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Công nghiệp Bình Dương giai đoạn 2021-2025
tập trung phát triển bền vững

T

rong thời gian qua, Bình Dương
được biết đến như một trong
những trung tâm công nghiệp lớn
của Vùng cũng như cả nước. Chỉ số sản xuất
công nghiệp luôn giữ tốc độ tăng ổn định; công
nghiệp phát triển theo chiều sâu gắn với liên
kết chuỗi giá trị của các tập đoàn đa quốc gia;
cơ cấu nội bộ ngành có sự chuyển dịch tích
cực, giảm dần các ngành thâm dụng lao động,
lắp ráp, tăng cường ứng dụng khoa học - công
nghệ; công nghiệp chế tạo vẫn giữ vai trò chủ
đạo của ngành; bên cạnh đó, công nghiệp phụ
trợ từng bước phát triển, góp phần nâng cao tỷ
lệ nội địa hóa sản phẩm; thu hút, khuyến khích
doanh nghiệp đổi mới công nghệ, máy móc,
ngành nghề sử dụng ít lao động và hạn chế ảnh
hưởng môi trường ở các địa phương phía Nam
của tỉnh; tích cực chuyển đổi công năng các
khu, cụm công nghiệp phía Nam của tỉnh theo
định hướng đổi mới thu hút đầu tư theo
Chương trình 34-CTr/TU, ngày 15/12/2016
của Tỉnh ủy về đổi mới thu hút đầu tư giai đoạn
2016 – 2020. Xây dựng một số chính sách thúc
đẩy sự chuyển dịch phát triển công nghiệp lên
phía Bắc của tỉnh. Các khu công nghiệp không
ngừng hoàn thiện, nâng cấp, mở rộng kết nối
và gắn liền với bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu
cầu thu hút đầu tư và góp phần phát triển kinh
tế - xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có 29 khu công
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q Kim Cúc
Văn phòng Sở
nghiệp với tổng diện tích 12.721 ha, tỷ lệ cho
thuê đất đạt 84,4% và 12 cụm công nghiệp với
tổng diện tích 789,91 ha, tỷ lệ cho thuê đất đạt
67,4%.
Giai đoạn 2021-2025, Bình Dương đặt
mục tiêu phấn đấu thu hút vốn FDI đăng ký đạt
trên 09 tỷ USD; trong đó ưu tiên những dự án
công nghệ cao, sử dụng ít lao động và đem lại
giá trị gia tăng cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn
tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,5 - 8,7%/năm.
Cơ cấu kinh tế (GRDP) với tỷ trọng công
nghiệp và dịch vụ chiếm trên 90%.
Giai đoạn 2021-2025, phát triển công
nghiệp được xác định phải 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. Do đó, tỉnh đã có nhiều chính sách
ưu tiên phát triển công nghiệp, nhằm chuyển
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ
trọng dịch vụ, công nghiệp như tập trung phát
triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công
nghiệp phụ trợ, lựa chọn ưu tiên các ngành
công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông
tin, công nghiệp điện tử, công nghiệp năng
lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng
thông minh… Từng bước hình thành chuỗi
ngành công nghiệp sạch, công nghệ đi đôi với
bảo vệ môi trường. Đồng thời, khuyến khích
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung
vào các khâu tạo giá trị gia tăng cao gắn với
quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa.
Để khai thác thành quả của cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư vào phát triển
kinh tế của tỉnh cũng như phát triển kinh tế số,
cùng với việc thu hút đầu tư, Bình Dương đang
xây dựng một chiến lược chuyển đổi số toàn
diện trên toàn tỉnh, trong cả khu vực công và
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khu vực tư nhân, doanh nghiệp. Chuyển đổi số
sẽ giúp Bình Dương tối ưu hóa các hoạt động ở
cả khu vực công và tư, tối ưu hóa các mô hình
kinh doanh đã hiện hữu, tăng năng suất lao
động, giảm thâm dụng lao động. Với thành tựu
phát triển các khu công nghiệp và thu hút đầu
tư những năm qua, Bình Dương có lợi thế rất
lớn để phát triển công nghệ số và công nghiệp
4.0. Tỉnh đã xây dựng chiến lược chuyển đổi
số cấp tỉnh, trong đó, tập trung đẩy nhanh phát
triển chính quyền điện tử, và chuyển đổi số
trong công nghiệp, phát triển sản xuất thông
minh, nhà máy thông minh, ứng dụng các công
nghệ cốt lõi như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn,
blockchain… Qua đó, hình thành mô hình các
khu công nghiệp mới ứng dụng công nghệ và
kinh tế số, cũng như góp phần nâng cấp những
khu công nghiệp truyền thống đã hiện hữu.
Bên cạnh việc nâng cao chất lượng công
tác đầu tư, hoạt động xúc tiến đầu tư cũng được
tập trung đổi mới, đa dạng hình thức và nâng
cao hiệu quả. Hiện nay, để thích ứng với các
diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các
doanh nghiệp đang có xu hướng tái cơ cấu
chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng nhằm đa
phương hóa, đa dạng hóa đầu tư để tránh phụ
thuộc vào một quốc gia, một đối tác và tìm
kiếm các địa điểm đầu tư mới an toàn và hiệu
quả hơn. Do đó, thời gian qua, Bình Dương đã
phối hợp với các bộ, ngành và hiệp hội doanh
nghiệp tổ chức các hội thảo, hội nghị trực
tuyến xúc tiến đầu tư với các quốc gia như
Nhật Bản, Bỉ, Italy, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái
Lan... thu hút sự quan tâm của đông đảo các
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doanh nghiệp, tập đoàn lớn các nước.
Tỉnh cũng thường xuyên cập nhật những
thông tin mới nhất về môi trường đầu tư kinh
doanh của Bình Dương, các chính sách thuế về
đất đai, nguồn lao động, năng lượng, chế độ,
chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; các lĩnh vực
cần thu hút đầu tư… để đón dòng vốn đầu tư
nước ngoài mới và tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho các nhà đầu tư đến kinh doanh lâu dài. Tiếp
tục thực hiện và xây dựng các chính sách hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo,
ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh theo
tinh thần Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,
Luật Chuyển giao công nghệ góp phần thúc
đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa
bàn tỉnh. Xúc tiến đầu tư tạo đột phá thu hút
các nguồn vốn theo phương thức đối tác công tư để tập trung đầu tư phát triển hệ thống cơ sở
hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, đặc biệt đối
với các dự án có sức lan tỏa rộng và tác động
lớn tới phát triển kinh tế - xã hội.
Song song đó, để duy trì lợi thế thu hút
đầu tư, Bình Dương tiếp tục cải cách thủ tục
hành chính và triển khai ứng dụng thông tin
trong cung cấp dịch vụ công để giảm thời gian
và chi phí cho doanh nghiệp; duy trì thực hiện
hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng, bảo đảm
thời gian xử lý các thủ tục hành chính nhanh
gọn; tích hợp các dịch vụ tiện ích trong hỗ trợ
doanh nghiệp… Cùng với đó, các sở, ngành,
địa phương nỗ lực hỗ trợ, cung cấp thông tin;
giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình
đầu tư kinh doanh và hướng dẫn thủ tục đầu tư,
thúc đẩy mở rộng đầu tư kinh doanh, nâng cao
tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện của các dự án đã
được cấp giấy chứng nhận đầu tư.
Với những định hướng trên, công
nghiệp Bình Dương sẽ có những bước tiến thật
vững chắc, đưa Bình Dương trở thành trung
tâm công nghiệp hiện đại, là đô thị thông minh
của vùng và cả nước.
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BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH BẢO VỆ QUYỀN LỢI
NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
q Thanh Tâm
Phòng Quản lý Thương mại

