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Giai đoạn 2016-2020 đã thực hiện được 136 đề án khuyến công địa phương và 03 đề
án khuyến công quốc gia với tổng số kinh phí thực hiện lần lượt là: 22.335 triệu đồng và
1.800 triệu đồng, thu hút lượng vốn đối ứng của các cơ sở công nghiệp nông thôn gần 100
tỷ đồng.

G

iai đoạn 2016-2020, hoạt động
khuyến công trên địa bàn tỉnh được
tổ chức đa dạng, rộng khắp ở nhiều
địa phương. Tổng kinh phí thực hiện các
chương trình trên 22 tỷ đồng, nhiều chương
trình đã được triển khai như: hỗ trợ nâng cao
năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp
nông thôn; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn
kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ
khoa học kỹ thuật; hỗ trợ phát triển sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hỗ trợ cung
cấp thông tin về các chính sách phát triển công
nghiệp khuyến công... Qua đó, hoạt động
khuyến công đã góp phần làm tăng giá trị sản
xuất công nghiệp, giải quyết việc làm cho lao
động, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu
kinh tế khu vực nông thôn, khẳng định vai trò
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quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa.
Đa dạng hình thức hỗ trợ từ các hoạt
động khuyến công
Giai đoạn 2016-2020 hoạt động
khuyến công của tỉnh có nhiều chuyển biến
tích cực cả về chất và lượng. Kinh phí dành
cho hoạt động khuyến công ngày càng tăng
cao, kéo theo đó số lượng các cơ sở được hỗ trợ
ngày một nhiều hơn, đáng chú ý Sở Công
Thương đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh
ban hành Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND
ngày 20/12/2019, Quy chế về quản lý và sử
dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh
Bình Dương qua đó nâng cao mức hỗ trợ đối
với một số đề án mang tính phát triển đột phá.
Đây là cú huých lớn mang đến sự hưởng ứng
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tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp
trong tỉnh. Kinh phí và mức hỗ trợ được nâng
cao là tiền đề cho hoạt động khuyến công của
tỉnh có những bước hỗ trợ tích cực, toàn diện
thật sự là đòn bẩy đẩy mạnh phát triển công
nghiệp nông thôn qua nhiều hình thức như:
Thứ nhất, hỗ trợ nâng cao năng lực
quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.
Trong giai đoạn đã thực hiện 15 đề án, kinh phí
thực hiện 734 triệu đồng. Chương trình đã hỗ
trợ tích cực cho 1.660 học viên là các cấp quản
lý của các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng
cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp, kỹ năng
lãnh đạo, điều hành các tổ nhóm sản xuất;
nâng cao nhận thức và các kỹ năng áp dụng
quy chuẩn trong sản xuất. Bên cạnh đó, đã tổ
chức 2 đoàn tham quan, khảo sát học tập kinh
nghiệm trong nước cho 32 người là đại diện
của các cơ sở công nghiệp nông thôn, cán bộ
quản lý khuyến công tại địa phương.
Thứ hai, hỗ trợ xây dựng mô hình trình
diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến
bộ khoa học kỹ thuật: đã thực hiện 62 đề án, hỗ
trợ cho 62 cơ sở sản xuất công nghiệp nông
thôn kinh phí thực hiện 13.184 triệu đồng. Đây
là hoạt động trọng tâm trong hoạt động khuyến
công, được Trung tâm đẩy mạnh thực hiện,
nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu
tư sản xuất, đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng
cao năng suất chất lượng sản phẩm, giảm giá
thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh
cho các cơ sở công nghiệp nông thôn vừa và
nhỏ.
Thứ ba, hỗ trợ phát triển sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tư vấn, trợ
giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn: đã thực
hiện 23 đề án, kinh phí thực hiện 4.359 triệu
đồng. Hỗ trợ 181 lượt các cơ sở công nghiệp
nông thôn có sản phẩm tiêu biểu qua các kỳ
bình chọn tham gia 21 hội chợ, triển lãm được
tổ chức trong nước. Tổ chức 03 lần bình chọn
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp
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tỉnh, kết quả có 70 sản phẩm được công nhận
cấp tỉnh; cấp khu vực có 28 sản phẩm được
