ dán dùng nguyên
liệu là gỗ cứng, ống cơ khí bằng thép và hợp
kim lạnh, bánh xe thép.
Ngoài ra danh sách còn có 12 mặt hàng
ở mức độ cảnh báo 1 – 2, chưa có nguy cơ bị
áp thuế nhưng các doanh nghiệp cũng cần có
sự lưu ý trong tình hình xuất khẩu như: Vành
thép không gỉ, thép tấm cán nóng, lá nhôm,
ghim đóng thùng, Gluconate natri, phụ kiện
rèn bằng thép, dây thun, ống hàn đường kính
lớn, sản phẩm đúc bằng gang, xơ sợi tổng
hợp, thép chống ăn mòn, ruy băng trang trí,
Glycine.
Theo Chủ tịch Hiệp hội gỗ Bình Dương
Điền Quang Hiệp: “Trước đây Trung Quốc
luôn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Việt
10

Nam bây giờ với những khó khăn của họ thì
vô tình hoặc chúng ta không muốn thì các nhà
nhập khẩu Mỹ cũng buộc đi tìm các thị trường
khác để thay thế nguồn cung từ Trung Quốc.
Chính vì vậy họ chọn Việt Nam là một
trong những điểm đến ưu tiên, cho nên Việt
Nam có thể khai thác sâu rộng thị trường lớn
như Mỹ trong thời gian tới”.
Tuy nhiên, ông Bùi Chính Nghĩa, Vụ
trưởng Vụ Phát triển lâm nghiệp, Tổng cục
Lâm nghiệp cho biết dù xuất khẩu gỗ và sản
phẩm gỗ có nhiều cơ hội mở rộng thị phần tại
Mỹ, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách
thức, tiềm ẩn nguy cơ gian lận trong xuất khẩu
hàng hóa.
Thực tế, nhiều doanh nghiệp đã nhận thấy
nguy cơ đang dần trở thành sự thât. Ông Lê
Trần Anh Tú, Giám đốc Công ty Gỗ Ledecor
cho hay: “Hiện giờ có một số doanh nghiệp
sử dụng công đoạn đầu ở Trung Quốc. Do
hiện giờ thuế từ Trung Quốc qua Mỹ cao quá
cho nên một số doanh nghiệp của Việt Nam
và Trung Quốc bắt tay nhau nhằm lẩn tránh
thuế. Ví dụ như với một sản phẩm thành phẩm
thì trong đó 40 – 60% là làm tại Trung Quốc,
sau đó nhập về hoàn thiện rồi xuất đi. Những
trường hợp này nếu Mỹ biết được thì khả năng
sẽ đánh thuế với đồ gỗ của Việt Nam”.
Đáng chú ý, theo Bộ Công Thương hiện
Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ
(CBP) đã tiến hành điều tra lẩn tránh thuế
dưới hình thức chuyển tải đối với sản phẩm gỗ
dán nhập khẩu từ Việt Nam và đang áp dụng
biện pháp sơ bộ.
Về nguyên tắc, trong vụ việc điều tra của
Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ chỉ
liên quan đến các doanh nghiệp bị điều tra.
Tuy nhiên, để tránh nguy cơ công ty bị
điều tra đầu tư, thành lập công ty khác để tiếp
tục xuất khẩu, doanh nghiệp cần theo dõi chặt
chẽ số liệu về chủ đầu tư cũng như xuất nhập
khẩu, Bộ Công Thương cảnh báo.
Tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm
soát mức độ cao
Trước tình hình thực tế, đến nay, Bộ
Công Thương đã ban hành Thông tư số

22/2019/TT-BCT ngày 12/11/2019 quy định
về tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh
doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái
xuất Hoa Kỳ và Thông tư số 27/2019/TT-BCT
ngày 15/11/2019 quy định về danh mục phế
liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất,
kinh doanh chuyển khẩu.
Bộ Tài chính cũng đang tiến hành sửa
đổi dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số
127/2013/NĐ-CP và Nghị định số 45/2016/
NĐ-CP ngày 26/5/2016 sửa đổi bổ sung một
số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP
quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng
chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh
vực hải quan trong đó có nội dung về xử phạt
các hành vi gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn
hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp.
Đối với công tác ngăn chặn và xử lý
nghiêm các hành vi gian lận xuất xứ nhằm lẩn
tránh biện pháp PVTM, trong thời gian qua,
Cục PVTM, Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo
các cơ quan cấp giấy chứng nhận xuất xứ tăng
cường công tác kiểm tra, đấu tranh với hành
vi gian lận thương mại về xuất xứ, đặc biệt
các mặt hàng nhạy cảm, cảnh báo cao. Các
đơn vị chức năng của Bộ đã thực hiện kiểm
tra thực tế hàng hóa tại một số DN có sử dụng
nguyên liệu nhập khẩu được xác định xuất xứ
theo tiêu chí cộng gộp.
Tổng cục Hải quan cũng đã yêu cầu
các đơn vị hải quan, đặc biệt là hải quan địa
phương xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm tăng
cường kiểm tra, phát hiện các vụ việc gian
lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp;
thiết lập tiêu chí phân luồng kiểm tra đối với
DN xuất nhập khẩu có mặt hàng rủi ro cao;
thực hiện kiểm tra ngay DN khi có dấu hiệu
giao dịch xuất nhập khẩu tăng đột biến đối với
những mặt hàng thuộc đối tượng nghi ngờ.
Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan
cũng đã phối hợp với các cơ quan có thẩm
quyền của nước ngoài có chức năng điều tra
các hành vi gian lận xuất xứ, chuyển tải bất
hợp pháp tổ chức các buổi hội thảo nhằm nâng
cao nhận thức và sự tuân thủ của các DN, từ
đó khuyến cáo các DN không tiếp tay cho các
hành vi gian dối./.
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NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
CỦA CÔNG TÁC XÚC TIẾN
THƯƠNG MẠI NĂM 2019
 Minh Hằng
Phòng Tổ chức, Hành chính, Tổng hợp

