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NGÀNH CÔNG THƯƠNG BÌNH DƯƠNG 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
NỖ LỰC VƯỢT KHÓ DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG

N

hững diễn biến phức tạp của
dịch bệnh trong đợt bùng phát
thứ tư đã gây ra tác động tiêu
cực lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh và
phát triển của các doanh nghiệp tại tỉnh Bình
Dương cũng như các tỉnh, thành phía Nam.
Với quan điểm chống dịch quyết liệt theo
hướng “tận dụng tối đa thời gian, tối đa
nguồn lực; tăng tốc tiêm vắc xin; đảm bảo
thực hiện tốt các chính sách xã hội cho
người dân”; toàn bộ hệ thống chính trị của
tỉnh nói chung và ngành Công Thương Bình
Dương đã tập trung cao nhất trong công tác
phòng, chống dịch theo các chỉ đạo của Trung
ương và phù hợp với tình hình thực tế trên địa
bàn như: thực hiện giãn cách xã hội 12/24 và
24/24 triệt để với tinh thần chỉ thị 16+; đảm
bảo các phương án an toàn tuyệt đối trong sản
xuất, lưu thông hàng hóa; trực tiếp tháo gỡ
từng khó khăn trong quá trình sản xuất kinh
doanh doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt
nhân dân, đặc biệt là đối tượng yếu thế dễ bị
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q Kim Cúc
Văn phòng Sở
tác động và công nhân lao động trên địa bàn.
Thời gian qua, việc áp dụng các giải
pháp phòng, chống dịch bệnh khi doanh
nghiệp xuất hiện các ca F0 trong nhà máy,
những khó khăn của doanh nghiệp khi phải
thực hiện “03 tại chỗ” hoặc “01 cung đường,
02 điểm đến”, chuỗi cung ứng nguồn nguyên
vật liệu, lưu thông - vận chuyển hàng hóa, lao
động, v.v... đã ảnh hưởng đến các hoạt động
sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp, tác
động đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh.
Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế
của tỉnh trong tháng 09 năm 2021 có mức
tăng trưởng giảm hơn so với tháng trước. Tuy
nhiên, so với cùng kỳ 09 tháng đầu năm 2020,
các chỉ tiêu này đều đạt được mức tăng
trưởng, đây là một tín hiệu khả quan cho việc
phục hồi kinh tế, hoàn thành các kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội từ đây đến cuối năm
2021, đặc biệt các chỉ tiêu của ngành Công
Thương.
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Về hoạt động sản xuất công nghiệp, chỉ
số sản xuất công nghiệp tháng 9/2021 ước
tăng 8,51% so tháng trước. Trong đó, ngành
công nghiệp khai khoáng tăng 8,51%; công
nghiệp chế biến chế tạo tăng 8,37%; sản xuất
và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi
nước và điều hòa không khí tăng 14,43%;
cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác
thải, nước thải tăng 14,73%.
Tuy nhiên, lũy kế 09 tháng đầu năm,
chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng
2,9% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó:
công nghiệp khai khoáng giảm 31,4%; công
nghiệp chế biến tăng 3,1%; sản xuất và phân
phối điện, khí đốt và nước tăng 4,9%; cung
cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng
3,5%. Trong 09 tháng đầu năm, các chủ đầu
tư và các doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng hạ
tầng, nhà xưởng với tổng vốn 3.606 tỷ đồng
(bằng 51,1% so với cùng kỳ); đã cho thuê lại
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đất và nhà xưởng với tổng diện tích 131 ha,
thu hút đầu tư nước ngoài đạt 01 tỷ 397 triệu
đô la Mỹ (chiếm 92,7% cả tỉnh). Các doanh
nghiệp trong khu công nghiệp đã giải ngân 01
tỷ 760 triệu đô la Mỹ; doanh thu đạt 21,3 tỷ đô
la Mỹ; xuất khẩu đạt 15 tỷ đô la Mỹ (chiếm
61,2% cả tỉnh). Đến nay, toàn tỉnh có 29 khu
công nghiệp, diện tích 12.662,8 ha, tỷ lệ cho
thuê đất đạt 89,85% và 12 cụm công nghiệp
với tổng diện tích 790 ha, tỷ lệ cho thuê đất
đạt 67,4%.
Về hoạt động xuất, nhập khẩu, Bình
Dương tiếp tục duy trì thặng dư thương mại
gần 4,6 tỷ USD trong 09 tháng đầu năm 2021.
Kim ngạch xuất khẩu 09 tháng đầu năm ước
đạt 24.537,3 triệu USD, tăng 26,7% so với
cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong
nước 4.688,9 triệu USD, tăng 31,3%; khu
vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
19.848,4 triệu USD, tăng 25,6%. Riêng tháng
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9 năm 2021 ước đạt 2.270,4 triệu USD, tăng
20,1% so với tháng trước. Trong đó: khu vực
kinh tế trong nước đạt 439,9 triệu USD, tăng
19,3%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước
ngoài 1.830,5 triệu USD, tăng 20,3%. Hầu
hết các mặt hàng xuất khẩu vẫn giữ mức tăng
khá so với cùng kỳ như: máy móc, thiết bị,
dụng cụ phụ tùng khác, sắt thép các loại, hạt
điều, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh
kiện, sản phẩm từ gỗ, sản phẩm nội thất từ
chất liệu khác gỗ, giày dép các loại, hàng dệt
may... Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu ở các thị
trường truyền thống: Mỹ chiếm 34,6%; Hàn
Quốc chiếm 11,2%; các thị trường EU chiếm
9,7%; Nhật Bản chiếm 8,8%; Đài Loan
chiếm 7,5%,...
Kim ngạch nhập khẩu 09 tháng đầu
năm 2021 ước đạt 19.915,3 triệu USD tăng
34% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh
tế trong nước ước đạt 2.778,9 triệu USD, tăng
26,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước
ngoài ước đạt 17.136,4 triệu USD, tăng
35,4%. Riêng tháng 9 ước đạt 2.022,9 triệu
USD, tăng 9,6% so với tháng trước. Trong
đó: khu vực kinh tế trong nước ước đạt 272,7
triệu USD, tăng 10,2%; khu vực kinh tế có
vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.750,1 triệu
USD, tăng 9,6%.
Về hoạt động thương mại nội địa, tỉnh
đã triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch
cung ứng, dự trữ hàng hóa thiết yếu, bình ổn
thị trường tại các địa phương với nhiều hình
thức: chuyến hàng lưu động, bán hàng tại các
bưu cục cấp xã, chợ truyền thống, trực tuyến;
kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm đảm
bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội,
không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng
hóa, sốt giá.
09 tháng đầu năm 2021, hoạt động
thương mại, dịch vụ đạt mức tăng trưởng thấp
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hơn so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch
bệnh Covid-19. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tiêu dùng 09 tháng đầu năm
2021 ước đạt 187.957,1 tỷ đồng, tăng 1,9% so
cùng kỳ, đạt 64% kế hoạch năm 2021. Trong
đó: khu vực kinh tế trong nước đạt 176.761,8
tỷ đồng, tăng 0,6%; khu vực kinh tế có vốn
đầu tư nước ngoài 11.195,3 tỷ đồng, tăng
29,8%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 09
tháng tăng 2,7% so với cùng kỳ, giá vàng tăng
10,6%, giá Đôla Mỹ giảm 1,1%. Riêng tháng
9/2021 ước đạt 21.264 tỷ đồng, tăng 23,1%
so với tháng trước, trong đó: khu vực kinh tế
trong nước đạt 19.637,2 tỷ đồng, tăng 25,1%;
khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
1.626,9 tỷ đồng, tăng 3,3%.
Bước sang những tháng cuối của năm
2021 với tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
đang được kiểm soát tốt, đồng thời theo thông
lệ sẽ là thời gian hoạt động xuất khẩu thường
đạt giá trị tăng trưởng khá cao, cùng với việc
tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép”, khôi
phục lại các hoạt động kinh tế-xã hội trong
trạng thái bình thường mới sẽ tạo tiền đề để
ngành Công Thương tiếp tục vượt khó, về
đích thành công./.