N

hằm thực hiện Quyết
định số 1157/QĐ-TTg
phê duyệt Chương
trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025,
ngày 30/11/2021, UBND tỉnh Bình Dương
vừa ký ban hành Kế hoạch 6418/KHUBND về việc bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai
đoạn 2021-2025.
Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
trong giai đoạn 2021 – 2025 tốt hơn và có
chiều sâu, nhằm thực hiện các nhiệm vụ, giải
pháp được nêu trong Nghị định số 82/NQ-CP
ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành
Chương trình hành động của Chính phủ thực
hiện chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của
nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của
người tiêu dùng; Quyết định số 1157/QĐ-TTg
ngày 12/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt chương trình phát triển các hoạt
động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai
đoạn 2021-2025; Quyết định số 2306/QĐBCT ngày 13/10/2021 của Bộ Công Thương
về việc ban hành Kế hoạch hành động của
ngành Công Thương triển khai Quyết định số
1157/QĐ-TTg ngày 12/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát
triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng giai đoạn 2021-2025. Vừa qua, Uỷ ban
nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch
số 6418/KH-UBND ngày 30/11/2021 về việc
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn
tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025.
Nhằm thực hiện tốt theo chỉ đạo của
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Trung ương Đảng, Chính phủ trong công tác
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn
2021 -2025, các ngành, các cấp thực hiện các
nhiệm vụ trọng tâm sau: Nâng cao năng lực
thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng; Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách,
pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của
người tiêu dùng; Tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ
người tiêu dùng; Kết nối các
hệ thống tư vấn, hỗ trợ
người tiêu dùng: hệ
thống tổng đài
1800.6838; Tăng
cường chủ động, tích
cực hội nhập quốc tế
trong các hoạt động
hợp tác về bảo vệ người
tiêu dùng trong khuôn khổ
ASEAN và Quốc tế.
Qua đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện
theo chuyên ngành từ các nguồn lực, các
chương trình kinh tế - xã hội trong tỉnh để thực
hiện kế hoạch này theo hàng năm. Đồng thời,
các cơ quan ban ngành phối hợp tăng cường
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng trên mọi thông tin đại chúng đến người
dân. Đặc biệt, Sở Công Thương và Hội bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng tỉnh là cơ quan đầu
mối tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của các
tổ chức, cá nhân về các hoạt động tiêu dùng
trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm phục vụ
tốt nhất cho người dân và xã hội.
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Thị trường thương mại điện tử Bình Dương năm 2021
q Thanh Tâm
Phòng Quản lý Thương mại

T

rong những năm trở lại đây, thị
trường thương mại điện tử
(TMĐT) Việt Nam ngày càng
được mở rộng, song song đó, với sự phát triển
mạnh mẽ của công cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0 đã trở thành phương thức kinh
doanh phổ biến được doanh nghiệp, người dân
quan tâm và biết đến. Sự đa dạng các mô hình
kinh doanh ngày càng phát triển, thu hút sự
tham gia nhiều đối tượng, nhiều thành phần
trong xã hội tham gia. Chuỗi hoạt động cung
ứng hàng hoá, dịch vụ là xu thế tất yếu nhằm
thúc đẩy thị trường thương mại điện tử phát
triển, đồng thời nhờ vào cơ sở hạ tầng Internet
và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại sẽ
đẩy mạnh thương mại điện tử lên tầm cao mới
của sự phát triển kinh tế số.
Theo Sách trắng Thương mại điện tử
Việt Nam, năm 2020, tốc độ tăng trưởng của
TMĐT đạt mức 18%, quy mô đạt 11,8 tỷ USD
và là nước duy nhất ở Đông Nam Á có tăng
trưởng TMĐT 2 con số và điểm đáng chú ý
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hơn theo Báo cáo chỉ số Thương mại điện tử
(EBI) 2021 do Hiệp hội Thương mại điện tử
Việt Nam tiến hành khảo sát đánh giá nhanh
mức độ ứng dụng thương mại điện tử và so
sánh sự tiến bộ giữa các năm theo từng địa
phương. Năm 2021, tỉnh Bình Dương đạt
14,86 điểm đứng thứ 04/63 tỉnh, thành phố của
cả nước về phát triển thương mại điện tử (tăng
một bậc so với năm 2020).
Bình Dương qua đại dịch lần thứ 4 này,
đầy khó khăn, thử thách và cũng chính vì vậy
các chuỗi việc cung ứng hàng hoá, dịch vụ một
phần trì trệ lúc ban đầu. Tình hình sau đó, một
số giải pháp được đặt ra và giải quyết được
chuỗi hoạt động cung ứng hàng hoá như: các
siêu thị thành lập sàn thương mại điện tử, mua
hàng qua zalo, fangape, điện thoại đi chợ
hộ…. và các dịch vụ nhân viên giao hàng
(shipper) được chú trọng đã thúc đẩy việc mua
hàng thông qua điện tử. Hiện nay, trên địa bàn
tỉnh Bình Dương được Cục Thương mại điện
tử và Kinh tế số đã xác nhận thông báo cho 24
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website doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, 689
website doanh nghiệp bán hàng và xác nhận
đăng ký cho 03 website doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ, 05 website doanh nghiệp bán
hàng.
Ngoài ra, Sở Công Thương được Ủy
ban nhân dân giao quản lý hoạt động Sàn
thương mại điện tử đã vận động được 180
doanh nghiệp với 1250 sản phẩm tham gia
Sàn. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tăng cường
công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về
thương mại điện tử được nhân rộng qua nhiều
kênh như trực tiếp và trực tuyến trong và ngoài
tỉnh. Điểm nhấn mạnh năm nay, tổ chức tập
huấn thương mại điện tử cho các hộ trang trại,
hợp tác xã nông nghiệp tại Phú Giáo và một số
giải pháp chuyển đổi số trong tổ chức quản lý
và sản xuất nông nghiệp nhằm thúc đẩy kinh tế
số, công nghệ số trong nông nghiệp để đưa thị
trường nông sản trên thị trường thương mại
điện tử.
Mặc dù gặp những ảnh hưởng tiêu cực
trong năm 2021 do đại dịch Covid-19, thương
mại điện tử Việt Nam vẫn có những bước tăng
tốc mạnh mẽ, trở thành một trong những thị
trường TMĐT tăng trưởng nhanh nhất trong
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khu vực Đông Nam Á. Kết quả
điều tra, khảo sát của Bộ Công
Thương cho thấy, tính đến năm
2020, Việt Nam có 49,3 triệu
người tham gia mua sắm trực
tuyến (số liệu này năm 2016 mới
chỉ ghi nhận 32,7 triệu người).
Vì vậy, trong bối cảnh dịch bệnh
Covid-19, thị trường TMĐT
càng trở nên sôi động hơn và
việc ứng dụng công nghệ số, xây
dựng kênh phân phối mới đang
trở thành một phương án hữu
hiệu cho các doanh nghiệp Việt
Nam. Tỉnh Bình Dương đang
đẩy mạnh thực hiện mục tiêu
xây dựng chính quyền điện tử và Chương trình
chuyển đổi số của quốc gia theo Khung kiến
trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0. Vượt
qua khó khăn đã mang đến cho Bình Dương cơ
hội mới từ nhu cầu mới phát sinh của thị
trường, thói quen tiêu dùng của người Việt
Nam tại thị trường nội địa cũng dần dịch
chuyển từ mua hàng truyền thống sang hình
thức mua hàng trực tuyến thông qua các ứng
dụng điện tử.
Các giải pháp triển khai thương mại
điện tử trong thời gian tới được đặt ra: Ứng
dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh
nghiệp và cộng đồng; Khuyến khích, hỗ trợ
ứng dụng các hoạt động giao dịch thương mại
điện tử (B2B và B2C); Phát triển cơ sở hạ tầng
công nghệ; hạ tầng dịch vụ chuyển phát và
dịch vụ logistics phục vụ cho thương mại điện
tử; Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt
động thương mại điện tử, đấu tranh chống các
hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền
sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh
trong thương mại điện tử; Phấn đấu giữ vững
thứ hạng thuộc nhóm 05 địa phương dẫn đầu
cả nước về Chỉ số Thương mại điện tử (EBI).
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Bình Dương: phát triển Thương mại điện tử trong thời đại 4.0
q Thanh Tâm
Phòng Quản lý Thương mại