L

âm sản là ngành hàng xuất khẩu quan trọng thứ 6 của Việt Nam và liên tục có tốc độ
tăng trưởng cao. Tuy nhiên, các ngành chức năng, địa phương, các doanh nghiệp đã
và đang nổ lực trước những biến động của thị trường và hoạch định chiến lược phát
triển phù hợp.
Trong những năm qua, được sự quan tâm
của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa
phương, hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh
Bình Dương đã mang lại nhiều hiệu quả thiết
thực. Thông qua các chương trình này đã giới
thiệu tiềm năng, thế mạnh sản phẩm do DN
trong tỉnh sản xuất; đồng thời tạo điều kiện cho
DN tiếp xúc với các đối tác, kêu gọi sự hợp tác,
phát triển thị trường trong và ngoài nước.
Riêng trong năm 2019, Trung tâm Xúc
tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển Công
nghiệp tỉnh đã hỗ trợ cho 12 đơn vị đăng ký
tổ chức hội chợ triển lãm với 78 gian hàng
tại các địa phương; phối hợp với các ngành tổ
chức 10 chương trình đưa hàng Việt về nông
thôn và đưa hàng Việt đến các khu, cụm công
nghiệp trong tỉnh; hỗ trợ các DN tham gia 14
chương trình hội chợ triển lãm trong nước, 3
chương trình, hội thảo XTTM và triển lãm
nước ngoài... Bên cạnh đó, trong các chương
trình hỗ trợ hàng năm, Sở Công thương đã tổ
chức chương trình tư vấn, tập huấn cho các
hợp tác xã, trang trại, hộ nông dân xây dựng
và phát triển thương hiệu sản phẩm hàng hóa,
nâng cao nghiệp vụ kỹ năng XTTM, kỹ năng
xâm nhập thị trường… nhằm giúp nhà sản
xuất tìm kiếm đầu ra hiệu quả và phát triển thị
Soá 04 - 2019

trường tiêu thụ ổn định, lâu dài...
Đồng thời, trong năm, Trung tâm Xúc
tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển Công
nghiệp tỉnh đã phối hợp với các đơn vị có
liên quan tổ chức thành công Triển lãm Công
nghiệp và Sản xuất Việt Nam 2019 tại tỉnh
Bình Dương lần thứ 3, từ ngày 12 – 14/6/2019
tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình
Dương. Qua thời gian tổ chức, Triển lãm có
trên 235 đơn vị tham gia, với 263 gian hàng,
trong đó có 153 đơn vị của Việt Nam với 169
gian hàng và 82 đơn vị nước ngoài với 93 gian
hàng đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ; thu
hút được 3.154 khách nước ngoài và 5.242
khách trong nước.
Sản phẩm của Công ty Công ty TNHH
MTV Sơn mài mỹ nghệ Tư Bốn tham gia Hội
chợ Quà tặng cao cấp 2019 tại Singapore.
Đối với công tác hỗ trợ doanh nghiệp
tham gia Hội chợ triển lãm nước ngoài,
trong năm 2019, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư,
Thương mại và Phát triển Công nghiệp Bình
Dương đã tổ chức thành công 03 Đoàn Tỉnh
Bình Dương với 15 DN tham gia Triển lãm
Quốc tế về Trang trí nội thất IMM Cologne
2019 tại Đức; Hội chợ Quà tặng cao cấp 2019
12

Ông Phạm Thanh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển Công
nghiệp (thứ nhất, từ phải sang) chủ trì Hội nghị tổng kết công tác xúc tiến thương mại 2019

tại Singapore và Hội chợ Magic Show 2019
và kết hợp khảo sát thị trường tại Hoa Kỳ.
Bên cạnh đó, các DN còn bán được nhiều sản
phẩm hàng hóa, doanh thu đạt trên 180 triệu
đồng, ký kết 02 hợp đồng xuất 02 container
sản phẩm mẫu; Hơn 500 khách hàng các nước
đến nghiên cứu, tìm hiểu sản phẩm của các
DN Bình Dương.
Đặc biệt, trong các hoạt động xúc tiến
đầu tư, Trung tâm đã chủ trì, phối hợp với
các ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan
thực hiện: xây dựng các ấn phẩm, bản tin, tài
liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư và
hỗ trợ doanh nghiệp. Trung tâm đã phối hợp
Sở Ngoại vụ thực hiện in ấn brochure quảng
bá các ngành công nghiệp tỉnh Bình Dương
phục vụ lãnh đạo Sở tham gia Đoàn công tác
tỉnh Bình Dương đi thăm và làm việc tại tỉnh
Oryol, CHLB Nga; Tiếp và làm việc Hội DN
người Việt tại Nga về chương trình phối hợp
xúc tiến mời gọi DN Nga vào đầu tư tại tỉnh
Bình Dương.

Trong xu hướng hội nhập, Ban giám đốc
Trung tâm chỉ đạo về việc tiếp tục phát triển
thương mại điện tử. Cụ thể, thực hiện các
hoạt động hỗ trợ tổ chức, cá nhân ứng dụng
và phát triển thương mại điện tử. Tổ chức 02
lớp TMĐT với chủ đề “Xây dựng hệ thống
marketing tự động” với hơn 150 DN tham gia;
Đã phối hợp với Báo Bình Dương thực hiện tổ
chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp
luật nâng cao nhận thức và giúp doanh nghiệp,
người tiêu dùng sử dụng các kênh thương mại
điện tử góp phần tiết kiệm chi phí cho xã
hội, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
Phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Bình Dương triển khai hỗ trợ ứng dụng hóa
đơn điện tử và ứng dụng truy xuất nguồn gốc
cho 20 DN; Đã phối hợp với đơn vị tư vấn,
giám sát và thi công hoàn thành phần mềm
sàn TMĐT và hoàn tất chuyển dữ liệu của 100
DN lên sàn TMĐT tỉnh, dự kiến đi vào hoạt
động từ tháng 1-2020./.
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SỞ CÔNG THƯƠNG:

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC NĂM 2020
 Minh Hằng
Phòng Tổ chức, Hành chính, Tổng hợp

S

của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó
khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp, góp phần thực hiện chỉ tiêu
kế họach của ngành. Bên cạnh đó, Sở Công
Thương đã vượt hơn 8 chỉ tiêu chuyên môn và
công đoàn đề ra. 100% công chức viên chức
(CCVC) thực hiện đăng ký thi đua và đăng
ký thực hiện giải pháp sáng kiến ngay từ đầu
năm; Kết quả đánh giá phân loại cuối năm,
trong 73 cá nhân đủ tiêu chuẩn đánh giá hoàn
thành nhiệm vụ, có 50 cá nhân hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ chiếm 68,5%, 21 cá nhân
hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 28,8%, 02 cá
nhân hoàn thành nhiệm vụ và không có công
chức viên chức không hoàn thành nhiệm vụ.
Theo đó tập thể Sở được tặng Cờ thi đua của
Bộ Công Thương, 11 cá nhân đạt Chiến sĩ thi
đua cơ sở và 03 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua
cấp tỉnh, Bằng khen UBND tỉnh cho 01 tập
thể và 14 cá nhân, 01 Bằng khen Thủ tướng
chính phủ, 01 Huân chương lao động hạng Ba;
Hầu hết nữ CCVC đạt danh hiệu “giỏi việc
nước, đảm việc nhà”. Công Đoàn ngành đã
đạt danh hiệu “công đoàn cơ sở vững mạnh”
năm 2019...
Đối với phương hướng, nhiệm vụ công
tác, Sở năm 2020 tập trung vào một số nội
dung lớn như: cải cách chế độ công vụ góp
phần đẩy mạnh cải cách hành chính của sở
phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ, chương
trình, kế hoạch và các chỉ tiêu về chuyên môn
và thi đua; phấn đấu chỉ số phát triển công
nghiệp tăng 9,55%; Tổng mức bán lẻ hàng
hóa tăng 15,8%; Kim ngạch xuất khẩu tăng
15%; Kim ngạch nhập khẩu tăng 15,5%;
100% CCVC thực hiện đăng ký thi đua và
đăng ký thực hiện giải pháp sáng kiến ngay từ
đầu năm; 80% tập thể đạt danh hiệu lao động

áng 27-12, Sở Công Thương Bình
Dương đã long trọng tổ chức Hội nghị
cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.
Sáng 27-12, Sở Công Thương Bình
Dương đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ,
công chức, viên chức năm 2019. Tham dự và
chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Dành
– Giám đốc Sở Công Thương; ông Nguyễn
Thanh Liêm – Chủ tịch Công đoàn viên chức
tỉnh; bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Phó Trưởng
Phòng Xây dựng chính quyền Sở Nội vụ; Ban
Giám đốc Sở Công Thương cùng lãnh đạo các
phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, cùng
các cán bộ công chức, viên chức của Sở Công
Thương.
Hội nghị đã thông qua các báo cáo: báo
cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019,
phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo
công khai tài chính; báo cáo tổng kết phong
trào thi đua của công đoàn, cơ quan năm 2019;
báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
năm 2019 và chương trình hoạt động năm
2019. Hội nghị tập trung thảo luận các vấn
đề còn tồn tại, hướng khắc phục và những
phương cách triển khai công tác trong thời
gian đến hiệu quả và thiết thực hơn.
Bên cạnh đó, năm 2019, Sở Công
Thương đã phối hợp chặt chẽ với các ngành,
địa phương tham mưu kịp thời cho tỉnh, nhất
là chương trình bình ổn thị trường, xây dựng
thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, đề
án chương trình họat động xúc tiến thương
mại, khuyến công, nâng cao hiệu quả hoạt
động của các hiệp hội ngành hàng, chỉ đạo
tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị
trường, kiểm soát giá đối với những mặt hàng
bình ổn giá; tổ chức nắm tình hình hoạt động
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Lãnh đạo Sở Công Thương trao Giấy khen của Sở cho các tập thể, cá nhân
Công chức, viên chức Sở Công Thương chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở Công Thương

tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc đạt 30%
trong tổng số tập thể đạt danh hiệu lao động
tiên tiến. Công Đoàn ngành tiếp tục giữ vững
danh hiệu “công đoàn cơ sở vững mạnh xuất
sắc”... Cán bộ, công chức, viên chức tham gia
trao đổi, thảo luận tại Hội nghị
Hội nghị đã lắng nghe ý kiến phát biểu,
thảo luận của các công chức, viên chức và
nhân viên đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo
và hoạt động của cơ quan năm 2019; kiến nghị
các giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ
năm 2020. Tại Hội nghị, các kiến nghị của
cán bộ công chức đã được trao đổi thẳng thắn,
đồng thời Đoàn Chủ tịch và đại diện các đơn
vị có liên quan cũng đã phản hồi rõ ràng về
những mặt chưa làm được và hứa tiếp thu và
rút kinh nghiệm.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông
Nguyễn Văn Dành – Tỉnh Ủy viên, Giám đốc

Sở Công Thương ghi nhận và biểu dương
toàn thể cán bộ công chức, viên chức đã ra
sức nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm
vụ chính trị được giao trong năm 2019. Đồng
thời, đề nghị Cán bộ công chức, viên chức toàn
Sở phát huy những kết quả đạt được năm 2019
và với tinh thần đoàn kết, tính trách nhiệm,
phát huy tinh thần dân chủ, đổi mới trong chỉ
đạo điều hành, phát huy được tinh thần chủ
động, sáng tạo và thực hiện hoàn thành xuất
sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2020.
Nhân dịp này, Hội nghị cũng đã trao tặng
Giấy khen của Sở Công Thương cho các cán
bộ công chức viên chức Sở có thành tích trong
năm 2019 đồng thời phát động phong trào,
ký kết giao ước thi đua năm 2020 nhằm hoàn
thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Sở
trong năm 2020./.
15
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5 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
BỘ CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG
QUỐC GIA GIAI ĐOẠN TỚI
 Anh Tuấn