Hơn 90% doanh nghiệp hoạt động lại
trong trạng thái bình thường mới
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Bình Dương, từng bước “chuyển mình”
sang trạng thái bình thường mới
q Diệu Hằng
Văn phòng Sở

D

ịch bệnh Covid-19 bùng phát
mạnh, lây lan trên diện rộng từ
đầu tháng 5/2021, tiếp tục ảnh
hưởng nặng nề, sâu rộng đến mọi mặt đời sống
kinh tế - xã hội nước ta. Tính đến ngày
28/9/2021 đã có 206.564 ca nhiễm được Bộ Y
tế công bố, đứng thứ 2 sau TP. Hồ Chí Minh về
số ca lây nhiễm trên cả nước. Trong đó, có
1.938 trường hợp tử vong do nhiễm Covid-19.
Thực hiện theo tinh thần của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ; dưới sự chỉ đạo quyết
liệt, kịp thời ứng phó dịch bệnh của Tỉnh ủy,
UBND tỉnh, cùng với những nỗ lực của các cơ
quan, ban, ngành, đoàn thể và sự đồng lòng
của toàn dân, đến nay Bình Dương đang từng
bước “chuyển mình” sang trạng thái bình
thường mới. Các quy định hạn chế di chuyển
dần được nới lỏng (ở các địa bàn vùng xanh
các hoạt động từng bước trở lại hoạt động bình
thường), việc vận chuyển hàng hóa sản phẩm
và nguyên vật liệu sản xuất đã thuận lợi hơn,
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đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Riêng các địa
bàn vùng đỏ (thành phố Thuận An, Dĩ An và
thị xã Tân Uyên) vẫn còn thực hiện quy định
phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 + nên việc
lưu thông vẫn còn hạn chế.
Đến nay, toàn tỉnh đã có 8/9 huyện, thị
xã, thành phố công bố "vùng xanh" và thực
hiện nới lỏng giãn cách xã hội tại các "vùng
xanh" gồm 04 huyện (Bàu Bàng, Phú Giáo,
Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng), 02 thành phố (Thủ
Dầu Một, Dĩ An) và 02 thị xã (Bến Cát, Tân
Uyên). Các "vùng đỏ", "điểm đỏ" tiếp tục khóa
chặt, tiến hành xét nghiệm tách F0 ra khỏi
cộng đồng để sớm chuyển sang "vùng xanh",
trở về trạng thái bình thường mới.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của
cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, ủng hộ
của người dân, công tác phòng, chống dịch
Covid-19 tại tỉnh Bình Dương đang đạt được
những kết quả khả quan.
Cung ứng hàng hóa
thiết yếu, bình ổn thị trường
Trên địa bàn tỉnh hiện có
30/97 chợ truyền thống (đạt
31,9%), 11/11 siêu thị (đạt
100%), 220/221 cửa hàng tiện
lợi (đạt 99,5%) còn hoạt động.
Hệ thống các chợ, siêu thị, cửa
hàng tiện lợi vẫn đảm bảo cung
ứng đủ hàng hóa thiết yếu phục
vụ nhu cầu mua sắm của người
dân và các doanh nghiệp thực
hiện “3 tại chỗ” hoặc “1 cung
đường, 2 địa điểm” trên địa bàn.
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Các siêu thị trong
chuỗi cung ứng đã tăng
lượng hàng cung ứng từ
130% - 150% so với
ngày bình thường và
triển khai bán
hàng trực tuyến
để đáp ứng
nhu cầu của
người dân. Bên
cạnh đó, các đơn vị
bình ổn thị trường
(Bưu điện tỉnh, Viettel
Post, Aeon Mall;…) tiếp
tục triển khai tổ chức bán
hàng cố định, bán hàng lưu
động tại thành phố Dĩ An, thị xã Bến Cát, thị xã
Tân Uyên.
Việc hỗ trợ cung cấp lương thực, thực
phẩm cho người dân tại 15 phường trên địa
bàn thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân
Uyên thực hiện “đông cứng, khóa chặt” và
“giãn cách tăng cường” đã được tổ chức cấp
phát toàn bộ cho người dân: 7.455,846 tấn gạo
từ kho dự trữ quốc gia; 8.402 tấn hàng hóa và
2.368.129 phần thực phẩm (gồm: rau củ quả;
thịt, cá, trứng, mì, gia vị…). Đồng thời, các địa
phương này vẫn tiếp tục triển khai cung cấp
lương thực, thực phẩm bằng hình thức mua
hàng online và hình thức "đi chợ thay" do hệ
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thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi
trên địa bàn cung cung ứng.
Kiểm soát dịch bệnh
– Công nghiệp và
Thương mại đạt kết
quả khả quan
Chỉ số sản
xuất công nghiệp
9 tháng ước tăng
2,9% so với cùng kỳ
năm 2020 (cùng kỳ
tăng 6,74%). Tỉnh cũng
đã tập trung tháo gỡ khó
khăn, thúc đẩy sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp,
hiệp hội ngành hàng và người
lao động theo từng giai đoạn, thời điểm cụ thể.
UBND tỉnh đã chủ động triển khai phương án
"3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm", mô
hình "03 xanh" (nhà máy xanh, nhà trọ xanh và
công nhân xanh), tiêm vaccine cho công nhân,
người lao động, thành lập Tổ an toàn Covid-19
trong doanh nghiệp, Trạm Y tế lưu động trong
các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để
kiểm soát dịch bệnh và không để đứt gãy hoạt
động sản xuất kinh doanh. Cuối tháng 9/2021,
trên địa bàn tỉnh có 3.305 doanh nghiệp đang
thực hiện theo phương án “3 tại chỗ”, “1 cung
đường, 2 địa điểm”, “03 xanh” với 227.101 lao
động.
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Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại
dịch, nhưng trong 09 tháng năm 2021, thương
mại xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì thặng dư
thương mại gần 4,6 tỷ USD.
Đứng trước những khó khăn về chuỗi
cung ứng nguyên vật liệu, hoạt động sản xuất
và xuất khẩu của các doanh nghiệp gặp nhiều
khó khăn, lãnh đạo Tỉnh đã kịp thời tháo gỡ
các vướng mắc cho doanh nghiệp nhờ sự hỗ
trợ từ Chính phủ và Bộ Tài chính. Hàng hóa
được thông quan nhanh chóng, cùng với các
phương án vừa phòng, chống dịch, vừa đảm
bảo sản xuất được áp dụng đã tạo thuận lợi cho
hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay. Hàng hóa
xuất khẩu chủ yếu ở các thị trường truyền
thống: Mỹ chiếm 34,6%; Hàn Quốc chiếm
11,2%; các thị trường EU chiếm 9,7%; Nhật
Bản chiếm 8,8%; Đài Loan chiếm 7,5%...
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu
dịch vụ 09 tháng ước đạt 187.957 tỷ đồng, tăng
1,9% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình
quân 09 tháng tăng 2,7% so với cùng kỳ. Kim
ngạch xuất khẩu ước đạt 24 tỷ 537 triệu đô la
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Mỹ, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 19 tỷ 915 triệu
đô la Mỹ, tăng 34%; duy trì thặng dư thương
mại hơn 4,6 tỷ đô la Mỹ.
Để giữ vững và phát huy kết quả đạt
được kể trên, sớm đưa Bình Dương về trạng
thái bình thường mới, phục hồi phát triển kinh
tế - xã hội đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu cao của
các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp
và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó,
công tác phòng, chống dịch Covid-19 phải
tiếp tục được triển khai đồng bộ, khẩn trương,
phù hợp thực tế từng địa phương đạt mục tiêu
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có
hiệu quả dịch Covid-19”, vừa phòng, chống
dịch hiệu quả, vừa khôi phục, phát triển kinh
tế, xã hội./.
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Ngành Công Thương Bình Dương tích cực triển khai các biện pháp