N

hìn lại từng bước phát triển
thương mại điện tử trong giai
đoạn, 2016 – 2020 Bình
Dương đã triển khai thực hiện nhiều chính
sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng
thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất,
kinh doanh, thương mại – dịch vụ và cùng với
những khó khăn, đầy thách thức trong giai
đoạn này là xuất hiện đại dịch Covid-19 đã và
đang tác động làm thay đổi các phương thức
kinh doanh và tiêu dùng truyền thống càng
phát triển mãnh liệt hơn. Nhiều doanh nghiệp
đã nhận thức đúng về vai trò và hiệu quả của
thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh,
thương mại dịch vụ. Làn sóng đẩy mạnh
chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo
nguồn nhân lực để khai thác tốt nền tảng trực
tuyến trong công tác quản lý điều hành và kết
nối bán hàng trực tuyến đang được các doanh
nghiệp tích cực đầu tư, xây dựng. Kết quả từ hệ
thống quản lý hoạt động Thương mại điện tử Bộ Công Thương (www.online.gov.vn), đến
ngày 31/12/2020, Bình Dương đã có hơn 562
tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện hoạt động
thương mại điện tử, tăng gần gấp 2,6 lần so với
2015 và theo Báo cáo chỉ số Thương mại điện
tử (EBI) 2021 do Hiệp hội Thương mại điện tử
Việt Nam tiến hành khảo sát đánh giá nhanh
mức độ ứng dụng thương mại điện tử và so
sánh sự tiến bộ giữa các năm theo từng địa
phương. Năm 2021, tỉnh Bình Dương đạt
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14,86 điểm đứng thứ 04/63 tỉnh, thành phố của
cả nước về phát triển thương mại điện tử (tăng
một bậc so với năm 2020). Đây là năm thứ 5
liên tiếp, Bình Dương giữ vững vị trí trong
nhóm 05 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về
phát triển thương mại điện tử.
Ngoài ra, Bình Dương đã và đang tích
cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động của cơ quan hành chính nhà nước nhằm
thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện
tử và chương trình chuyển đổi số của quốc gia.
Khung kiến trúc chính quyền điện tử, thành
phố thông minh và các phần mềm tác nghiệp
được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện và đưa vào
vận hành thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã.
Cổng Dịch vụ công Quốc gia, xây dựng phân
hệ ứng dụng dành riêng cho thiết bị di động và
cung cấp các tiện ích thực hiện các nghiệp vụ
xử lý hồ sơ, phản hồi trạng thái qua tin nhắn,
các ứng dụng OTP (Zalo…) và liên thông với
dịch vụ bưu chính công ích đáp ứng yêu cầu
phục vụ người dân và doanh nghiệp và những
phần mềm khác phục vụ chuyên ngành, lĩnh
vực quản lý; Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh
(@binhduong.gov.vn): 100% cơ quan nhà
nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; 100%
CBCC-VC cấp tỉnh, cấp huyện, 100% CBCCVC cấp xã được cấp tài khoản thư điện tử công
vụ tỉnh để thực hiện trao đổi công việc, gửi
nhận văn bản điện tử để trao đổi công việc.
Dịch vụ thanh toán điện, viễn thông đến nay đã
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đạt 100% thanh toán không dùng tiền mặt (viết
tắt là TTKDTM); dịch vụ thanh toán trực tuyến
nước (chưa bắt buộc thanh toán hoàn toàn trực
tuyến) đạt 70%. Cơ sở hạ tầng viễn thông đã
được đầu tư nâng cấp đường truyền internet
đạt tốc độ nhanh đảm bảo cung cấp dịch vụ
viễn thông và internet chất lượng tốt với nhiều
loại hình phong phú và đa dạng phục vụ khách
hàng và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo
điều kiện thuận lợi phát triển ứng dụng TMĐT
cho địa phương.
Để đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới,
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số
3248/KH-UBND về phát triển thương mại
điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn
2021 – 2025 với 6 giải pháp được thực hiện
như sau: (1) Hỗ trợ đẩy mạnh việc ứng dụng
rộng rãi thương mại điện tử (TMĐT) trong
doanh nghiệp và cộng đồng trên địa bàn tỉnh;
(2) Khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng các hoạt
động giao dịch thương mại điện tử (B2B và
B2C); (3) Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ và
thực hiện các giải pháp hỗ trợ giao dịch điện tử
tích hợp thanh toán trong thương mại và dịch
vụ công; (4) Tăng cường năng lực các hệ thống
hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ cho thương mại điện
tử, đặc biệt là hạ tầng dịch vụ chuyển phát và
dịch vụ logistics phục vụ cho thương mại điện
tử; (5) Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức
hoạt động thương mại điện tử, đấu tranh chống
các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm
quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành
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mạnh trong thương mại điện tử; (6) Phấn đấu
giữ vững thứ hạng thuộc nhóm 05 địa phương
dẫn đầu cả nước về Chỉ số Thương mại điện tử
(EBI).
Theo đó, các ngành, các cấp thực hiện
các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Một là, rà
soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đáp
ứng nhu cầu phát triển thương mại điện tử
trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0. Hai
là, phát triển nguồn nhân lực phục vụ TMĐT;
Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, tăng
cường công tác đấu tranh chống các hành vi
gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu
trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong
TMĐT. Ba là, tăng cường hợp tác giữa các địa
phương và các tổ chức xã hội nghề nghiệp (hội,
hiệp hội) trong quản lý và phát triển thương
mại điện tử. Tổ chức các đoàn khảo sát, nghiên
cứu, học tập kinh nghiệm các khu vực, quốc
gia, tỉnh, thành phố có thị trường TMĐT phát
triển. Bốn là, xây dựng thị trường và nâng cao
lòng tin người tiêu dùng trong thương mại điện
tử. Năm là, tăng cường năng lực các hệ thống
hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ cho thương mại điện
tử. Cuối cùng, đẩy mạnh ứng dụng thương mại
điện tử hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ
lực, mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa và
thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại các
địa phương.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công
Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan triển khai các nội dung trong kế hoạch
phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Dương
giai đoạn năm 2021-2025. Qua đó, Sở Công
Thương từng bước triển khai, hướng dẫn, đôn
đốc tổ chức, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.
Đồng thời, tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh
của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi gặp
khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức
thực hiện để kiến nghị và tổng hợp đánh giá
tình hình thực hiện và báo cáo hàng năm và cả
giai đoạn với Ủy ban nhân dân tỉnh.
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ĐẨY MẠNH HỢP TÁC GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC
LIÊN MINH CHÂU ÂU TRONG BÌNH THƯỜNG MỚI
q Thanh Tâm
Phòng Quản lý Thương mại

T

rở lại trạng thái “bình
thường mới”, các doanh
nghiệp cần thích ứng linh
hoạt, khơi thông mọi nguồn lực cho phục
hồi và tăng trưởng kinh tế, bảo đảm chuỗi
cung ứng. Ngành Công Thương đang tích
cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN trong
sản xuất, kinh doanh.
Sau 1 năm Hiệp định Thương mại tự do
Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA)
chính thức có hiệu lực, nhiều DN đã tận dụng
được ưu đãi qua việc sử dụng chứng nhận xuất
xứ (C/O). Năng lực cạnh tranh hàng hóa Việt
ngày càng được cải thiện rõ rệt tại thị trường
EU. Việt Nam hiện đã vươn lên trở thành đối
tác thương mại hàng hóa lớn nhất của EU
trong khu vực ASEAN, với kim ngạch thương
mại hai chiều năm 2020 đạt 43,2 tỷ EUR, xếp
trong Top 10 các nước cung ứng hàng hóa lớn
nhất vào thị trường EU. Theo đánh giá thực thi

Hiệp định sau một năm đạt được là 54,87 tỷ
USD, tăng 12,1% so với giai đoạn cùng kỳ,
trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 38,48 tỷ
USD, tăng 11,3% và kim ngạch nhập khẩu đạt
16,39 tỷ USD, tăng 14,04%. Mặt khác, Việt
Nam bị ảnh hưởng nặng nề do đợt dịch thứ 4
bùng phát tại vùng xuất khẩu trọng điểm phía
Nam, 9 tháng năm 2021, thương mại 2 chiều
giữa Việt Nam và EU vẫn ghi nhận sự tăng
trưởng khả quan, kể cả so với thời kỳ trước đại
dịch, với kim ngạch đạt 41,3 tỷ USD, tăng
13,4% so với giai đoạn cùng kỳ, trong đó xuất
khẩu đạt 28,85 tỷ USD, tăng 11,7% và nhập
khẩu đạt 12,4 tỷ USD, tăng 17,6%. Đối với
Bình Dương, tuy ảnh hưởng dịch Covid-19
nặng nề nhất trong đợt dịch lần thứ 4 này,
nhưng xuất khẩu hàng hóa 9 tháng đầu năm
của Bình Dương vào thị trường Châu Âu đạt
1,67 tỷ USD, tăng 41,7% so với cùng kỳ, một
con số cũng đáng khích lệ cho nền kinh tế Bình