Phòng Khuyến công và Phát triển công nghiệp

B

ộ Công Thương được giao chủ trì
triển khai chương trình khuyến công
quốc gia theo Nghị định số 45/2012/
NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1288/
QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến
công quốc gia đến năm 2020. Thông qua việc
triển khai, Chương trình đã huy động được
các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần vào
việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng
phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,
tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân
công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng
nông thôn mới.
Bên cạnh đó, Chương trình đã khuyến
khích, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn
sản xuất nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên
thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu;
giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia
tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng
môi trường, sức khỏe con người. Hỗ trợ, tạo
điều kiện cho các tổ chức cá nhân đầu tư phát
triển sản xuất một cách bền vững, nâng cao
năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ
trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Qua 5 năm thực hiện Chương trình
khuyến công quốc gia, một số nội dung hoạt
động chính đã được Bộ Công Thương triển
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khai như sau: hỗ trợ đào tạo nghề, truyền
nghề, nâng cao tay nghề cho hơn 18.000 lao
động nông thôn, với tỷ lệ số lao động qua đào
tạo được bố trí việc làm đạt 98%; hỗ trợ cho
630 cơ sở CNNT chuyển giao công nghệ và
ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học
kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ
công nghiệp; hỗ trợ xây dựng 210 mô hình
trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới,
công nghệ mới; hỗ trợ 4.363 lượt cơ sở CNNT
tham gia hội chợ triển lãm trong nước và ngoài
nước; Tổ chức bình chọn, tôn vinh 610 sản
phẩm cấp khu vực và 202 sản phẩm cấp quốc
gia có chất lượng, có tiềm năng phát triển sản
xuất, mở rộng thị trường giúp các cơ quan có
thẩm quyền có cơ sở và kế hoạch hỗ trợ phát
triển sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị,
đào tạo lao động đáp ứng với yêu cầu của thị
trường, giúp các doanh nghiệp phát triển bền
vững,...
Với mục tiêu tiếp tục phát huy những kết
quả đã được khi triển khai chương trình, trong
thời gian tới Bộ Công Thương tập trung triển
khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Một là, tập trung hướng đến hỗ trợ đối
tượng là các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu
tư sản xuất công nghiệp tại các khu vực nông
thôn được quy định tại Nghị định số 45/2012/
NĐ-CP. Thúc đẩy phát triển công nghiệp khu
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(Sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Bình Dương)
vực nông thôn theo cả chiều rộng và chiều
sâu, chú trọng phát triển theo chiều sâu, góp
phần tạo bước đột phá trong nâng cao năng
suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các địa
phương.
Hai là, tiếp tục tập trung hỗ trợ một số
nội dung hoạt động hiệu quả của chương trình
như xây dựng và nhân rộng các mô hình trình
diễn kỹ thuậtchuyển giao công nghệ và ứng
dụng máy móc tiên tiến trên cơ sở ứng dụng
khoa học công nghệ, thành tựu của cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ tư.
Ba là, đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất
hàng hóa có quy mô, tập trung theo chuỗi giá
trị, gắn sản xuất nguyên liệu với chế biến và
tiêu thụ trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm
và lợi thế vùng, miền, phù hợp với nhu cầu thị

trường. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn
bản về khuyến công, ưu tiên hỗ trợ các địa bàn
huyện nghèo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã
hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã nông thôn
mới trong chính sách khuyến công.
Bốn là, triển khai các hoạt động khuyến
công đồng bộ với các chương trình hỗ trợ về
đất đai, ưu đãi đầu tư, tín dụng và đặc biệt là
khoa học và công nghệ trong bối cảnh cách
mạng công nghiệp lần thứ tư.
Năm là, thông qua cơ quan đại diện tại
nước ngoài, thiết lập và tăng cường mối quan
hệ hợp tác với các cơ quan, đơn vị ở nước
ngoài và đối tác quốc tế trong lĩnh vực phát
triển công nghiệp địa phương nhằm tranh thủ
sự hỗ trợ, đầu tư của các đối tác để phát triển
các hoạt động khuyến công./.
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CÔNG THƯƠNG BÌNH DƯƠNG
CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH,
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
 Kim Cúc
Phòng Kế hoạch Tài chính - Tổng Hợp

T

rong 09 tháng đầu năm 2019, ngành
Công Thương đã tập trung thực hiện
tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra nhằm
triển khai hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP
ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục
thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và
định hướng đến năm 2021.
		1. Về tiếp cận điện năng: Sở Công
thương đã phối hợp với Công ty Điện lực
Bình Dương triển khai và thực hiện các giải
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pháp nhằm giảm bớt các thủ tục, thời gian và
chi phí cấp điện, theo đó rút ngắn thời gian
giải quyết tối đa là 09 ngày làm việc (trong
đó công tác thỏa thuận đấu nối là 05 ngày,
nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng là 04
ngày). Việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu
của khách hàng được thực hiện theo “cơ chế
một cửa” tập trung đầu mối tại phòng giao
dịch khách hàng.
2. Về nâng cao năng lực của doanh
nghiệp logistics: Việc hình thành Hiệp hội
Logistics Bình Dương sẽ là nơi để các doanh
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nghiệp logistics gặp gỡ, giao lưu, trao đổi
thông tin, chia sẽ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ
hội hợp tác đầu tư, kinh doanh nhằm nâng cao
năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp hội
viên nói riêng và của ngành dịch vụ logistics
nói chung. Bình Dương, phần đấu trở thành
đầu mối liên kết quan trọng trong chuỗi dịch
vụ logistics của vùng Đông Nam Bộ gắn kết
chặt chẽ với các trung tâm logistics lớn của
thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