phòng, chống dịch Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt,
góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
q Kim Cúc
Văn phòng Sở

C

ăn cứ nhiệm vụ được giao về
khôi phục các hoạt động kinh
tế - xã hội trong trạng thái bình
thường mới sau thời gian giãn cách xã hội, Sở
Công Thương đã tích cực tổ chức triển khai
đồng loạt các nhiệm vụ như: hướng dẫn và
thẩm định phương án cho doanh nghiệp hoạt
động trở lại theo mô hình “03 tại chỗ”, “01
cung đường, 02 địa điểm”, “03 xanh”; hướng
dẫn hoạt động trở lại chợ truyền thống trên địa
bàn tỉnh; triển khai tiêm ngừa vắc-xin của
ngành Công Thương; tổ chức giám sát và
hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công tác
xét nghiệm Covid-19 định kỳ cho người lao
theo hướng dẫn của Sở Y tế; triển khai thực
hiện quét mã QR tại các cơ quan, đơn vị, tổ
chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh
nghiệp, địa điểm công cộng, nơi tập trung
đông người… theo hướng dẫn của Sở Thông
tin và Truyền thông; rà soát đảm bảo nguồn
cung ứng Oxy của các doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh; Phối hợp với Công ty Điện lực Bình
Dương thực hiện hỗ trợ, giảm tiền điện cho
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khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt
do ảnh hưởng dịch Covid-19 (Đợt 4) và đảm
bảo điện cho các Bệnh viện, khu điều trị dịch
bệnh Covid-19; thực hiện mua sắm 1.200 tấn
gạo phục vụ ứng phó tình hình dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp Covid-19 trên địa bàn tỉnh;
hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên,
phương tiện và người giao hàng (shipper)
thuộc hệ thống phân phối hàng hóa, bán hàng
bình ổn thị trường trong việc lưu thông, vận
chuyển đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa
được duy trì ổn định, kết nối, tiêu thụ nông sản,
v.v…
Đến nay, ngành đã tổ chức tiêm được
42.237 liều (mũi 1 là 24.346 liều, mũi 2 là
17.891 liều) trong nhân viên, người lao động
trong các Cụm công nghiệp và hệ thống phân
phối hàng hóa, đã tổ chức xét nghiệm và giám
sát cấp giấy xác nhận cho 55.178 người, số ca
dương tính là 284 ca F0 (tỷ lệ 0,51%, số liệu
đến 12/10/2021).
Trong thời gian dịch bệnh Covid-19
diễn ra trên địa bàn tỉnh, ngành đã thực hiện tốt
vai trò nắm thông tin về năng
lực cung cấp khí Oxy và
thiết bị chứa (chai, bồn và
các thiết bị kèm theo) của
các doanh nghiệp cung ứng
khí Oxy để cung cấp thông
tin cho ngành Y tế và các đơn
vị điều trị, kết nối kịp thời
cung cấp khí Oxy. Trong
thời điểm số ca nhiễm
Covid-19 tăng mạnh, Sở đã
làm việc với Công ty TNHH
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Sing Industrial Gas Vietnam để lên phương án
thu hồi bồn chứa từ khách hàng tại tỉnh Gia Lai
và sử dụng một số bồn di động trên xe vận
chuyển để làm bồn cố định chứa Oxy lỏng cho
hệ thống cấp khí bằng bồn chứa trung tâm; vận
động Chi nhánh Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que
Hàn – xí nghiệp Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn Bình
Dương hỗ trợ nạp 5000 chai khí Oxy y tế để
thực hiện chương trình “ATM Oxy” phục vụ
công tác điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid19; vận động Công ty TNHH MTV Thương
mại Dịch vụ Văn Thanh nạp miễn phí 2000
chai 40 lít cho các đơn vị thu dung, điều trị
bệnh nhân Covid-19.
Trên lĩnh vực thương mại, toàn tỉnh hiện
có 30/97 chợ truyền thống (đạt 31,9%), 11/11
siêu thị (đạt 100%), 220/221 cửa hàng tiện lợi
(đạt 99%) còn hoạt động. Số chợ đã xây dựng
phương án và đăng ký hoạt động trở lại là 11
chợ. UBND các huyện, thị, thành phố đang
thực hiện thẩm định, đánh giá phương án và
chấm điểm theo Bảng tiêu chí đánh giá nguy
cơ lây nhiễm Covid-19 tạo điều kiện cho các
chợ truyền thống đáp ứng đủ điều kiện an toàn
Covid được phép hoạt động trở lại. Hầu hết
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các địa điểm kinh doanh
trong hệ thống phân phối
hàng hóa đã triển khai quét
mã QR đối với người dân
đến mua sắm hàng hóa thông
qua ứng dụng Bluezone/PCCovid theo hướng dẫn. Các
siêu thị trong chuỗi cung
ứng tiếp tục duy trì lượng
hàng dự trữ (Lương thực,
thực phẩm dự trữ tại hệ
thống các siêu thi, cửa hàng
tiện lợi: gạo 311 tấn; thịt, cá
tươi sống: 98,2 tấn; trứng gia
cầm: 161.950 quả; rau, củ
quả: 269 tấn; mì gói: 5,4
triệu gói; khẩu trang vải: 968.525 cái; nước
diệt khuẩn: 25.438 lít) và cung ứng từ 130 150% so với ngày bình thường, triển khai bán
hàng trực tuyến để đáp ứng nhu cầu của người
dân. Bên cạnh đó, các đơn vị bình ổn thị
trường (Bưu điện tỉnh, Viettel Post, Aeon
Mail; Công ty Phúc Gia Khang, HTX Tâm
Phát, …) tiếp tục triển khai tổ chức bán hàng
cố định, bán hàng lưu động, phiên chợ 0 đồng,
chợ ngoài trời… tại một số điểm trên địa bàn
các huyện, thị, thành phố. Ngoài ra, thực hiện
tốt công tác cung ứng lương thực, thực phẩm
cho người dân tại 15 phường thực hiện “đông
cứng, khóa chặt” và “giãn cách tăng cường”
tại thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân
Uyên.
Trên lĩnh vực công nghiệp, Sở thường
xuyên bám sát, trực tiếp đến cơ sở để hướng
dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện phương án
sắp xếp hoạt sản xuất (test nhanh sàng lọc,
kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài, bố trí khu
vực cách ly, 5K, …) để sớm khôi phục sản
xuất. Đến nay, có 72 doanh nghiệp (tổng
10.292 lao động) đang hoạt động theo phương
án sản xuất “3 tại chỗ” /"1 cung đường, 2 địa
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điểm" hoặc "3 xanh" (trong đó doanh nghiệp
“03 xanh” là 04 doanh nghiệp); đã có 20 doanh
nghiệp hoạt động trở lại so với thời điểm ngày
20/9/2021; thành lập 03 Trạm y tế tại các cụm
công nghiệp Phú Chánh 1, Uyên Hưng, Tân
Thành. Tính theo số lượng lao động, so với
thời điểm trước khi dịch bệnh trong các cụm
công nghiệp có 83 doanh nghiệp với 23.525
lao động, đến nay, các doanh nghiệp đã hồi
phục khoảng 44% công suất. 100% các doanh
nghiệp “03 tại chỗ” trong các cụm công
nghiệp đã thiết lập mã QR địa điểm để quản lý
người vào, ra tại doanh nghiệp.
Ngoài ra, Sở Công Thương tăng cường
và chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp,
Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã và các hệ
thống siêu thị, chợ đầu mối để tạo thuận lợi tối
đa cho hàng hóa, đặc biệt là nông sản lưu thông
thuận lợi trên thị trường, đặc biệt là trong điều
kiện dịch bệnh hiện nay; góp phần quan trọng
trong việc đảm bảo cung ứng hàng hóa cho
người dân tại các vùng phong tỏa, địa bàn bị
“đông cứng và khóa chặt”. Thường xuyên theo
dõi, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội nghị,
kênh giao thương trực tuyến do các Bộ ngành,
các cơ quan xúc tiến thương mại ở Trung ương
và các cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Việt
Nam tổ chức nhằm kết nối với các tổ chức
nước ngoài để tìm kiếm thị trường mới. Phối
hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp tổ chức
các sự kiện kết nối cung cầu hàng hóa và nông
sản nói riêng.
Nhằm tiếp tục giữ vững thành quả đã đạt
được trong công tác phòng, chống dịch bệnh
thời gian qua, thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát tốt dịch bệnh trong thời gian tới, Sở
sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phục hồi hệ
thống thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh;
vận động các đơn vị bán hàng bình ổn thị
trường tiếp tục tổ chức bán hàng cố định, bán
hàng lưu động tại các khu vực có hiện tượng