Lãnh đạo các ngành chức năng, các hiệp hội ngành hàng tham dự Hội nghị trực tuyến
Diễn đàn thương mại Việt Nam - EU năm 2021
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Dương nói riêng và cả nước nói chung.
Song song đó, để thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, ngày
27-10, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị
trực tuyến Diễn đàn thương mại Việt Nam - EU
năm 2021, với chủ đề “EVFTA - sức bật cho
hợp hợp tác thương mại đầu tư trong bối cảnh
bình thường mới”. Tham dự có lãnh đạo Bộ
Công Thương, Đại sứ các nước thuộc EU tại
Việt Nam, 14 tham tán thương mại Việt Nam
tại các nước EU và hơn 50 tỉnh thành trong cả
nước. Tại điểm cầu Bình Dương có lãnh đạo
các ngành chức năng, các hiệp hội ngành hàng
trong tỉnh. Diễn đàn giúp các doanh nghiệp
Việt Nam hiểu hơn về cơ hội giao thương, đầu
tư vào thị trường khó tính và những bài học
kinh nghiệm được rút ra từ các chuyên gia. Các
lãnh sự quán tại các nước Châu Âu cho rằng
các doanh nghiệp cũng cần xây dựng thương
hiệu để đảm bảo an toàn và bảo vệ uy tín sản
phẩm của mình trên thương trường, đẩy mạnh
chuyên môn hóa và ứng dụng khoa học kỹ
thuật cao vào công cuộc sản xuất kinh doanh.
Ngoài ra, thúc đẩy sự định hình và phát triển
của những phương thức thương mại, đặc biệt là
thương mại điện tử, trở thành một trong các
lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược khôi phục
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kinh tế hậu đại dịch, mở ra triển vọng một kênh
giao thương xuyên biên giới đầy tiềm năng
trong thời gian tới.
Có thể nói, đại dịch Covid-19 ở khía
cạnh nào đó đã thúc đẩy doanh nghiệp phát
triển theo hướng bền vững hơn, đồng thời tạo
sức ép cho các doanh nghiệp Việt Nam chủ
động điều chỉnh, thay đổi phương thức kinh
doanh để bắt kịp những xu hướng mới, nâng
cao năng lực cạnh tranh và vươn lên mạnh mẽ.
Trước bối cảnh kinh tế phục hồi, cùng sự nổi
lên của những xu hướng thương mại, đầu tư
mới, Hiệp định EVFTA sẽ tạo điều kiện thuận
lợi, khả năng cạnh tranh để Việt Nam tham gia
vào quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng mới
với các đối tác EU, mở ra cơ hội về thu hút
nguồn vốn đầu tư, công nghệ tiên tiến, tạo nên
sức bật mới, tăng trưởng bền vững, khi cộng
hưởng trong chuỗi giá trị toàn cầu, còn là cơ
hội để Việt Nam cơ cấu lại nền kinh tế theo xu
hướng mới, hướng đến kinh tế số và kinh tế
xanh, thân thiện môi trường, chuyển đổi sang
công nghệ mới tiêu chuẩn cao hơn, giúp hàng
hóa Việt Nam có thêm ưu thế về chất lượng,
đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng cao
từ thị trường EU.
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AN TOÀN HOẠT ĐỘNG TRONG THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ
q Thanh Tâm
Phòng Quản lý Thương mại

T

iếp tục thực hiện đảm bảo an
toàn trong phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 theo chỉ đạo
của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện
kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình
thường mới. Sở Công Thương tuyên truyền,
phổ biến rộng rãi để nhân dân biết việc tổ chức
mua, bán họp chợ tự phát là trái quy định,
không đảm bảo an toàn làm ảnh hưởng đến
việc lây lan dịch Covid-19 sẽ xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch
bệnh.
Việc chấn chỉnh và giải quyết triệt để
tình trạng họp chợ, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề
đường kinh doanh tự phát… Tại địa phương
cần phải tăng cường thực hiện thường xuyên
công tác tuyên truyền, giải tỏa dứt điểm các
điểm mua bán tự phát, lấn chiếm lòng, lề
đường, vỉa hè vi phạm trật tự an toàn giao
thông, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm… nhằm đảm bảo an toàn công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai
đoạn hiện nay.
Để hoạt động thương mại, dịch vụ an
toàn người kinh doanh cần có phương án

phòng, chống dịch đảm bảo phương châm
nguyên tắc 5K của Bộ Y tế và sẽ góp phần phát
triển văn minh thương mại, bảo đảm an toàn
thực phẩm, giữ gìn trật tự đô thị và đảm bảo
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
đúng quy định trong trạng thái bình thường
mới.

Chốt kiểm soát dịch trước khi vào chợ

Mô hình an toàn chuẩn bị mở lại chợ truyền thống
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QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN

T

hông tư số 04/2021/TTTTCP ngày 01/10/2021
quy định quy trình tiếp
công dân vừa được Thanh tra Chính phủ
ban hành.
Theo đó, thông tư nêu rõ, mục đích của
việc tiếp công dân nhằm hướng dẫn công dân
thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh đúng quy định pháp luật, góp phần
tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đồng thời,
tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng
cơ quan hành chính Nhà nước để xem xét, giải
quyết theo quy định của pháp luật.
Người tiếp công dân được từ chối tiếp
công dân trong các trường hợp quy định tại
Điều 9 Luật Tiếp công dân năm 2013 và phải
giải thích cho công dân được biết lý do từ chối
tiếp, đồng thời báo cáo người phụ trách tiếp
công dân.
Trường hợp từ chối tiếp công dân theo
quy định tại Khoản 3 Điều 9 Luật Tiếp công
dân năm 2013 thì người đứng đầu cơ quan,
đơn vị phụ trách tiếp công dân ra Thông báo từ
chối tiếp công dân (Mẫu số 01).
Xác định nhân thân của người khiếu nại,
người tố cáo:
Thông tư cũng nêu rõ khi tiếp người
khiếu nại, người tiếp công dân yêu cầu họ nêu
rõ họ tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân,
giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu có).
Khi tiếp người tố cáo, người kiến nghị,
phản ánh, người tiếp công dân yêu cầu người
tố cáo, người kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ
tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân.
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q Anh Ngọc
Thanh tra Sở
Trong quá trình tiếp người tố cáo, người tiếp
công dân phải giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút
tích người tố cáo theo quy định của pháp luật
về tố cáo.
Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm
của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc
trực tiếp tiếp công dân. Cụ thể, người đứng đầu
cơ quan, đơn vị phải trực tiếp tiếp công dân để
lắng nghe, xem xét, giải quyết và chỉ đạo việc
giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh thuộc thẩm quyền của mình hoặc
thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ
quan, đơn vị cấp dưới trong công tác tiếp công
dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh.
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách
nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất
theo quy định của Luật Tiếp công dân năm
2013 và kiểm tra, đôn đốc việc xử lý sau tiếp
công dân của các cơ quan, đơn vị.
Kết thúc việc tiếp công dân, người đứng
đầu cơ quan, đơn vị ra thông báo kết luận việc
tiếp công dân.
Việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh phải được ghi vào Sổ tiếp
công dân hoặc nhập thông tin vào Cơ sở dữ
liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
hoặc phần mềm quản lý công tác tiếp công
dân. Sổ tiếp công dân được thực hiện theo Mẫu
số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày
15/11/2021. Thông tư số 06/2014/TT-TTCP
ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy
định quy trình tiếp công dân hết hiệu lực kể từ
ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật./.
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Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo,
đơn kiến nghị, phản ánh
q Anh Ngọc
Thanh tra Sở