Việt và giới thiệu sản phẩm truyền thống Thủ
công mỹ nghệ Bình Dương năm 2019.
		4. Về tăng cường kiểm tra, xử lý theo
quy định của pháp luật đối với các hoạt động
kinh doanh trái phép, buôn lậu và gian lận
thương mại, cạnh tranh không lành mạnh:
Sở đã phối hợp chặt chẽ lực lượng Quản lý thị
trường thực hiện công tác phối hợp kiểm tra,
xử lý theo quy định của pháp luật đối với các
hoạt động kinh doanh trái phép, buôn lậu và
gian lận thương mại, cạnh tranh không lành
mạnh. Trong kỳ, đã tiến hành kiểm tra 901
vụ; phát hiện 476 vụ vi phạm, đã xử lý 474
vụ, trong đó hành vi vi phạm buôn bán tàng
trữ hàng cấm, hàng lậu, không rõ nguồn gốc
là 156 vụ (chiếm 32,9%), về sản xuất, buôn
bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu
trí tuệ là 20 vụ (chiếm 4,2%), về niêm yết giá
là 91 vụ (chiếm 19,1%), về gian lận thương
mại, ATTP và vi phạm khác là 207 vụ (chiếm
43,6%). Tổng số tiền phạt là 6 tỷ đồng, trị giá
hàng tịch thu, buộc tiêu huỷ 2,3 tỷ đồng. Phối
hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra
1.453 vụ, phát hiện 289 vụ vi phạm (chiếm
19,8%).

3. Về tăng cường công tác xúc tiến
thương mại trong nước và xúc tiến đầu tư
mở rộng xuất khẩu hàng hóa: Đã tổ chức
09 Đoàn doanh nghiệp tham gia 52 gian
hàng tại hội chợ triển lãm, kết nối cung – cầu
các tỉnh, thành phố trong cả nước. Phối hợp
tổ chức Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất
Việt Nam 2019 tại tỉnh Bình Dương lần thứ
3 với 235 đơn vị trong và ngoài nước tham
gia với 263 gian hàng, đã thu hút được gần
3.154 khách nước ngoài và 5.242 khách trong
nước. Tổ chức 03 Đoàn Tỉnh Bình Dương với
15 doanh nghiệp tham gia Triển lãm Quốc tế
về Trang trí nội thất IMM Cologne 2019 tại
Cộng hòa Liên bang Đức; Hội chợ Quà tặng
cao cấp Singapore 2019 – Singapore Gifts and
Premiums Fair 2019 và Hội chợ Magic Show
2019 và Khảo sát thị trường Hợp chúng quốc
Hoa Kỳ. Phối hợp Sở Ngoại vụ thực hiện in
ấn brochure quảng bá các ngành công nghiệp
tỉnh Bình Dương. Tiếp và làm việc với Hiệp
hội thương mại thiết bị cơ điện tỉnh Tô Châu,
Trung Quốc để trao đổi về chính sách thu hút
đầu tư, môi trường đầu tư; Hội DN người Việt
tại Nga về chương trình phối hợp xúc tiến
mời gọi DN Nga vào đầu tư tại tỉnh.Tổ chức
02 Chương trình Phiên chợ „Đưa hàng Việt
về nông thôn“ dịp Tết Nguyên đán 2019 tại
huyện Dầu Tiếng và 02 Phiên chợ hàng Việt
tại huyện Phú Giáo; tổ chức Phiên chợ hàng

Duy trì đường dây nóng của Sở, đẩy
mạnh hiệu quả ứng dụng thông tin vào quản
lý hành chính, cung cấp dịch vụ công và trong
tác nghiệp công vụ, xử lý công việc
Tăng cường kiểm tra, xử lý theo quy định
pháp luật đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực
quản lý của ngành công thương. Phối hợp với
Cục Quản lý thị trường trong việc kiểm tra, xử
lý theo quy định của pháp luật đối với các hoạt
động kinh doanh trái phép, buôn lậu và gian
lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh.
Hy vọng với sự quyết tâm của ngành
Công Thương Bình Dương sẽ góp phần cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh của tỉnh nhà./.

19

Soá 04 - 2019

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP
NÔNG THÔN TIÊU BIỂU - TẬN DỤNG ĐỐI ĐA
LỢI THẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG
 Anh Tuấn

Phòng Khuyến công và Phát triển công nghiệp
Dù với quy mô vừa và nhỏ là chủ yếu, thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau,
nhưng công nghiệp nông là một bộ phận không thể tách rời của nền công nghiệp nói
chung. Hơn nữa, trong lúc cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, thu hẹp khoảng
cách về kinh tế và văn hóa giữa nông thôn và thành thị, cộng hưởng trên lộ trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thì vị thế của công nghiệp nông thôn càng không thể
xem nhẹ. Chính vì vậy, từ lâu Nhà nước đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích
phát triển công nghiệp nông thôn, mà hoạt động khuyến công chính là để cụ thể hóa
chương trình đó.