thiếu hụt hàng hóa cục bộ, khu vực bị cách ly,
phong tỏa để phục vụ người dân, trong thời
gian các chợ truyền thống thực hiện sắp xếp,
bố trí hoạt động trở lại. Tăng cường công tác
đấu tranh phòng chống gian lận thương mại,
xử lý hành vi găm hàng gây bất ổn thị trường;
tăng cường hướng dẫn, kiểm tra nhắc nhở việc
đăng ký mã QR địa điểm để quản lý người vào,
ra tại các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng tiện
lợi, các chợ, cửa hàng ăn uống, hộ kinh doanh
thực phẩm. Tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám
sát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và
công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch
Covid-19 của doanh nghiệp trong cụm công
nghiệp và hệ thống phân phối hàng hóa trên
địa bàn tỉnh; triển khai tiêm vắc-xin mũi thứ 2
của ngành Công Thương. Tăng cường triển
khai các chương trình xúc tiến đầu tư, thương
mại trong và ngoài nước; hỗ trợ doanh nghiệp
tăng cường ứng dụng thương mại điện tử trong
hoạt động xuất nhập khẩu nhằm giới thiệu,
quảng bá và xúc tiến xuất khẩu những nhóm
hàng hóa có lợi thế cạnh tranh của tỉnh; kết nối
các nền tảng thương mại điện tử nước ngoài có
uy tín nhằm tăng cường tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh
doanh, xuất khẩu của các doanh nghiệp./.
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Nhiều doanh nghiệp triển khai phương án
“3 tại chỗ” để phòng Covid -19.
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Hiệu quả từ việc hỗ trợ xét nghiệm nhanh SARS-COV-2
cho doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương

T

hời gian qua, Tổ test Covid-19
của Sở Công Thương đã thực
hiện xét nghiệm nhanh SARSCOV-2 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh
thuộc ngành Công Thương. Qua việc tổ chức
test nhanh của Tổ đã duy trì mạng lưới sản
xuất, kinh doanh trong công nghiệp, thương
mại, đặc biệt trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi
không để chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu bị
gián đoạn nhằm giúp cơ sở sản xuất, kinh
doanh và người lao động hoạt động an toàn.
Để hỗ trợ xét nghiệm nhanh SARSCoV-2 cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh mà
nhất là hệ thống thương mại thực hiện cung
cấp hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh nhằm
tạo điều kiện cho các đơn vị duy trì hoạt động,
vận chuyển hàng hóa, người lao động lưu
thông qua các chốt kiểm soát trong và ngoài
tỉnh; ngày 27-7, Sở Công Thương đã ban hành
Quyết định thành lập Tổ test Covid-19 với 18
người, để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện

12

q Thanh Nhàn
Thanh tra Sở
xét nghiệm sàng lọc trong công tác phòng
chống dịch Covid-19. Trong đó, gồm 01 Tổ
trưởng do Phó Giám đốc Sở phụ trách; 01 Tổ
phó do Chánh Thanh tra Sở phụ trách; và 16
thành viên gồm 05 cán bộ công chức của Sở;
01 cán bộ Y tế của Trung tâm Kiểm soát dịch
bệnh tỉnh (CDC) và 10 tình nguyện viên Đại
học Y dược Huế do Sở Y tế phân công.
Theo đó, từ ngày 28-7, Tổ test Covid-19
của Sở Công Thương đã thực hiện xét nghiệm
nhanh SARS-COV-2 tại các cơ sở sản xuất,
kinh doanh thuộc ngành Công Thương nhằm
sớm sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm để
doanh nghiệp tổ chức cách ly, liên hệ cơ quan y
tế xét nghiệm PCR và xử lý F0, F1 theo quy
định nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình
hoạt động trở lại của các doanh nghiệp sản
xuất và duy trì hệ thống bán lẻ để phục vụ nhu
yếu phẩm thiết yếu cho người dân.
Đối tượng mà Tổ test Covid-19 xét
nghiệm là người lao động phục vụ tại cơ sở sản
xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh như chợ; hệ
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thống siêu thị; cửa hàng tiện lợi; đơn vị vận tải
hàng thiết yếu; các doanh nghiệp trong Cụm
công nghiệp Phú Chánh; Cụm công nghiệp
Thành phố Đẹp; và một số doanh nghiệp ngoài
khu, cụm công nghiệp có nhu cầu hoạt động
trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức
tạp.
Tổ test Covid-19 đã tiếp nhận vật tư,
trang thiết bị từ Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch
Covid-19 Sở Công Thương gồm: sinh phẩm,
quần áo bảo hộ y tế; khẩu trang N95; kính chắn
giọt bắn; găng tay; cồn sát khuẩn và một số văn
phòng phẩm cần thiết để phục vụ cho công tác
xét nghiệm, “Phiếu kết quả xét nghiệm test
nhanh Covid-19” cho người lao động. Với
kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn của tình
nguyện viên Đại học Y dược Huế - thành viên
của Tổ, Tổ test Covid-19 đã thực hiện xét
nghiệm nhanh định kỳ 3 ngày/lần tại các đơn
vị và tập huấn cho nhân viên quản lý nhân sự
trong doanh nghiệp (theo văn bản số
1984/SCT-BCĐPCD và Kế hoạch số
2050/KH-BCĐ của BCĐPCD Sở Công
Thương) để tiếp tục thực hiện xét nghiệm cho
đơn vị mình trong giai đoạn diễn biến dịch
bệnh giảm dần, không còn phức tạp. Trong quá
trình xét nghiệm, trường hợp kết quả âm tính,
Tổ test Covid-19 thông báo ngay cho người
được test biết đồng thời trả “Phiếu kết quả xét
nghiệm test nhanh Covid-19” và kết thúc quá
trình test của người đó; trường hợp test nhanh
dương tính, Tổ test Covid-19 hướng dẫn lãnh
đạo cơ sở đưa vào cách ly tại phòng riêng;
quản lý, bố trí việc ăn, ở, sinh hoạt tạm thời
trong thời gian cách ly và liên hệ cơ quan y tế
đến để tiếp tục xử lý theo quy định.
Kết quả, từ 28/7 đến ngày 11/10/2021,
Tổ test Covid-19 đã tổ chức test nhanh cho
55.621 lượt người, phát hiện được 286 trường
hợp có kết quả test nhanh dương tính. Trong
đó, tại các siêu thị thường có ca dương tính
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trong đợt test nhưng số lượng không nhiều là
do nhân viên siêu thị phải tiếp xúc khách hàng;
làm nghiệp vụ giao hàng; cư trú tại địa phương
có ổ dịch…còn tại các doanh nghiệp sản xuất
theo phương án “3 tại chỗ” thì ít có trường hợp
công nhân bị nhiễm. Tuy nhiên, một vài danh
nghiệp quản lý công nhân “3 tại chỗ” chưa
được tốt nên để xảy ra ổ dịch, có doanh nghiệp
khi phát hiện thì đã có 64 ca nghi nhiễm trong
cùng một thời điểm test.
Qua test nhanh của Tổ Test Covid-19, đã
hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện tốt công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19, sàng lọc
100% người lao động đang làm việc tại cơ sở
sản xuất, kinh doanh; kịp thời bóc tách ra khỏi
nhóm đông người bị nghi nhiễm, tránh lây lan
thành ổ dịch; giảm chi phí cho doanh nghiệp…
từ đó, giúp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh
được duy trì; người lao động làm việc được an
toàn; đặc biệt là duy trì được mạng lưới siêu
thị, cửa hàng tiện lợi để chuỗi cung ứng hàng
hóa thiết yếu không bị gián đoạn; ổn định thị
trường và bình ổn giá cả./.

Bình Dương - Test nhanh cho người lao động
tại các khu, cụm công nghiệp
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Bình Dương: NGÀNH THƯƠNG MẠI ÐANG DẦN PHỤC HỒI
SAU GIÃN CÁCH XÃ HỘI

T

rước tình hình diễn biến dịch
bệnh Covid-19 kéo dài, đến
nay tỉnh Bình Dương đã dần
kiểm soát được dịch. Trong đó, ngành Công
Thương luôn luôn song hành để giữ được nền
kinh tế và đảm bảo an toàn phòng chống dịch
trong thời gian qua bằng nhiều giải pháp. Để
khôi phục nền kinh tế sau đại dịch lần thứ 4
này, riêng lĩnh vực thương mại đã đẩy mạnh
các giải pháp khôi phục tình hình mới sau thời
gian giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh với
nhiều hoạt động.
Theo sự chỉ đạo của Bộ Công Thương
tại Văn bản số 4778/BCT-TTTN về việc
hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại
chợ sau thời gian đóng cửa để bảo đảm phòng,
chống dịch bệnh Covid-19; của Ủy ban nhân
dân tại Văn bản số 4547/UBND-VX về việc
khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trong
trạng thái bình thường mới. Sở Công Thương
đã triển khai kế hoạch số 2066/KH-SCT nhằm
đảm bảo hoạt động an toàn tại các chợ truyền
thống được phép hoạt động trở lại. Từng bước
tạo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19
trong hoạt động kinh doanh tại 97 chợ truyền
thống, 12 siêu thị, 04 trung tâm thương mại,
221 cửa hàng tiện lợi trên địa bàn các huyện,
thị xã, thành phố. Trên tinh thần đó, các chợ
truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại,
cửa hàng tiện lợi, doanh nghiệp bán hàng lưu
động, shipper chủ động thực hiện đồng bộ việc
hoạt động kinh doanh trong trạng thái bình
thường mới như sau: luôn luôn tuân thủ