N

hằm hướng dẫn công dân
thực hiện quyền khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị, phản ánh
đúng quy định pháp luật, góp phần tuyên
truyền, phổ biến pháp luật, ngày
01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành
Thông tư số 05/2021/TT-TTCP Quy định
quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo,
đơn kiến nghị, phản ánh.
Thông tư gồm có 05 Chương, 32 Điều
quy định cụ thể chi tiết quy trình xử lý đơn
khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan hành
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,
doanh nghiệp nhà nước và người có thẩm
quyền trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trong
việc xử lý đơn và cơ quan, tổ chức, cá nhân có
liên quan. Việc xử lý đơn phải bảo đảm tuân
thủ pháp luật; nhanh chóng, kịp thời; rõ ràng,
thống nhất và tạo điều kiện thuận tiện cho công
dân trong việc thực hiện các thủ tục về khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đơn phải được
gửi, chuyển đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị,
cá nhân có thẩm quyền giải quyết.
Cụ thể, tại Mục 1, Thông tư 05 quy định:
nếu đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết
và không thuộc một trong các trường hợp
không được thụ lý giải quyết theo quy định tại
Điều 11 Luật Khiếu nại thì người xử lý đơn đề
xuất người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị
thụ lý để giải quyết theo quy định của pháp
luật. Việc đề xuất thụ lý giải quyết được thực
hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông
tư này.
Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải
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quyết nhưng chưa đủ điều kiện thụ lý giải
quyết thì hướng dẫn người khiếu nại bổ sung
thông tin, tài liệu để thực hiện việc khiếu nại
theo quy định của pháp luật. Việc hướng dẫn
được thực hiện theo Mẫu số 02 ban hành kèm
theo Thông tư này.
Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của cấp
dưới nhưng quá thời hạn giải quyết theo quy
định của Luật Khiếu nại mà chưa được giải
quyết thì người xử lý đơn báo cáo người đứng
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết
định theo quy định của pháp luật.
Trường hợp đơn khiếu nại không thuộc
thẩm quyền giải quyết của người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, đơn vị mình thì người xử lý đơn
hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cơ
quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền
giải quyết. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một
lần theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông
tư này.
Theo đó, tại Mục 2, xử lý đơn tố cáo quy
định: Nếu đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải
quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và đủ
điều kiện thụ lý theo quy định tại khoản 1 Điều
29 Luật Tố cáo thì người xử lý đơn báo cáo
người đứng đầu để thụ lý giải quyết theo quy
định. Việc đề xuất thụ lý giải quyết được thực
hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông
tư này. Trường hợp đơn tố cáo không thuộc
thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức,
đơn vị mình thì người xử lý đơn đề xuất với
người đứng đầu chuyển đơn và các thông tin,
tài liệu kèm theo (nếu có) đến cơ quan, tổ chức,
đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo quy định
của pháp luật. Việc chuyển đơn tố cáo được
thực hiện theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo
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Thông tư này. Việc chuyển đơn đến cơ quan có
thẩm quyền chỉ thực hiện một lần đối với đơn
tố cáo có cùng nội dung.
Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết
của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới trực tiếp
nhưng quá thời hạn theo quy định của Luật Tố
cáo mà chưa được giải quyết thì người xử lý
đơn đề xuất người đứng đầu cơ quan, tổ chức,
đơn vị ra văn bản yêu cầu người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới trực tiếp báo
cáo về quá trình giải quyết tố cáo, lý do chậm
giải quyết, xác định trách nhiệm giải quyết tố
cáo và phải báo cáo kết quả giải quyết.
Đối với nội dung đơn tố cáo đối với đảng
viên, Điều 15 của Thông tư 05 quy định: Đơn
tố cáo đối với đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng,
chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy
chế, kết luận của Đảng được chuyển đến cơ
quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của
Đảng.
Trong quá trình xử lý đơn, cơ quan, tổ
chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giữ bí
mật thông tin của người tố cáo, nội dung tố cáo
theo quy định của pháp luật.Trường hợp người
tố cáo đề nghị được bảo vệ thì người xử lý đơn
báo cáo người đứng đầu xem xét, giải quyết
theo quy định của pháp luật.
Về xử lý các loại đơn khác, mục 3 quy
định: Đơn kiến nghị, phản ánh về những nội
dung thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan,
tổ chức, đơn vị mình thì người xử lý đơn báo
cáo, đề xuất người đứng đầu giải quyết, trả lời
theo quy định của pháp luật. Trường hợp đơn
kiến nghị, phản ánh mà nội dung không thuộc
trách nhiệm quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn
vị mình thì người xử lý đơn báo cáo, đề xuất
người đứng đầu quyết định việc chuyển đơn
đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm
giải quyết và thông báo cho người gửi đơn.
Việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh được
thực hiện theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo
Thông tư này.
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Đối với đơn có nhiều nội dung khác
nhau (có cả nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh) thì người xử lý đơn hướng dẫn
người gửi đơn tách riêng từng nội dung để gửi
đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có
thẩm quyền giải quyết. Việc hướng dẫn được
thực hiện theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo
Thông tư này.
Thời hạn lưu đơn quy định tại khoản 1
Điều 28 của Thông tư này là 01 năm. Hết thời
hạn nêu trên, người đứng đầu cơ quan, tổ chức,
đơn vị xem xét, quyết định việc tiêu hủy đơn
theo quy định của pháp luật.
Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận,
chuyển đơn có trách nhiệm vào sổ hoặc nhập
thông tin vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia
về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định hoặc
phần mềm xử lý đơn để tra cứu, quản lý, theo
dõi. Việc lưu trữ, vào sổ theo dõi hoặc sao lưu
dữ liệu trên máy tính, tra cứu thông tin được
thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu
trữ, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và
Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra, cơ quan,
tổ chức, đơn vị nhận đơn có trách nhiệm trả lời
cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền
đã chuyển đơn theo quy định của pháp luật và
quy định của Thông tư này.
Cơ quan thanh tra có trách nhiệm giúp
lãnh đạo cơ quan kiểm tra, đôn đốc việc tiếp
nhận xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh trên địa bàn, trong đó ưu
tiên những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông
người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày
15/11/2021. Thông tư số 07/2014/TT-TTCP
ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy
định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo,
đơn kiến nghị, đơn phản ánh hết hiệu lực kể từ
ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật.
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Quy định xây dựng và ban hành
văn bản quy phạm pháp luật của

Bộ Công Thương

N

gày 30/9/2021, Bộ Công Thương
đã ban hành Thông tư
08/2021/TT-BCT quy định về
việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm
pháp luật của Bộ Công Thương.
Cụ thể, trước khi triển khai việc lập đề
nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, các
đơn vị thuộc Bộ phải tiến hành các hoạt động
sau: tổng kết việc thi hành pháp luật có liên
quan đến đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh,
nghị quyết; khảo sát, đánh giá thực trạng quan
hệ xã hội liên quan đến đề nghị xây dựng văn
bản; xây dựng nội dung của chính sách trong
đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết;
đánh giá tác động của chính sách;…
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q Diệu Hằng
Văn phòng Sở
Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế thẩm tra hồ sơ
đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ
sơ do đơn vị đề nghị xây dựng gửi đến.
Ngoài ra, chương trình xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
được tổng hợp trên cơ sở giao nhiệm vụ của
các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị của các
đơn vị thuộc Bộ và được Vụ Pháp chế thẩm
tra;…
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày
19/11/2021 và thay thế Thông tư 19/2018/TTBCT ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng
Bộ Công Thương./.

Bản tin Sở Công Thương - Số 05 - 2021

Phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong
công thức giá cơ sở xăng dầu
q Anh Ngọc
Thanh tra Sở

N

gày 18/11/2021, Bộ Tài chính
ban hành Thông tư số
104/2021/TT-BTC hướng
dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành
trong công thức giá cơ sở xăng dầu.
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan có
thẩm quyền điều hành giá bán xăng dầu trong
nước và các cơ quan khác có liên quan; thương
nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương
nhân đầu mối sản xuất xăng dầu theo quy định
tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP.
Trong đó, Thông tư quy định rõ nguyên
tắc xây dựng, điều chỉnh yếu tố cấu thành
trong công thức giá cơ sở xăng dầu. Theo đó,
yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở
xăng dầu được xây dựng căn cứ theo quy định
pháp luật có liên quan, kết quả tổng hợp số liệu
từ các thương nhân đầu mối và tình hình thực
tế hoạt động kinh doanh xăng dầu trong từng
thời kỳ.
Các khoản chi phí đưa xăng dầu từ nước
ngoài về cảng Việt Nam, Premium trong nước

Giá xăng dầu được điều chỉnh 10 ngày/lần
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và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu
trong nước về đến cảng (nếu có), chi phí kinh
doanh định mức được rà soát, đánh giá và xem
xét điều chỉnh định kỳ 6 tháng và hàng năm
tương ứng với từng khoản chi phí, theo quy
định tại Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP
và quy định tại thông tư này.
Các thương nhân đầu mối kinh doanh
xăng dầu có trách nhiệm tổ chức theo dõi, nắm
bắt và đánh giá tình hình thực hiện thực tế tại
đơn vị, kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính, Bộ
Công Thương để có cơ sở xem xét điều chỉnh
cho phù hợp theo quy định; chịu trách nhiệm
về báo cáo của mình.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày
02/01/2022. Kể từ ngày thông tư có hiệu lực
thi hành, khoản chi phí kinh doanh xăng dầu
định mức, lợi nhuận định mức để tính giá cơ sở
xăng dầu tiếp tục thực hiện theo mức đã được
Bộ Tài chính thông báo cho đến khi có thông
báo mới thay thế.