T

những yêu cầu bức thiết đối với các sản phẩm
từ làng nghề, các cơ sở sản xuất CNNT ở Bình
Dương hiện nay, nhất là trong điều kiện cạnh
tranh khốc liệt trên thị trường trong và ngoài
nước. Trước thực tế đó, UBND tỉnh đã giao
cho Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ
chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu
hàng kỳ (2 năm/lần) theo 2 cấp: Huyện và
Tỉnh, nhằm khuyến khích các cơ sở sản xuất
CNNT phát huy những ý tưởng sáng tạo, thiết
kế những mẫu sản phẩm có tính mới, có giá
trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách
hàng.

heo ông Phạm Thanh Dũng – Phó
Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc
tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển
công nghiệp là đơn vị được giao thực hiện
công tác tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT
tiêu biểu qua các năm, Cộng tác viên Bản tin
Công Thương đả có cuộc trao đổi ngắn về
công tác bình chọn với Ông như sau:
Cộng tác viên: Ông có thể cho biết về
kết quả công tác bình chọn sản phẩm công
nghiệp nông thôn tiêu biểu ở Bình Dương
thời gian qua?
Ông Phạm Thanh Dũng: Sản phẩm công
nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu là những
sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
được bình chọn từ các sản phẩm của các cơ
sở sản xuất CNNT trên toàn tỉnh, sản phẩm có
chất lượng cao, có giá trị sử dụng cao, có tiềm
năng sản xuất, mở rộng thị trường... Do đó, có
thể thấy sản phẩm CNNT tiêu biểu là những
sản phẩm chất lộc nhất cả về chất lượng, giá
trị sử dụng lẫn giá trị thẩm mỹ

Thực hiện 4 lần bình chọn sản phẩm
CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Dương (2012,
2014, 2016, 2018), kết quả có 76/127 sản
phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu
biểu cấp Tỉnh.
Cộng tác viên: Việc bình chọn sản
phẩm CNNT tiêu biểu mang lại cơ hội gì cho
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp
nông thôn thưa Ông?
Ông Phạm Thanh Dũng: Hiệu ứng lớn
nhất từ Chương trình bình chọn sản phẩm

Nâng cao tính sáng tạo, tính ứng dụng,
tính thương mại của sản phẩm là một trong
Soá 04 - 2019
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mây tre, làm gốm, guốc mộc, điêu khắc gỗ,
sơn mài… nổi tiếng không chỉ trong mà ngoài
tỉnh nhưng thực tế rất ít sản phẩm từ các ngành
nghề trên đăng kí tham gia bình chọn.

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

Nhiều cơ sở CNNT có sản phẩm chất
lượng tốt, giá trị sử dụng cao đáp ứng đầy đủ
các tiêu chí bình chọn nhưng vẫn chưa tích
cực, chủ động tham gia vào chương trình bình
chọn do chưa biết viết về thành phần hồ sơ
hoặc khó khăn trong khâu hoàn thiện hồ sơ,
sản phẩm để tham gia bình chọn.

Việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu
là nguồn động viên rất lớn để các cơ sở CNNT
nhận thức được mục tiêu và ý nghĩa thiết thực
từ việc sản phẩm được công nhận mang lại, từ
đó các cơ sở CNNT luôn chủ động dành nhiều
thời gian, tâm huyết và công sức sáng tạo ra
những sản phẩm mới đầy tính ứng dụng và
hữu ích.

Cộng tác viên: Những giải pháp cần
thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác
bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu ở Bình
Dương?

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

Ông Phạm Thanh Dũng: Để hoạt động
Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu thật sự
có hiệu quả, được sự ủng hộ, tham gia nhiệt
tình của các cơ sở sản xuất CNNT phát huy
tối đa hiệu quả từ công tác khuyến công, trong
thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục
tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch;
phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị
xã, thành phố để chỉ đạo các Phòng Kinh tế,
UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, vận động cơ sở
CNNT tích cực tham gia.
Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản
xuất, Sở Công thương sẽ chỉ đạo các đơn vị
trực thuộc tăng cường công tác hỗ trợ, hướng
dẫn các hồ sơ, thủ tục cần thiết. Đặc biệt, Sở
cũng sẽ tham mưu với UBND tỉnh ban hành
cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ các
cơ sở CNNT một phần kinh phí tham gia các
chương trình bình chọn các cấp cao hơn để
góp phần nâng cao hiệu ứng, sức lan tỏa của
chương trình. Sản phẩm CNNT tiêu biểu sẽ
có tư cách pháp nhân cao hơn đồng nghĩa với
việc được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ
hơn trong quy trình sản xuất cũng như quảng
bá, tiêu thụ sản phẩm./.

Cộng tác viên: Sau một thời gian triển
khai thực hiện, công tác bình chọn sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu có gặp trở
ngại gì không thưa ông?
Ông Phạm Thanh Dũng: Qua 4 lần tổ
chức bình chọn vấn đề đặt ra đáng quan tâm
là số lượng địa phương tham gia chưa đầy đủ
theo kế hoạch của UBND tỉnh ban hành, cao
nhất là năm 2018 chỉ có 5/9 địa phương xây
dựng kế hoạch tổ chức Chương trình bình
chọn cấp Huyện.
Nhiều sản phẩm là thế mạnh của các địa
phương có ngành nghề truyền thống như đan
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KHUYẾN CÔNG
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ
 Anh Dũng
Phòng Khuyến công và Phát triển công nghiệp

Đ

ến dự buổi nghiệm thu có ông Đặng
Hòa Phong - Phó trưởng phòng Quản
lý công nghiệp đại diện cho đơn vị
thẩm định và phê duyệt kinh phí. Bà Nguyễn
Thúy Hằng - Trưởng phòng Khuyến công và
Phát triển công nghiệp đại diện cho đơn vị
thực hiện. Về phía chính quyền địa phương
có ông Võ Hoàng Minh - Phó chủ tịch UBND
phường Tân Phước Khánh, cùng ông Phạm
Ngọc Phước - PGĐ công ty An Khang và Bà
Nguyễn Thị Nhất Khuyến - GĐ công ty Tiến
Phúc; đại diện Phòng Kinh tế thị xã Tân Uyên,
cùng các phóng viên Báo Bình Dương, Đài
Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tham
dự và đưa tin.