14

q Thanh Tâm
Phòng Quản lý Thương mại
nghiêm ngặt quy tắc 5K của Bộ Y tế, test
nhanh kháng nguyên định kỳ (3 ngày/1 lần)
đối với nhân viên, người lao động, tiểu thương
kinh doanh tại chợ..., quét mã QR để kiểm soát
chặt chẽ người ra vào của đơn vị. Ngoài những
điều kiện được hoạt động trở lại của đơn vị còn
phải thực hiện thêm như sau:
Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa
hàng tiện lợi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cung
cấp hàng hóa đến người dân và luôn luôn tuân
thủ phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, để
khắc phục các địa điểm đỏ, vùng phong tỏa đi
lại còn khó khăn, Sở tiếp tục phối hợp với bưu
điện, siêu thị và các công ty tham gia bán hàng
lưu động tăng cường đảm bảo nguồn cung cấp
lương thực thực phẩm đến người dân. Phương
thức kinh doanh được bố trí giữa các quầy bán
đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m; sản phẩm
được bao gói sẵn thuận lợi cho người mua
không phải chờ đợi và ghi rõ khối lượng và giá
bán, khuyến khích khối lượng 500g/bịch hoặc
1 kg/bịch.
Riêng đối với các chợ truyền thống hoạt
động trở lại, phải đánh giá được mức độ nguy
cơ lây nhiễm Covid-19 (đạt mức 80/100 điểm
an toàn mới được hoạt động trở lại) và phải có
Tổ y tế lưu động của chợ truyền thống để phục
vụ test covid định kỳ, đơn vị cung cấp hàng
hóa phải có nhật ký hành trình di chuyển, giao
hàng hóa đúng nơi quy định theo sự bố trí, sắp
xếp trật tự của Ban Quản lý, doanh nghiệp
kinh doanh, khai thác quản lý chợ. Cụ thể, để
đạt 10 tiêu chí sau: Tiêu chí thứ 01: đã thành
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lập Tổ An toàn Covid tại chợ theo Chỉ thị số
12/CT-UBND ngày 05/7/2021; Tổ y tế lưu
động; Tiêu chí thứ 02: Chỉ cho phép các tiểu
thương cung cấp các mặt hàng thiết yếu (thịt,
cá, hải sản, rau, củ, quả) hoạt động; Tiêu chí
thứ 03: Các tiểu thương không thuộc các
trường hợp F0, F1, F2 và có giấy xét nghiệm
RT-PCR có kết quả âm tính trước thời gian dự
kiến làm việc; Tiêu chí thứ 04: Định kỳ tổ chức
xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh kháng
nguyên cho toàn bộ Ban Quản lý chợ, các tiểu
thương và bảo vệ, nhân viên phục vụ chợ; Tiêu
chí thứ 05: Định kỳ tiến hành khử khuẩn chợ
theo quy định; Tiêu chí thứ 06: Các tiểu
thương đóng gói sẵn thực phẩm (thịt, cá, hải
sản, rau, củ quả) vào từng túi để người dân đến
mua không phải đứng lâu lựa chọn; Tiêu chí
thứ 07: Bố trí vị trí giữa các quầy bán phù hợp,
đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các
quầy bán; Tiêu chí thứ 08: Đảm bảo được việc
kiểm soát, phân luồng người mua hàng vào
chợ theo nguyên tắc một chiều (tách biệt 01 lối
vào, 01 lối ra); giới hạn thời gian tối đa vào chợ
là 20 phút/lần vào chợ/người; Tiêu chí thứ 09:
Nguồn lương thực, thực phẩm tại các chợ phải
đảm bảo an toàn Covid-19; Tiêu chí cuối cùng:
Thiết lập đăng ký “điểm kiểm dịch” bằng cách
quét mã QR để kiểm soát chặt chẽ người ra vào
chợ theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày
25/06/2021; Bố trí lực lượng kiểm soát thu lại
thẻ vào chợ tại các cổng vào chợ, đề nghị
người dân khai báo y tế bằng cách quét mã QR
khi vào chợ. Qua đó, dựa vào tiêu chí đánh giá,
hiện các chợ đang chuẩn bị phương án trình
địa phương phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn
và luôn tuân thủ thực hiện 5K của Bộ Y tế
trong phòng chống dịch bệnh để được hoạt
động trở lại phục vụ đời sống nhân dân và ổn
định kinh tế.
Về hoạt động của shipper (vận chuyển
hàng hóa bằng xe 2 bánh) thực hiện Văn bản số
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1941/SCT-QLTM ngày 25/8/2021 của Sở
Công Thương về việc hướng dẫn quy trình, hồ
sơ đề nghị xác nhận nhân viên giao hàng có mã
QR.
Về cửa hàng kinh doanh ăn, uống do
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo
các phòng, ban có liên quan và UBND các xã,
phường, thị trấn tăng cường biện pháp quản lý,
kiểm soát phòng, chống dịch tại các loại hình
kinh doanh dịch vụ ăn, uống (có Giấy phép
đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh) trên địa
bàn theo hình thức bán hàng mang đi.
Việc đảm bảo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trong tình hình mới phải thực hiện
nghiêm ngặt theo quy tắc 5K của Bộ Y tế.
Đồng thời đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội cũng
như đảm bảo việc cung cấp hàng hóa lưu thông
an toàn và ổn định đời sống nhân dân sau thời
gian giãn cách xã hội./.

Chợ, siêu thị, phục hồi hoạt động trong tình hình mới
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Sở Công Thương Bình Dương

Tổ chức tiêm Vaccine ngừa Covid-19 mũi 2 cho người lao động
ỗ lực thực hiện mục tiêu
kép, bảo đảm an toàn cho
hoạt động sản xuất kinh
doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất cho
doanh nghiệp, Sở Công Thương Bình
Dương đã triển khai nhiều giải pháp, trong
đó có việc ưu tiên tiêm vắc xin cho công nhân
lao động.
Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-SYT
ngày 07/10/2021 của Sở Y tế về việc triển khai
tiêm vắc xin phòng Covid-19 lần 2 đợt 51 năm
2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Trong thời gian từ ngày 30/09 đến
ngày 17/10/2021, Sở Công Thương đã tiến
hành tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi 2 cho
20.275 công nhân, người lao động của các
doanh nghiệp đang thực hiện phương án “3 tại
chỗ” trong các cụm công nghiệp, một số doanh
nghiệp thuộc các hiệp hội ngành hàng và hệ
thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn
tỉnh Bình Dương
Địa điểm tiêm được bố trí ở tại doanh
nghiệp. Lịch tiêm được sắp xếp hợp lý, đảm
bảo khoảng cách và tránh tiếp xúc giữa công

q Anh Thư
Phòng Quản lý Công nghiệp
nhân công ty này với công nhân công ty khác.
Từ 7 giờ 30 sáng, lần lượt công nhân của từng
doanh nghiệp được sắp xếp tới địa điểm tiêm
xếp hàng đi vào khu vực khám sàng lọc, tiêm
vắc xin…theo một quy trình khép kín. Sau
buổi tiêm, tất cả thông tin tiêm chủng của
người lao động được công chức, viên chức Sở
Công Thương cập nhật lên cổng thông tin tiêm
chủng quốc gia ngay sau đó.
Việc triển khai tiêm vắc xin cho công
nhân, người lao động tại các doanh nghiệp
không chỉ nhằm đảm bảo duy trì chuỗi sản
xuất, kinh doanh mà còn góp phần thực hiện
phòng, chống dịch, tạo sự yên tâm làm việc,
bám nhà máy của người lao động từ đó giúp ổn
định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình
Dương trước tình hình diễn biến phức tạp của
đại dịch Covid-19.
Trong thời gian tới, trên cơ sở phân bổ
vắc xin của tỉnh, Sở Công Thương sẽ tiếp tục
phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan
để tổ chức tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho
công nhân làm việc tại các doanh nghiệp theo
tiến độ./.

Điểm tổ chức tiêm vắc xin Covid-19
tại CCN Uyên Hưng

Đội nhập liệu thông tin tiêm chủng Covid-19
lên cổng thông tin quốc gia

N
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BÌNH DƯƠNG CHO PHÉP HƠN 2300 SHIPPER
ĐƯỢC GIAO HÀNG TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH
q Thanh Tâm
Phòng Quản lý Thương mại

N

hững đợt dịch vừa qua, làn
sóng dịch bệnh Covid-19 ở
nước ta được kiểm soát tốt.
Nhưng đến đợt dịch lần thứ 4 này, diễn biến
khó lường nước ta đã và đang bị ảnh hưởng
nặng nề và làm thiệt hại, tổn thất nền kinh tế
đáng kể. Kể từ ngày phát hiện ca nhiễm đầu
tiên, Bình Dương đã chuẩn bị mọi mặt để ứng
Bình Dương công bố đặc điểm nhận diện
phó với dịch Covid-19. Tuy nhiên trước sự
shipper được phép đi giao hàng
diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm, ảnh
tô 2 bánh có ứng dụng công nghệ kết nối với
hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và đời
khách hàng trong thời gian thực hiện giãn cách
sống nhân dân. Tỉnh Bình Dương thật sự đang
xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020
trãi qua thời kỳ khó khăn chưa từng có. Toàn
của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày
hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, các ngành,
02/08/2021, Sở Công Thương đã giải quyết
các cấp và các tầng lớp nhân dân, doanh
cho 58 hồ sơ với tổng số nhân viên giao hàng là
nghiệp, các mạnh thường quân đã vào cuộc
2310 nhân viên (từ ngày 02/08/2021 đến ngày
quyết liệt để phòng, chống, kiểm soát và ngăn
19/08/2021). Sau ngày 19/08/2021 đến ngày
chặn dịch bệnh Covid-19. Để ngăn ngừa dịch
01/10/2021, Sở Công Thương đã cấp mới, sửa
bệnh tỉnh đã ban hành nhiều giải pháp để hạn
đổi, bổ sung giấy xác nhận có mã QR code giải
chế lây lan. Vì thế đã dùng biện pháp hạn chế
người dân ra đường bằng
cách chỉ cho nhân viên giao
hàng được lưu thông hàng
hóa.
Ủy ban nhân dân tỉnh
Bình Dương chỉ đạo Sở Công
Thương áp dụng biện pháp
cấp giấy xác nhận nhân viên
giao hàng đối với mô tô 2
bánh nhằm xác định đối
tượng ra đường khi không
cần thiết theo văn bản số
3635/UBND-KT ngày
01/08/2021 về việc vận
chuyển hàng hóa bằng xe mô
Mẫu nhận diện QR nhân viên giao hàng.
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Mẫu nhận diện QR nhân viên giao hàng.