Công thức giá cơ sở xăng dầu được xây dựng căn
cứ theo quy định pháp luật có liên quan, kết quả
tổng hợp số liệu từ các thương nhân đầu mối và
tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu
trong từng thời kỳ
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Quy định mới về kinh doanh xăng dầu
có hiệu lực từ đầu năm 2022

C

hính phủ vừa ban hành Nghị
định số 95/2021/NĐ-CP sửa
đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014
về kinh doanh xăng dầu, trong đó bổ sung
Điều 38a về công thức giá cơ sở xăng dầu.
Một trong những điểm mới đáng chú ý
của Nghị định 95/2021/NĐ-CP là quy định
thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày
mùng 01, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng.
Riêng đối với các kỳ điều hành trùng với ngày
nghỉ, ngày lễ theo quy định, thời gian điều
hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo,
sau ngày nghỉ, ngày lễ đó. Đối với kỳ điều
hành trùng vào dịp Tết Nguyên đán, thời gian
điều hành được lùi sang kỳ tiếp theo.
Trong khi đó, Nghị định 83/2014/NĐCP không ấn định các ngày sẽ điều hành giá
xăng, dầu như trên mà chỉ quy định, thời gian
giữa 2 lần điều chỉnh giá xăng, dầu liên tiếp tối
thiểu là 15 ngày đối với trường hợp tăng giá,
tối đa là 15 ngày với trường hợp giảm giá.
Trong trường hợp các yếu tố cấu thành
biến động làm giá cơ sở tăng trên 10% so với
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q Diệu Hằng
Văn phòng Sở
giá cơ sở liền kề trước đó hoặc giá biến động
ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế xã hội, Thủ
tướng sẽ quyết định biện pháp điều hành trên
cơ sở báo cáo của Bộ Công Thương.
Ngoài thay đổi thời gian điều chỉnh giá
bán lẻ xăng dầu trong nước, nghị định còn thay
cách tính giá cơ sở (mức giá để nhà điều hành
làm căn cứ điều chỉnh giá bán lẻ trong nước).
Theo quy định mới, công thức tính giá
cơ sở sẽ gồm cả tỷ trọng nguồn sản xuất trong
nước (từ các nhà máy hoá dầu) và nguồn nhập
khẩu. Như vậy, giá cơ sở sẽ phụ thuộc vào giá
và tỷ lệ nguồn sản xuất trong nước, nhập khẩu.
Trong đó, giá xăng dầu từ nguồn nhập
khẩu được xác định trên cơ sở yếu tố đầu vào
gồm: giá thế giới, chi phí đưa xăng dầu từ nước
ngoài về cảng Việt Nam, mức trích lập Quỹ
bình ổn giá, chi phí kinh doanh định mức, lợi
nhuận kinh doanh định mức, thuế, phí (thuế
nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ
môi trường, giá trị gia tăng...) và bổ sung quy
định về cách tính thuế thu nhập theo bình quân
gia quyền.
Còn giá xăng dầu từ nguồn sản xuất
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trong nước được xác định trên cơ sở giá xăng
dầu thế giới cùng Premium (khoản chênh lệch
so với giá thế giới, được xác định theo phương
pháp bình quân gia quyền theo sản lượng), chi
phí định mức tối đa đưa về cảng, thuế tiêu thụ
đặc biệt cùng các chi phí thuế, phí khác.
Riêng xăng sinh học (E5, E10...) được
tính thêm tỷ lệ % theo thể tích xăng không chì,
tỷ lệ % theo thể tích của ethanol được nhập
khẩu và mua từ nguồn trong nước theo tỷ lệ
nhất định.
Điều kiện đối với thương nhân kinh
doanh xuất nhập khẩu xăng dầu được sửa
đổi
Một trong các điều kiện được sửa đổi là
thương nhân phải có hệ thống phân phối xăng
dầu. Thương nhân có tối thiểu 10 cửa hàng bán
lẻ thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5
năm trở lên, một nửa trong số này thuộc sở hữu
của doanh nghiệp. Thương nhân cũng cần có
tối thiểu 40 tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân
nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống
phân phối.
Với thương nhân đầu mối kinh doanh
nhiên liệu hàng không, nghị định quy định
không bắt buộc phải có hệ thống phân phối
nhưng phải đáp ứng thêm điều kiện về kho,
phương tiện vận tải, xe tra nạp nhiên liệu,
phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng xăng
dầu theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế.
Với đại lý bán lẻ xăng dầu, nghị định sửa
điều kiện về cửa hàng bán lẻ. Cụ thể, đại lý, cửa
hàng bán lẻ sở hữu hoặc thuê với thời hạn từ 5
năm trở lên được cấp Giấy chứng nhận cửa
hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Trường hợp
đi thuê cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân
đi thuê phải đứng tên tại Giấy chứng nhận đủ
điều kiện bán lẻ xăng dầu.
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở
hữu hoặc thuê
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Một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Đối với đại lý bán lẻ xăng dầu, Nghị định
sửa điều kiện về cửa hàng bán lẻ như sau: Có
cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc
thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên được
cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện
bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị
định này.
Nghị định cũng quy định điều kiện đối
với cửa hàng bán lẻ xăng dầu là: Thuộc sở hữu
hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên của
thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc
tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc thương
nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương
nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân
đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương
nhân đầu mối sản xuất xăng dầu có hệ thống
phân phối theo quy định tại Nghị định này
(thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại
Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ
xăng dầu). Trường hợp đi thuê cửa hàng bán lẻ
xăng dầu, thương nhân đi thuê phải đứng tên
tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán
lẻ xăng dầu./.
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Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực
thanh tra tại chính quyền địa phương
Ngày 30/9/2021, Thanh tra Chính phủ
ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP
quy định chi tiết danh mục và thời hạn định
kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra
Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực
thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại
chính quyền địa phương. Thời hạn định kỳ
chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 03 năm
đến 05 năm.
Cụ thể, đối với Thanh tra Sở thực hiện
theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này quy
định 05 (năm) vị trí cần phải chuyển đổi vị trí
công tác như:
1. Vị trí làm công tác thanh tra.

q Anh Ngọc
Thanh tra Sở
2. Vị trí làm công tác tiếp công dân.
3. Vị trí làm công tác giải quyết khiếu
nại, tố cáo.
4. Vị trí làm công tác phòng, chống tham
nhũng.
5. Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định
và xử lý sau thanh tra.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 20 tháng 11 năm 2021. Thông tư số
10/2014/TT-TTCP ngày 24 tháng 11 năm
2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết
danh mục vị trí công tác thanh tra của công
chức trong cơ quan thanh tra nhà nước phải
định kỳ chuyển đổi hết hiệu lực.