công nhận; cấp quốc gia có 7 sản phẩm được
công nhận. Hỗ trợ 2 cơ sở công nghiệp nông
thôn thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng
gói nhằm nâng cao giá trị, hình ảnh sản phẩm,
tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị
trường.
Thứ tư, hỗ trợ cung cấp thông tin về
các chính sách phát triển công nghiệp khuyến
công. Đã thực hiện 23 đề án, kinh phí thực hiện
3.672 triệu đồng. Xuất bản 44.000 bản tin
Công Thương. Tuyên truyền 92 tin, bài về các
hoạt động khuyến công trên Báo Bình Dương.
Biên tập và xuất bản 1.000 sổ tay, 2.000 tờ rơi,
giới thiệu ngắn gọn về chính sách khuyến
công. Phối hợp với Đài truyền hình Bình
Dương sản xuất và phát sóng 19 phóng sự các
nội dung tuyên truyền tập trung vào các lợi ích
từ Chương trình khuyến công, những điển
hình tiên tiến trong hoạt động khuyến công,
vai trò của Trung tâm…
Thứ năm, hỗ trợ liên doanh liên kết,
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hợp tác kinh tế và phát triển các cụm công
nghiệp: đã thực hiện 1 đề án, kinh phí thực
hiện 240 triệu đồng, hỗ trợ 1 cơ sở công nghiệp
nông thôn sửa chữa, nâng cấp hệ thông xử lý ô
nhiễm môi trường, giúp doanh nghiệp cải
thiện môi trường làm việc, bảo vệ sức khỏe
người lao động, xây dựng doanh nghiệp xanh sạch - đẹp.
Thứ sáu, hỗ trợ nâng cao năng lực quản
lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến
công. Đã thực hiện 16 đề án, kinh phí thực hiện
646 triệu đồng. Tổ chức 10 lớp tập huấn về
chính sách khuyến công cho hơn 880 cán bộ
phụ trách khuyến công, và các cơ sở công
nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 4
đoàn, 64 người tham gia học tập kinh nghiệm
trong nước, thành lập mạng lưới cộng tác viên,
bình quân mỗi năm có 20 cộng tác viên.
Trong giai đoạn 2016-2020, khuyến
công Bình Dương thực hiện 03 đề án, với tổng
kinh phí 1.800 triệu từ nguồn khuyến công
quốc gia để tổ chức chuỗi sự kiện ngành Công
Thương: tổ chức Bình chọn sản phẩm công
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nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam,
tổ chức Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông
thôn tiêu biểu khu vực phía Nam lần V, tổ chức
Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành
phố khu vực phía Nam lần VII. Và thực hiện
01 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến
vào sản xuất giấy tổ ong.
Kết quả đáng khích lệ trong công tác
khuyến công tỉnh Bình Dương
Nhận thức của các cấp, các ngành, của
cộng đồng doanh nghiệp về vai trò, vị trí hoạt
động khuyến công ngày càng được nâng cao.
Hoạt động khuyến công đã góp phần tích cực
tham gia thực hiện các chính sách, giải pháp
của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp
khu vực nông thôn.
Những mục tiêu của hoạt động
khuyến công tại Nghị định số 45/2012/NĐCP và Quyết định số 1877/QĐ-UBND đã
được thực hiện, khẳng định vai trò quan trọng
trong phát triển công nghiệp nông thôn và quá
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Các hoạt động khuyến công đã thực hiện tốt
mục tiêu huy động các nguồn lực tham gia
hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản
xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các
dịch vụ khuyến công, góp phần vào việc
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chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát
triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tạo
việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công
lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông
thôn mới. Việc hỗ trợ từ chính sách khuyến
công đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân
thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển
sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh
tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập
kinh tế quốc tế.
Mục tiêu, định hướng công tác
khuyến công trong thời gian tới
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các
chủ trương của Đảng và Nhà nước về công
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông
thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; khắc
phục những nguyên nhân của bất cập, hạn chế

trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục cụ thể
hóa nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐCP trong giai đoạn mới. Sở Công Thương sẽ
tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình
khuyến công địa phương đến năm 2025, với
định hướng các chương trình khuyến công của
tỉnh có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung hỗ trợ
các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm
chủ lực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng
địa phương, đảm bảo hoạt động khuyến công
bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và
quy hoạch phát triển ngành công nghiệp của
tỉnh, góp phần phát huy tốt nhất lợi thế so sánh
và khai thác thế mạnh về các nguồn lực sẵn có
về tài nguyên, nguồn nguyên liệu, thị trường
lao động để thúc đẩy phát triển công nghiệp
nông thôn.

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
TIÊU BIỂU CÁC CẤP
27
24
19
13
9

KINH PHÍ THỰC HIỆN
ĐVT: triệu đồng
5.266

4.905
4.257

4.037

2.068
1.500
300

2016

2017

2018

Địa phương (20,535 tỷ đồng)
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2019

2016

2017

Cấp tỉnh
Thuận An: 18; 25,7%
Tân Uyên: 17; 24,3%
Thủ Dầu Một: 13; 18,6%
Bến Cát: 8; 11,4%
Phú Giáo: 7; 10%
Bắc Tân Uyên: 4; 5,7%
Dĩ An: 2; 2,9%
Bàu Bàng: 1; 1,4%
Dầu Tiếng: 0; 0%

2018
Cấp khu vực

Tân Uyên: 10; 35,7%
Thuận An: 8; 28,6%
Bến Cát: 5; 17,9%
Thủ Dầu Một: 3; 10,7%
Dĩ An: 1; 3,6%
Phú Giáo: 1; 3,6%

2

2019

2020
Cấp quốc gia

Bến Cát: 2; 28,6%
Thuận An: 2; 28,6 %
Thủ Dầu Một: 1; 14,3%
Dĩ An: 1; 14,3%
Tân Uyên: 1; 14,4%

2020

Quốc gia (1,8 tỷ đồng)

PHÂN BỔ KINH PHÍ
Nâng cao năng lực quản lý
cho các cơ sở CNNT.
Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật,
chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật.
Phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu;
tư vấn, trợ giúp các cơ sở CNNT.

646; 2.9%
734; 3,3%
240; 1,1%

3.672; 16,4%
4.359; 19,5%

12.684; 56,8%

Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển
công nghiệp khuyến công.
Liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế và
phát triển các cụm công nghiệp.

ĐVT: triệu đồng

Nâng cao năng lực quản lý và
tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công.
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Hoàn thiện cơ sở pháp lý
VỀ CHÍNH SÁCH

khuyến công

TẠI ĐỊA PHƯƠNG
q Anh Tuấn
TTXTĐTTM&PTCN
Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, cơ chế chính sách trong lĩnh vực khuyến công đã
được cấp trung ương phê duyệt, Sở Công Thương Bình Dương đã nhanh chóng triển khai,
vận dụng phù hợp với thực tế địa phương, giúp công tác khuyến công phát huy tốt hiệu quả,
tác động tích cực đến sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) của tỉnh.