quyết cho 146 hồ sơ với tổng số là 1045 nhân
viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu
thông hàng hóa thiết yếu trong thời gian giãn
cách xã hội, thực hiện công tác phòng, chống
dịch Covid-19 theo quy định, góp phần cung
ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến
tay người dân và giảm được người tham gia
lưu thông đáp ứng được nhu cầu cần thiết của
người dân trong thời gian giãn cách xã hội.
Sau ngày 01/10/2021, Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành Văn bản số 4988/UBNDVX về việc thực hiện kiểm soát, điều chỉnh các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong
trạng thái bình thường mới, triển khai từng
bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo
phương châm “An toàn đến đâu mở cửa đến
đó, mở cửa an toàn”. Chính vì thế, việc trở lại
trạng thái bình thường mới, nhu cầu quản lý
nhân viên giao hàng đối với Sở Công Thương
không còn phù hợp so với thực tế. Qua đó, việc
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hạn chế người dân ra đường trong thời gian
giãn cách xã hội đã làm giảm đi lây lan dịch
bệnh Covid-19, ngành Công Thương đã hỗ trợ
quản lý việc cung cấp hàng hóa đến người dân
đã góp phần ổn định đời sống nhân dân và đảm
bảo an sinh xã hội./.

Hơn 2.300 shipper được phép hoạt động trong thời
gian Bình Dương thực hiện giãn cách xã hội
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BÌNH DƯƠNG ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG SẢN
q Thế Phương
Phòng Quản lý Thương mại

V

iệc lưu thông thông hàng hoá
trong thời gian dịch bệnh đã
làm gián đoạn việc thu mua và
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh như
cam, bưởi, quýt, chuối tồn khoảng 159 tấn; Số
lượng gia cầm xuất chuồng khoảng 1,712.62
tấn/tuần… đã làm ảnh hưởng đến giá cả và
thiệt hại cho người nông dân. Nhưng đến nay,
Bình Dương đang bước vào trạng thái bình
thường mới, tình hình lưu thông được chỉ đạo
thống nhất giữa các địa phương nên việc lưu
thông vận chuyển và tiêu thụ nông sản đã
thuận lợi và tương đối ổn định. Việc cung ứng
hàng hoá được đẩy mạnh nhiều hoạt động sản
xuất kinh doanh dần dần được hồi phục, chuỗi
sản xuất, cung ứng nông sản trên địa bàn tỉnh
từng bước hồi phục trong thời gian tới.
Bình Dương đẩy mạnh sản xuất nhằm
đáp ứng lượng tiêu thụ và không bị động về
việc cung cấp hàng hoá trong tỉnh. Nông
nghiệp đã dự kiến tăng sản lượng thịt, cá
khoảng 1.095 tấn/ngày và kho đông lạnh gần
13,6 tấn/ngày, sản phẩm trứng khả năng sản
xuất và cung ứng khoảng 69.909.298
trứng/tháng đáp ứng nhu cầu cho trên 2,6 triệu
dân. Ngoài ra, các sản phẩm như gạo, rau, củ,
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quả trong tỉnh sản xuất không nhiều, chỉ đáp
ứng phần nhỏ khoảng khoảng 25 tấn/ngày. Vì
vậy, tỉnh Bình Dương tăng cường thêm nguồn
cung ứng lương thực từ các tỉnh lân cận. Bên
cạnh đó, sự phát triển cây ăn quả của tỉnh cũng
được chú trọng và được công nhận thương
hiệu như bưởi Bạch Đằng, măng cụt Lái
Thiêu, vùng cây có múi Bắc Tân Uyên; chuối,
dưa lưới ở Phú Giáo cung ứng khoảng 124
tấn/ngày đáp ứng khoảng 32% nhu cầu đối với
nhóm trái cây.
Nhằm đáp ứng tiêu thụ sản phẩm ngành
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay đang
còn tồn đọng và tăng cường kết nối ra thị
trường trong tình hình bình thường mới, Sở
Công Thương phối hợp Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường
kết nối cung cầu để đảm bảo kế hoạch sản xuất
những tháng cuối năm. Ngoài ra, triển khai các
giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản
cũng như đảm bảo nguồn nguyên vật liệu,
phân bón phục vụ tái sản xuất nông nghiệp phù
hợp với quy định phòng chống dịch trong tình
hình mới. Đồng thời, hỗ trợ kết nối giới thiệu
tiêu thụ các sản phẩm như dưa lưới, bưởi,
cam…. trên các diễn đàn, quảng bá sản phẩm
OCOP, các sàn thương mại điện tử để đẩy
mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa
bàn tỉnh./.
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DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, CUNG ỨNG
SẢN PHẨM RAU VÀ TRÁI CÂY
STT

Loại sản
phẩm

Tên cơ sở/chủ hộ

Sản lượng
cung cấp
(tấn/tuần)

Thông tin liên hệ

1,080.00

0933130666 (anh
Hiệu)

Công ty cổ phần chăn nuôi CP

593.17

0913416698 (anh
Thành)

Gà đẻ
loại

Công ty cổ phẩn chăn nuôi Ba Huân

140.40

0949814913 (anh
Hùng)

4

Gà thịt

Công ty Emivest

685.80 0973778434 (chị Tươi)

5

Chanh
Trang trại Chiến Thắng
không hạt

45.0

0942271771

6

Cam,
quýt,
bưởi

Châu Văn Đảo

70.0

0967474533

Lâm Thành Thương

65.0

Lâm Thành Thương

20.0

Lâm Thành Thắm

15.0

Lâm Thành Thương
(0913.962.075)
Lâm Thành Thương
(0913.962.075)
Lâm Thành Thắm
(0917.766.478)

Cụm sản xuất xã Tam Lập

17.0

0942271771

Lâm Thành Tình

15.0

Lâm Thành Tình
(0908.522.333)

Võ Quang Huy

25.0

Phạm Ngọc Minh

15.0

Võ Quang Huy
(0913.916.713)
Phạm Ngọc Minh
(0903.908.725)

Nguyễn Thị Bảy

18.0

1

Gà thịt

Công ty 3F việt

2

Gà thịt

3

7

8

9

10

20

Cam

Quýt

Cam,
bưởi

Chuối

Nguyễn Thị Bảy
(0988.206.387 )
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Bình Dương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia
q Anh Dũng
TTXTĐT, TM & PTCN
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1997/QĐ-BCT ngày 23/8/2021 về công
nhận và cấp Giấy chứng nhận cho 200 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
cấp quốc gia năm 2021. Theo đó tỉnh Bình Dương dẫn đầu cả nước với 7 sản phẩm được công
nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021.