Thẩm quyền thanh tra trách nhiệm của Thanh tra Sở

T

hanh tra Chính phủ ban hành
Thông tư số 07/2021/TT-CP
ngày 01/10/2021 quy định về
thẩm quyền, nội dung thanh tra trách
nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp
công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống
tham nhũng, trong đó nêu rõ thẩm quyền
thanh tra, trách nhiệm của Thanh tra Sở.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày
15/11/2021.
Cụ thể, Thanh tra sở thanh tra trách
nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp
công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống
tham nhũng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá
nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.
Trong quá trình tiến hành thanh tra đối
với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều
này, Thanh tra Sở xem xét, đánh giá việc thực
hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân,
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q Anh Ngọc
Thanh tra Sở
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc
quyền quản lý của đơn vị thuộc sở, trực thuộc
sở.
Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ thẩm
quyền xem xét, xác minh đối với cơ quan, đơn
vị, cá nhân khác. Theo đó, trong quá trình tiến
hành thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật
về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, căn
cứ vào yêu cầu của cuộc thanh tra, ngoài các cơ
quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,
đoàn thanh tra có quyền xem xét, xác minh đối
với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có
liên quan khác làm rõ các nội dung thanh tra.
Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên
quan đến nội dung thanh tra có trách nhiệm
làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu
cầu của đoàn thanh tra trách nhiệm theo quy
định của pháp luật./.
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Những lưu ý về thủ tục gia hạn giấy phép thành lập
Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
q Nguyên Trân
Phòng Quản lý Thương mại

T

rong thời gian qua các Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đang hoạt
động trên địa bàn tỉnh Bình Dương, gặp nhiều khó khăn trong hoạt động của mình,
cụ thể khi giấy phép hết hạn thương nhân không nắm rõ về trình tự, thủ tục, thời
gian gia hạn Giấy phép theo quy định. Do đó để đảm bảo cho hoạt động của Văn phòng đại diện
đúng pháp luật, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương thường xuyên nhắc nhở Văn phòng đại diện
bằng văn bản, điện thoại, email, zalo… nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo khoản 1 Điều 23 của
Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại
về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, quy định về trình tự,
thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện:
1. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 30 ngày tính từ ngày Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
hết thời hạn hiệu lực.
2. Thành phần hồ sơ: thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP
ngày 25/01/2016 của Chính phủ.
3. Cách thức nộp hồ sơ: Văn phòng đại diện có thể nộp qua các hình thức sau: qua đường
bưu điện; trực tuyến mức độ 3; mức độ 4, tại địa chỉ Website: dichvucong.binhduong.gov.vn.

Bản tin Sở Công Thương - Số 05 - 2021

21

CÔNG THƯƠNG BÌNH DƯƠNG THÍCH ỨNG AN TOÀN,
LINH HOẠT VỚI DỊCH BỆNH ĐỂ PHỤC HỒI SẢN XUẤT
q Quốc Cường
Phòng Quản lý Công nghiệp

T

rước diễn biến phức tạp của đại
dịch Covid-19, “Thích ứng an
toàn, linh hoạt” là yêu cầu cấp
thiết để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
trong trạng thái bình thường mới.
Các biện pháp thích ứng an toàn trong
tình hình mới
Thực hiện “mục tiêu kép” của Chính
phủ: vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế; cả
hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp,
người dân tỉnh Bình Dương cùng chung tay nỗ
lực vượt khó nhằm khôi phục và phát triển
kinh tế -xã hội một cách hiệu quả, an toàn với
dịch bệnh. Theo đó, các doanh nghiệp được
phép mở cửa hoạt động, sản xuất khi đảm bảo
các điều kiện phòng chống dịch. Trong trạng
thái bình thường mới, doanh nghiệp vẫn duy trì
hoạt động ngay cả khi xuất hiện ca nghi nhiễm
(F0) nếu có phương án, kế hoạch xử lý F0 phù
hợp, đảm bảo an toàn cho người lao động.
Theo đó, doanh nghiệp phải:
Thứ nhất, Thực hiện phương án “03 tại
chỗ”, “1 cung đường, 2 địa điểm hoặc 3 xanh”
đảm bảo đúng theo phương án, kịch bản phòng
chống dịch đã đăng ký, đảm bảo chống dịch
linh hoạt, khoa học, hiệu quả trong tình hình
mới.
Thứ hai, Chủ động, duy trì việc xét
nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RTPCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh
theo quy định hiện hành. Khi có kết quả xét
nghiệm dương tính phải kích hoạt ngay
phương án, kịch bản phòng chống dịch đã
đăng ký và có báo cáo nhanh gửi Sở Công
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Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban
nhân dân cấp xã và Trung tâm Y tế (nơi doanh
nghiệp hoạt động) để theo dõi và kịp thời xử lý.
Thứ ba, Tăng cường công tác tuyên
truyền cho người lao động tiếp tục thực hiện
5K. Tuyệt đối không chủ quan, không vì đã
tiêm vắc xin mà lơ là công tác phòng chống
dịch tại cơ sở sản xuất và nơi ở.
Các giải pháp ngắn hạn, cấp bách cho
giai đoạn phục hồi phát triển kinh tế xã hội
Nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp
phục hồi trong tình hình mới, Sở Công Thương
đã thường xuyên trao đổi, lắng nghe các khó
khăn, đề xuất của các doanh nghiệp để kịp thời
xử lý tháo gỡ, báo cáo UBND tỉnh và các cấp
có liên quan có các giải pháp hỗ trợ doanh
nghiệp trở lại, phục hồi hoạt động sản xuất.
Phối hợp cùng ngành y tế tổ chức cho doanh
nghiệp thực hiện tốt các quy định về thích ứng
và ứng phó dịch bệnh trong tình hình mới,
nâng cao năng lực của hệ thống y tế thông qua
việc doanh nghiệp cùng cộng đồng trách
nhiệm trong xét nghiệm, điều trị F0, hình
thành trạm y tế lưu động, hỗ trợ tiêm vắc xin
phòng Covid-19 (đủ 2 mũi tiêm) cho người lao
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động trong các doanh nghiệp thuộc ngành
Công Thương quản lý, hỗ trợ giới thiệu mua kit
test Covid-19 giá bình ổn v.v... Ngành cũng sẽ
chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với
nguy cơ dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp
hơn, gắn với các phương án điều tiết lưu thông
hàng hóa, tổ chức hoạt động sản xuất của
doanh nghiệp.
Các giải pháp dài hạn, phục hồi sản
xuất – kinh doanh, khắc phục gián đoạn
chuỗi cung ứng và tạo động lực mới cho
tăng trưởng kinh tế một cách bền vững
Thứ nhất, Phục hồi chuỗi cung ứng từ
sản xuất đến lưu thông, phân phối. Đảm bảo
lưu thông trên địa bàn và giữa Bình Dương với
các địa phương, các vùng được thông suốt, kể
cả có phương án cho các tình huống dịch bệnh
bùng phát trở lại bằng việc xây dựng cơ chế
phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa các địa
phương, các vùng và sự chỉ đạo thống nhất
xuyên suốt của Chính phủ, các bộ, ngành trung
ương. Đảm bảo hoạt động an toàn phòng
chống dịch khi mở cửa trở lại toàn bộ hệ thống
phân phối gồm: các chợ truyền thống, cửa
hàng, trung tâm thương mại; đảm bảo chuẩn bị
nguồn hàng và đáp ứng nhu cầu hàng hóa, đặc
biệt là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Thứ hai, Định kỳ tham mưu lãnh đạo
tỉnh đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ
vướng mắc, khó khăn, trong đó phát huy vai
trò cầu nối của các Hiệp hội ngành hàng, Hiệp
hội doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chú trọng khai
thác tối đa hiệu quả từ các hiệp định tự do
thương mại và tập trung thị trường, đối tác
trọng điểm; theo kịp nhịp độ phục hồi nhu cầu
ở thị trường đó, giữ các mối quan hệ đối tác
vốn đã thiết lập trong thời gian qua, đặc biệt là
các mối quan hệ đối tác trong chuỗi giá trị toàn
cầu. Cải thiện,hình thành chuỗi liên kết giữa
các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp
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nhỏ và vừa với các doanh nghiệp lớn, các
doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp
đầu tư nước ngoài. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ
cấu ngành công nghiệp, ưu tiên thu hút ngành
nghề sử dụng công nghệ mới, công nghệ cao,
có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết
nối chuỗi sản xuất và cung ứng.
Thứ ba, Đổi mới hiệu quả hoạt động xúc
tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, kích cầu tiêu
dùng nội địa, cập nhật các chương trình, kế
hoạch trong lĩnh vực thương mại như bình ổn
thị trường, khuyến mại, ưu tiên sử dụng hàng
Việt Nam, kết nối cung, cầu hàng hóa giữa
Bình Dương và các địa phương, thường xuyên
cập nhật thông tin thị trường trong và ngoài
nước gắn với diễn biến tình hình dịch bệnh để
xác định trọng điểm ưu tiên trong các chương
trình xúc tiến của tỉnh. Đẩy mạnh tổ chức hội
nghị xúc tiến đầu tư nước ngoài theo hình thức
trực tuyến phù hợp với tình hình mới.
Thời gian tới, Ngành Công Thương sẽ
tập trung ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông
tin, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; rà
soát, đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện
các thủ tục hành chính; góp phần thực hiện
thành công chính quyền điện tử và Thành phố
thông minh Bình Dương, đồng hành cùng
doanh nghiệp trong chuyển đổi số hướng tới
mục tiêu hoàn chỉnh nền hành chính hiện đại
và nền kinh tế số, tăng sức cạnh tranh cho
doanh nghiệp. Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành
Công Thương, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và
xây dựng hệ sinh thái chuỗi cung ứng trong
tương lai.
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Vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
trong tình hình mới
q Kim Bình
Văn phòng Sở