N

gay sau khi Nghị định số
45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về
khuyến công được ban hành, UBND
tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Sở Công Thương
tham mưu UBND tỉnh, ban hành các văn bản
quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động
khuyến công trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với
tình hình thực tế, đồng thời là cơ sở pháp lý cho
hoạt động khuyến công tại địa phương.
Theo đó, giai đoạn 2016 -2020, Sở Công
Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành
các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến
công địa phương phù hợp với quy định của
pháp luật hiện tại như:
Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày
20/7/2016 về việc phê duyệt Chương trình
khuyến công tỉnh Bình Dương đến năm 2020;
Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND ngày
31/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình
Dương quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ
cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn
tỉnh Bình Dương; Quyết định số 40/2019/QĐUBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban Nhân dân
tỉnh Bình Dương ban hành Quy chế về quản lý
và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn

tỉnh Bình Dương thay thế cho Quyết định số
36/2015/QĐ-UBND ngày 7/9/2015 của Ủy
ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban
hành Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí
khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Để
tổ chức Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu
tỉnh Bình Dương 2 năm 1 lần vào năm chẵn,
Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh ban
hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm
CNNT tiêu biểu theo 2 cấp huyện và tỉnh từ
tháng 1 đến tháng 6 của năm tổ chức; Xây
dựng đội ngũ mạng lưới cộng tác viên khuyến
công đến năm 2020 là 20 cộng tác viên. Đây là
bước tiến để chính sách khuyến công được lan
tỏa sâu, rộng đến các doanh nghiệp, cơ sở công
nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Qua quá trình triển khai các chính sách
một số nội dung chưa được quy định cụ thể,
chưa phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế
của cơ sở CNNT. Nhanh chóng khắc phục
những hạn chế trên cơ sở các văn bản chỉ đạo
của Bộ Công Thương và các bộ, ngành khác
liên quan, Sở Công Thương đã xây dựng, thay
thế một số văn bản. Việc rà soát, sửa đổi ban
hành các văn bản quy phạm pháp luật liên
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quan đến hoạt động khuyến công là rất cần
thiết, nhằm phù hợp với các văn bản quy phạm
pháp luật của trung ương mới ban hành, tạo
thành hệ thống các văn bản pháp quy đầy đủ,
đồng bộ. Đồng thời, tạo thuận lợi cho việc thực
thi pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu
quả của hoạt động khuyến công tại địa
phương.
Với sự nhanh nhạy trong công tác triển
khai, linh hoạt trong vận dụng chính sách, Sở
Công Thương Bình Dương trong giai đoạn
qua đã thực hiện tốt chức năng làm cầu nối và
tiếp sức cho các cơ sở CNNT, làng nghề phát
triển bằng nguồn kinh phí khuyến công; thu
hút được nhiều thành phần kinh tế đầu tư vào
sản xuất; các cơ sở sản xuất tăng mạnh cả về
số lượng và quy mô sản xuất; sản phẩm công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày càng đa
dạng; mẫu mã và chất lượng sản phẩm được
cải thiện; một số sản phẩm đã khẳng định được
chỗ đứng trên thị trường, đang từng bước xây
dựng và bảo vệ thương hiệu.
Đáng lưu ý, dưới sự hỗ trợ của công tác
khuyến công, những sản phẩm truyền thống,
thế mạnh của tỉnh như nông-lâm sản và thực
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phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ đang dần được
sản xuất với quy mô hàng hoá, xuất khẩu với
giá trị kinh tế lớn. Các cơ sở CNNT nâng cao
được năng lực quản lý, tăng sức cạnh tranh
trên thị trường và phát triển bền vững./.
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Hiệu quả tích cực từ

“vốn mồi”kinh phí khuyến công, “bà

CHO CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

đỡ”
q Anh Tuấn
TTXTĐTTM&PTCN

Thời gian qua, hoạt động của các cơ sở công nghiệp nông
thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã phát triển, gia tăng
số lượng và quy mô sản xuất, giải quyết việc làm cho
nhiều lao động tại nông thôn, hoạt động khuyến
công tiếp tục phát huy vai trò là “bà đỡ” cho các
cơ sở sản xuất, doanh nghiệp công nghiệp
nông thôn, trong đó tập trung nội dung hỗ
trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào
sản xuất, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp,
sản xuất sản phẩm mới để đạt hiệu quả thiết
thực…