Bộ sản phẩm chậu hoa
Công ty TNHH SX-TM XNK gốm sứ Lý Phát
Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Bộ sản phẩm giỏ xách đan mây tre lá, lục bình
Phân xưởng Hợp tác xã Ba Nhất - Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên
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Bộ đèn thờ
Gia công tiện chạm mỹ nghệ Đỗ Quân
Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An

Bộ bàn ghế sofa ghép gốm
DNTN Như Ngọc
Phường Hưng Định, thành phố Thuận An
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Bộ sản phẩm dụng cụ nhà bếp
Cơ sở thớt gỗ Thanh Điền - An Thạnh, Phường An Thạnh, thành phố Thuận An

Bộ sản phẩm đúc cơ khí (Bánh căng xích, các chi tiết khác của động cơ…)
Công ty TNHH SX DV TM Cơ khí Kim Chung - Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên

Bản tin Sở Công Thương - Số 04 - 2021

23

Quạt POG 5A
Chi nhánh Cty TNHH Công nghiệp Nghệ Năng
Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An

l Năm 2022, Bình Dương tiếp tục tổ chức Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
cấp huyện và tỉnh theo Kế hoạch số 3239/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về việc tổ
chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lần VI, năm 2022.
l Đơn vị đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022, liên
hệ phòng Kinh tế địa phương hoặc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công
nghiệp (số 3, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, điện thoại 0274
3814 163) để biết thêm chi tiết.
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BỘ CÔNG THƯƠNG HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ NHANH CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THỰC PHẨM
Ngày 18/10/2021, Bộ Công Thương ban
hành công văn số 6509/BCT-AP về việc hỗ trợ
đăng ký nhanh cho doanh nghiệp sản xuất thực
phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công
Thương.
Tổng cục Hải quan Trung Quốc (sau đây
viết tắt là HQTQ) ban hành Lệnh số 248 "Quy
định về đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản
xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài" và
Lệnh số 249 về “Biện pháp quản lý an toàn
thực phẩm xuất nhập khẩu”. Các văn bản (sau
đây gọi tắt là Lệnh số 248 và Lệnh số 249) sẽ
có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Sau
khi nghiên cứu và nhận được một số hướng
dẫn thực hiện (chưa đầy đủ) từ HQTQ thời
gian gần đây, Bộ Công Thương cung cấp thông
tin như sau:
1. Thông tin chung
- Với Lệnh số 248, toàn bộ doanh
nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm xuất
khẩu đi Trung Quốc đều phải đăng ký với
HQTQ thay vì chỉ áp dụng đối với doanh
nghiệp sản xuất mặt hàng nằm trong diện
“Danh mục cần đăng ký” như trước đây.
HQTQ phân loại doanh nghiệp theo mức độ
rủi ro như sau:
+ Nhóm 1: bao gồm doanh nghiệp sản
xuất 18 loại thực phẩm xuất khẩu đi thị trường
Trung Quốc. Các doanh nghiệp sản xuất thực
phẩm thuộc nhóm này phải đăng ký với
HQTQ thông qua cơ quan có thẩm quyền
của Việt Nam.
+ Nhóm 2: bao gồm doanh nghiệp sản
xuất các loại thực phẩm xuất khẩu đi thị
trường Trung Quốc không nằm trong 18 loại
thực phẩm của Nhóm 1 nêu trên. Các doanh
nghiệp này có thể tự nộp hồ sơ đăng ký hoặc
ủy quyền cho doanh nghiệp/đại lý nhập khẩu
của Trung Quốc thực hiện đăng ký với HQTQ
thông qua “ứng dụng quản lý đăng ký doanh
nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước
ngoài" trên hệ thống một cửa thương mại quốc
tế www.singlewindow.cn từ ngày 01/11/2021.
- Với Lệnh 249, Trung Quốc đưa ra một
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q Anh Thư
Phòng Quản lý Công nghiệp
số quy định mới như: yêu cầu đánh giá sự phù
hợp; đưa ra nguyên tắc quản lý nhập khẩu đối
với các loại thực phẩm chưa có tiêu chuẩn
quốc gia của Trung Quốc và thực phẩm dược
sản xuất bằng nguyên liệu thực phẩm mới;
thay đổi về yêu cầu ghi nhãn; cơ sở sản xuất
thực phẩm xuất nhập khẩu phải chịu trách
nhiệm về an toàn của thực phẩm xuất nhập
khẩu do mình sản xuất và kinh doanh, v.v.
Để kịp tổng hợp danh sách doanh nghiệp
sản xuất thực phẩm xuất khẩu đi Trung Quốc
theo quy trình phê duyệt đăng ký nhanh (của
HQTQ) thuộc thẩm quyền phụ trách như đã
nêu trên, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị
Sở Công Thương, Hiệp hội ngành hàng khẩn
trương thông báo tới doanh nghiệp sản xuất
các mặt hàng dầu thực vật, bánh có nhân các
loại, sản phẩm bột ngũ cốc và mạch nha trên
địa bàn phụ trách hoặc doanh nghiệp thành
viên đã và đang xuất khẩu đi Trung Quốc thực
hiện đăng ký theo một trong hai cách như
sau:
· Cách 1: Đăng ký trực tuyến tại
Chuyên trang “Đăng ký doanh nghiệp” tại
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương:
dangkydoanhnghiep.moit.gov.vn; (Chuyên
trang sẽ được mở chính thức từ ngày
20/10/2021); hoặc
· Cách 2: Gửi hồ sơ đăng ký về địa chỉ
email của Bộ Công Thương:
dkdnBCT@moit.gov. vn;
Đối với Cách 2, hồ sơ đăng ký gồm có:
(i) Phiếu đăng ký thông tin theo mẫu; (ii) Bản
scan Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
và (iii) Bản scan Giấy chứng nhận vệ sinh an
toàn thực phẩm hoặc Giấy chứng nhận chất
lượng sản phẩm.
Thời hạn tiếp nhận đăng ký của doanh
nghiệp với cả hai cách trên là đến hết ngày
29/10/2021.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Phòng
Đông Bắc Á-Nam Thái Binh Dưong, Vụ Thị
trường châu Á-châu Phi, Bộ Công Thưong
(điện thoại: 024-2220-5428).
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Ngành Công Thương Bình Dương 09 tháng đầu
năm 2021 nỗ lực vượt khó duy trì tăng trưởng

Bình Dương, từng bước “chuyển mình” sang
trạng thái bình thường mới
Trang 06
Ngành Công Thương Bình Dương tích cực
triển khai các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, góp
phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
Trang 09
Hiệu quả từ việc hỗ trợ xét nghiệm nhanh
SARS-COV-2 cho doanh nghiệp thuộc ngành
Công Thương

Trang 12

Bình Dương: Ngành thương mại đang dần phục
hồi sau giãn cách xã hội
Trang 14
Sở Công Thương Bình Dương Tổ chức tiêm
Vaccine ngừa Covid-19 mũi 2 cho người lao động
Trang 16
Bình Dương cho phép hơn 2300 shipper được
giao hàng trong thời gian giãn cách

Trang 17
Bình Dương đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông sản
Trang 19
Danh sách cơ sở sản xuất, cung ứng sản phẩm
rau và trái cây
Trang 20
11

Bình Dương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia
Trang 21
Bộ Công Thương hỗ trợ đăng ký nhanh cho doanh
nghiệp sản xuất thực phẩm
Trang 25
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