Ông Phước - PGĐ cty An Khang cho
biết: Công ty TNHH An Khang được thành
lập vào năm 2007. Nhờ vào chất lượng và uy
tín An Khang đang được biết đến như một
trong những doanh nghiệp thành công của đồ
nội thất trong nhà. Công ty đã phát triển nhiều
bộ sưu tập với thiết kế truyền thống, cổ xưa
và hiện đại cho Úc, Châu Âu, New Zealand…
Tuy nhiên, để tiếp tục mở rộng sản xuất, và
thâm nhập vào các thị trường khó tính như
Mỹ thì công ty đã xác định cần phải chuẩn bị
tốt các yếu tố cơ bản: Công nghệ máy móc;
nhân lực chất lượng cao: bao gồm nhân lực
thiết kế và khả năng quản trị nhân lực; tạo
được chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu. Trong

Máy CNC 5 đầu, mới 100%, hiệu Yow Cherng, Model: YOM – 5D, do Đài Loan sản xuất mới 100%.
Tổng kinh phí thực hiện: 1.424.000.000 đồng. Kinh phí KCĐP hỗ trợ: 200.000.000 đồng
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đó đặc biệt chú trọng đổi mới công nghệ máy
móc. Sau khi đầu tư Máy ghép gỗ cao tần.
Model: TGG – GCTB. Xuất xứ: Việt Nam,
với nhiều tính năng ưu việt như: Tốc độ ghép
nhanh, thích hợp cho mọi loại keo dán gỗ, chi
phí năng lượng thấp, cải thiện chất lượng: hệ
thống không làm nóng gỗ do đó gỗ không bị
cong vênh do nhiệt. Từ đó công ty sẽ chủ động
nguồn nguyên liệu sản xuất, và quan trọng hơn
hết là kiểm soát được khâu chất lượng nguyên
liệu, đảm bảo thành phẩm cuối cùng mang
tính thẩm mỹ và chất lượng ổn định. Đây là
một trong những tiêu chí quan trọng trong sản
xuất hàng xuất khẩu. Với máy móc mới công
ty nâng cao năng suất ghép gỗ tấm, rút ngắn
thời gian ghép gỗ từ 45 phút còn 5 phút (trước
đây công ty sử dụng cảo gỗ bằng phương pháp
cảo vòng thủ công). Năng suất tăng lên 700%.
Tiết kiệm được 30% nhân công. Từ đó nâng
cao đáng kể hiệu quả của hoạt động sản xuất
kinh doanh dự kiến doanh thu tăng khoảng
20%.
Công ty TNHH MTV Nội thất Tiến Phúc
bắt đầu thành lập và đi vào hoạt động từ năm
2016 chuyên sản xuất chế biến gỗ sồi, thông.
Trụ sở chính của Công ty được đặt tại khu phố
Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị
xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với tổng diện
tích sử dụng là 11.689 m2. Hiện tại Công ty
đang có 03 nhà xưởng phục vụ hoạt động sản
xuất với diện tích 8.000 m2. Sản phẩm kinh
doanh chủ yếu của Công ty là bàn, ghế, tủ,
giường các loại sản xuất từ các loại gỗ sồi và
thông được xuất khẩu 100%. Các chuyền sản
xuất được trang bị đầy đủ các phương tiện cần
thiết, hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu của khách
hàng về quy mô, mức độ phức tạp và tiến độ
sản xuất trong suốt hơn 3 năm qua. Vừa qua
Công ty Tiến Phúc quyết định đầu tư Máy
CNC 5 đầu, mới 100%, hiệu Yow Cherng,
Model: YOM – 5D, do Đài Loan sản xuất mới
100%, đây là một trong những máy móc quan
trọng trong sản xuất chế biến gỗ. Máy móc
đầu tư đợt này mang lại hiệu quả tăng gấp đôi
so với máy cũ, đồng thời giảm số lao động vận

Máy ghép gỗ cao tần. Model: TGG – GCTB. Xuất
xứ: Việt Nam. Tổng kinh phí thực hiện: 605.000.000
đồng. Kinh phí KCĐP hỗ trợ: 200.000.000 đồng

hành từ 6 công nhân xuống còn 2 công nhân,
cùng với đó máy có thể thực hiện nhiều công
đoạn trong sản xuất từ đó giảm hao tốn thời
gian vận chuyển giữa các khâu, công nhân
cũng làm việc liên tục không mất chi phí cho
việc chờ đợi vận chuyển nguyên liệu, giảm
sự phụ thuộc vào khâu trước đó, giải phóng
người lao động khỏi những công đoạn vất vả.
Từ đó hiệu quả hoạt động vận hành sản xuất
tăng lên rất nhiều lần. Đảm bảo nâng cao hiệu
quả kinh tế, cũng như xã hội.
Sau khi đi thực tế máy móc được hỗ trợ,
cũng như đánh giá hiệu quả mang lại sau khi
hỗ trợ là rất thiết thực: Các máy móc đầu tư
là máy móc tiên tiến hiện đại, mới 100%, từ
đó hỗ trợ đơn vị thụ hưởng nâng cao năng lực
sản xuất, người lao động được làm việc nhẹ
nhàng, trong một môi trường thông thoáng,
nhờ đó công ty sẽ không phải phụ thuộc nhiều
vào nguồn lao động có tay nghề cao. Đây là
một yêu cầu quan trọng trong bối cảnh cuộc
chiến tranh thương mại Trung – Mỹ. Do các
công ty ào ạt sang Việt Nam đầu tư nên việc
tuyển dụng lao động là rất khó khăn nên việc
ứng dụng máy móc tiên tiến để hạn chế lao
động là bước đi chiến lược cấp thiết trong tình
hình hiện nay. Từ đó các bên liên quan thống
nhất ký biên bản nghiệm thu cơ sở đề án cho
các công ty trên./.
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KINH TẾ - XÃ HỘI
tỉnh Bình Dương năm 2019
đạt và vượt kế hoạch
29/31 chỉ tiêu