C

uộc vận động “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
được Bộ Chính trị phát động từ
năm 2009 nhằm mục đích phát huy mạnh mẽ
lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân
tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt
Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất
lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu
dùng trong nước và xuất khẩu. Cuộc vận động là
một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa sâu sắc,
góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo
đảm nhu cầu tiêu dùng, an sinh xã hội và sự phát
triển nhanh, bền vững của đất nước.
Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện,
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam” đã thực hiện có hiệu quả 3 giải
pháp trọng tâm trong công tác tổ chức thông tin,
tuyên truyền, vận động doanh nghiệp nhận thức
rõ vai trò, trách nhiệm và thực hiện cam kết bảo
vệ quyền lợi người tiêu dùng, xây dựng thương
hiệu quốc gia. Rà soát, ban hành bổ sung luật
pháp, cơ chế chính sách bảo vệ người tiêu dùng;
kiểm soát chi tiêu, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí. Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương
mại trên thị trường nội địa, tăng cường hệ thống
phân phối; sản xuất hàng hóa, dịch vụ có chất
lượng cao và xây dựng thương hiệu cho hàng
hóa, dịch vụ Việt Nam. Cuộc vận động đã đạt
được những kết quả quan trọng, chất lượng sản
phẩm hàng hóa của Việt Nam ngày một tăng;
giảm dần mức tiêu hao năng lượng, nguyên vật
liệu trong sản phẩm, hàng hóa, hàm lượng trí tuệ
và công nghệ; thị phần tiêu dùng hàng hóa, dịch
vụ do người Việt Nam sản xuất được nâng lên,
hỗ trợ tích cực phát triển thị trường nội địa theo
hướng bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của
nền kinh tế. Đồng thời, Cuộc vận động đã dần
xuất hiện một số hạn chế, ảnh hưởng đến đời
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sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh
doanh trong nước …
Từ kết quả 10 năm thực hiện, có thể
khẳng định Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam "là một giải pháp cần
thiết, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội đất nước, nhất là trong giai
đoạn hiện nay. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục
phát huy sâu rộng, hiệu quả 3 giải pháp đã và
đang được phát động; Ban Bí thư đã yêu cầu tập
trung nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp
uỷ, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức
thực hiện Cuộc vận động, xác định đây là một
trong những nhiệm vụ quan trọng, thường
xuyên. Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản
phẩm, hàng hoá Việt và các doanh nghiệp, cơ sở
sản xuất trong nước có các sản phẩm, hàng hoá,
dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích. Tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển
thương mại điện tử và các kênh thương mại hiện
đại, kết hợp hài hoà với hoạt động thương mại,
phân phối truyền thống. Đồng thời tập trung
triển khai thực hiện 3 đề án gắn với Cuộc vận
động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam" giai đoạn 2021 – 2025. Đó là Đề án “Phát
triển thị trường trong nước”; Đề án "Huy động
người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới
thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh
phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai
đoạn 2020 - 2024" và Đề án “Thúc đẩy doanh
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nghiệp Việt Nam trực tiếp tham gia mạng phân
phối nước ngoài giai đoạn 2021 – 2030”. Tăng
cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về hỗ trợ và phát triển doanh
nghiệp, phát triển thị trường, xây dựng và bảo
vệ thương hiệu sản phẩm, phân phối và tiêu
dùng hàng Việt Nam và tiếp tục củng cố tổ chức
và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ
đạo Cuộc vận động các cấp …
Song song đó, Thủ tướng Chính phủ đã
chỉ đạo Bộ Công Thương tổ chức triển khai hiệu
quả Chiến lược phát triển thương mại trong
nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045; Đề án Phát triển thị trường trong
nước giai đoạn 2021 - 2025 và các chương
trình, đề án để đẩy mạnh xúc tiến thương mại,
phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng cường ứng
dụng khoa học, công nghệ để nâng cao năng
suất, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt
Nam; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi
số, xây dựng thương hiệu quốc gia, có cơ chế
điều tiết, lưu thông phân phối hàng hóa, nhằm
bảo đảm cung ứng nguồn hàng thiết yếu phục vụ
nhu cầu người dân trong bối cảnh dịch bệnh
Covid-19. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất chính
sách nhằm phát triển phù hợp các loại hình kết
cấu hạ tầng thương mại, kết hợp hài hoà giữa hạ
tầng thương mại truyền thống và hạ tầng thương
mại hiện đại đối với hàng Việt Nam; tiếp tục
triển khai hiệu quả các giải pháp, sáng kiến kết
nối cung cầu; xây dựng và triển khai các
Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam” trên môi trường trực tuyến
(website:www.tuhaoviet.vn;
www.tuhaohangviet.vn).

Bản tin Sở Công Thương - Số 05 - 2021

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các
nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam” trong tình hình mới các địa
phương cần đa dạng hóa các hoạt động tuyên
truyền về Cuộc vận động bằng nhiều hình thức,
nội dung phù hợp; từng bước xây dựng, bảo vệ
và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm,
hàng hóa Việt Nam không chỉ tại thị trường
trong nước mà còn từng bước vươn ra thị trường
khu vực và thế giới; vận động các doanh nghiệp,
người sản xuất, kinh doanh trong nước khi thực
hiện các dự án, công trình thì ưu tiên mua sắm,
sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu
trong nước đã sản xuất được và dịch vụ trong
nước bảo đảm chất lượng. Thường xuyên, kịp
thời công bố danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu
chuẩn quốc gia mới ban hành; thông tin chính
thức về diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng

thiết yếu. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh
nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại,
kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam; thiết lập
các kênh phân phối hàng hóa, phát triển thị
trường nội địa; ứng dụng thương mại điện tử
trong công tác mở rộng thị trường trong và
ngoài nước; kiểm tra, kiểm soát thị trường; tăng
cường các hoạt động bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng.
Thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư và
Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
sẽ ban hành Chương trình hành động thực hiện
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam"giai đoạn 2021-2025 triển khai
trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.
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Công nghiệp Bình Dương giai đoạn 2021-2025 tập
trung phát triển bền vững
Bình Dương ban hành kế hoạch Bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng giai đoạn 2021-2025
Trang 05
Thị trường thương mại điện tử Bình Dương năm 2021

Trang 06
Bình Dương: phát triển Thương mại điện tử trong
thời đại 4.0
Trang 08
Đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Namvà các nước Liên
Minh Châu Âu trong bình thường mới

Trang 10
An toàn hoạt động trong thương mại, dịch vụ

Trang 12
Quy định mới về quy trình tiếp công dân

Trang 13
Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị,
phản ánh
Trang 14
Quy định xây dựng và ban hành văn bản quy phạm
pháp luật của Bộ Công Thương
Trang 16
Phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công
thức giá cơ sở xăng dầu
Trang17
Quy định mới về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực
từ đầu năm 2022

Trang 18

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong
lĩnh vực thanh tra tại chính quyền địa phương

Trang 20
Thẩm quyền thanh tra trách nhiệm của Thanh tra Sở

Trang 20
Những lưu ý về thủ tục gia hạn giấy phép thành
lập văn phòng đại diện của thương nhân nước
ngoài tại Việt Nam
Trang 21
01

2022

Công Thương Bình Dương thích ứng an toàn linh
hoạt với dịch bệnh để phục hồi sản xuất

Trang 22
Vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
trong tình hình mới

Trang 24
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