 Minh Hằng
Phòng Tổ chức, Hành chính, Tổng hợp

Đ

Kim ngạch xuất, nhập khẩu duy trì tăng
trưởng; cơ cấu hàng hóa xuất khẩu được cải
thiện theo hướng tăng các sản phẩm chế tạo,
chế biến, hàng nông sản. Kim ngạch xuất khẩu
ước đạt 27 tỷ 781 triệu đô la Mỹ, tăng 15,6%.
Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 20 tỷ 795 triệu
đô la Mỹ, tăng 10,6%; thặng dư thương mại
của tỉnh năm 2019 đạt gần 07 tỷ đô la Mỹ.
Tính đến 27/11/2019, tỉnh đã thu hút
56.702 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh trong
nước (tăng 3,3%); lũy kế đến nay, toàn tỉnh
có 42.269 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh,
tổng vốn đăng ký 357.680 tỷ đồng. Thu hút
đầu tư nước ngoài đạt 03 tỷ 067 triệu đô la
Mỹ (vượt 119% kế hoạch năm, tăng 49% cùng
kỳ); lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 3.753 dự án
có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với
tổng vốn đăng ký 34,23 tỷ đô la Mỹ.
Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục
tiêu, nhiệm vụ năm 2020
Bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế - xã
hội tỉnh Bình Dương năm 2019 vẫn còn một số
tồn tại, hạn chế. Đó là tỷ lệ giải ngân vốn đầu
tư công đạt thấp so với kế hoạch điều chỉnh
năm 2019, đến ngày 15/11/2019, giá trị giải
ngân đạt 5.033 tỷ đồng, đạt 40,3% kế hoạch
điều chỉnh năm 2019; một số công trình, dự án
trọng điểm tuy có tập trung chỉ đạo song vẫn
còn chậm và gặp nhiều vướng mắc ở khâu giải
phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nhất là các
công trình giao thông trọng điểm; triển khai

ó là thông tin nêu trong báo cáo tình
hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Bình Dương năm 2019
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 được
ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường
trực UBND tỉnh trình bày tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX.
GRDP tăng 9,5%
Theo báo cáo, năm 2019, Tổng sản phẩm
trên địa bàn tỉnh Bình Dương (GRDP) tăng
9,5%. Cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản
phẩm với tỷ trọng tương ứng là 66,8% - 22,4%
- 2,6% - 8,2%. GRDP bình quân đầu người đạt
146,9 triệu đồng.
Tổng thu ngân sách ước đạt 57.300 tỷ
đồng, đạt 105% dự toán HĐND tỉnh, tăng
14% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân
sách địa phương ước đạt 20.535 tỷ đồng, đạt
100% dự toán HĐND tỉnh, tăng 12% so với
cùng kỳ.
Năm 2019, tình hình sản xuất công
nghiệp tiếp tục phát triển, chuyển dịch nội
bộ ngành theo hướng tích cực; công nghiệp
chế biến, chế tạo đóng vai trò quan trọng của
ngành. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng
9,86% so với cùng kỳ. Thương mại nội địa
hoạt động ổn định, hàng hóa phong phú, chất
lượng, giá cả ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng
hóa và doanh thu dịch vụ đạt 227.805 tỷ đồng,
tăng 19,2% so với cùng kỳ.
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Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh tỉnh Bình Dương năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX

thực hiện một số dự án khu công nghiệp mới
và mở rộng còn kéo dài. Giá mủ cao su vẫn
ở mức thấp, Dịch tả heo châu Phi xuất hiện
ở nhiều hộ chăn nuôi, thời tiết diễn biến bất
thường. Một số dự án khu nhà ở còn chậm
triển khai. Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm
tăng cao, thiếu vật tư y tế và thuốc điều tại
một số cơ sở y tế; chưa quản lý, sử dụng có
hiệu quả một số cơ sở y tế đã được đầu tư;
tỷ lệ tham gia Bảo hiểm xã hội đạt thấp so
với lực lượng lao động; khai thác, sử dụng các
công trình văn hóa, thể thao, chức năng học
tập cộng đồng cơ sở chưa phát huy đồng bộ,
hiệu quả; chưa tổ chức các hoạt động vui chơi,
giải trí đáp ứng nhu cầu của người dân.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu
chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,55% so

với năm 2019; phát triển công nghiệp gắn với
phát triển đô thị, ổn định tốc độ tăng trưởng và
giữ vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển các
ngành, lĩnh vực khác; giá trị gia tăng ngành
dịch vụ tăng 10,1%, tổng mức bán lẻ hàng
hóa và doanh thu dịch vụ tăng 19,9%, kim
ngạch xuất khẩu tăng 15% so với năm 2019;
giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng
4%; khuyến khích nông nghiệp đô thị, nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp
hữu cơ; nhân rộng phát huy hiệu quả các mô
hình canh tác nông nghiệp hiệu quả; rà soát,
xử lý dứt điểm những tồn tại, thiếu sót trong
công tác quản lý đất đai, nhất là liên quan đến
đất công, không để xảy ra tình trạng phân lô
bán nền trái quy định; rà soát, thống kê, quản
lý và lập kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất,
kinh doanh sử dụng hóa chất độc hại, ô nhiễm
môi trường ra khỏi khu đô thị, khu dân cư tập
trung./.
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Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp nghiệm thu
đề án: Hỗ trợ ứng dụng máy ghép gỗ cao tần trong sản xuất đồ gỗ nội thất cho
Công ty TNHH An Khang (Tân Uyên). Tổng kinh phí thực hiện: 605 triệu. Kinh
phí KCĐP hỗ trợ: 200

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp họp CTV
Khuyến công và Đại diện các Hiệp hội triển khai nhiệm vụ công tác Khuyến công
trong 6 tháng cuối năm 2019

Hội nghị đối thoại với các Doanh nghiệp trên địa bàn Huyện Bắc Tân Uyên kết
hợp với tập huấn chính sách Khuyến công