P

hát huy tối đa lợi thế sản
xuất từ đầu tư máy móc,
thiết bị kịp thời
Hội nhập kinh tế đã mở ra cho các
doanh nghiệp những cơ hội song cũng đặt ra
không ít những thách thức mà một trong số đó
là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong nền
kinh tế thị trường, nơi mà mục tiêu lợi nhuận là
yếu tố hàng đầu của mỗi doanh nghiệp.
Để tồn tại thì bản thân mỗi doanh
nghiệp phải hòa mình vào thời cuộc và tự trang
bị cho mình những “vũ khí” cạnh tranh sắc
bén. Các doanh nghiệp đã nhận thức được tầm
quan trọng của việc ứng dụng khoa học kỹ
thuật công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh
doanh của mình mà cụ thể là việc đưa máy
móc thiết bị công nghệ hiện đại vào sản xuất.
Thực tế cho thấy rằng đổi mới máy
móc thiết bị cũng đồng nghĩa với việc tăng
năng lực sản xuất của doanh nghiệp cả về số
lượng và chất lượng. Với một dàn máy móc,
thiết bị hiện đại đồng bộ, doanh nghiệp sẽ tiết
kiệm được chi phí nguyên vật liệu cho một đơn
vị sản phẩm, ít tiêu hao nhiên liệu hơn và

lượng
phế phẩm
trong quá
trình sản xuất
cũng ít đi. Với một lượng vốn đầu tư lớn vào
tài sản cố định nói chung và máy móc thiết bị
nói riêng sẽ làm tăng chi phí khấu hao tài sản
cố định, đồng thời cũng giảm bớt lao động thủ
công sẽ làm cho chi phí tiền lương giảm, các
khoản chi phí sửa chữa, bảo dưỡng máy móc
thiết bị giảm theo, từ đó góp phần làm hạ giá
thành sản xuất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp
có khả năng hạ giá bán, mở rộng được thị phần
ra nhiều thành phần và tầng lớp dân cư khác
nhau. Đồng thời doanh thu tiêu thụ sản phẩm
cũng tăng lên, kéo theo đó là lợi nhuận cũng có
điều kiện gia tăng.
Máy móc, thiết bị hiện đại sẽ làm cho
năng suất tăng lên cùng với đó là chất lượng
sản phẩm làm ra cũng tăng lên, có khả năng
đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng khắt
khe của thị trường cả về chất lượng sản phẩm
cũng như mẫu mã, chủng loại. Việc nâng cao
chất lượng sản phẩm làm ra kết hợp với hạ giá
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bán sẽ làm tăng sức cạnh tranh của doanh
nghiệp trên thị trường, đạt được mục tiêu lợi
nhuận, nâng cao vị thế của mỗi doanh nghiệp
Với những lợi thế của việc đầu tư đổi
mới máy móc, thiết bị kịp thời và phù hợp là
đòi hỏi tất yếu để có thể đáp ứng được nhu cầu
thị trường, chiến thắng trong cạnh tranh và
phát huy tối đa lợi thế sản xuất.
Yêu cầu cấp thiết về “vốn”
Trang bị đổi mới ứng dụng máy móc
thiết bị vào sản xuất để thật sự có hiệu quả, phù
hợp với tình hình thực tế và khả năng của
doanh nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu: Đổi
mới phải bắt kịp tiến bộ khoa học công nghệ;
đổi mới phải đồng bộ, có trọng điểm và đổi
mới không chỉ cho hiện tại mà phải đón trước
được yêu cầu và thị hiếu của thị trường, đón
đầu được những tiến bộ khoa học kỹ thuật
trong tương lai.
Theo Bà Nguyễn Thúy
Hằng – Phó Giám đốc Trung
tâm Xúc tiến Đầu tư,
Thương mại
và Phát

triển công nghiệp “hiện phần lớn các cơ sở sản
xuất công nghiệp nông thôn đang gặp khó
khăn về nguồn vốn đầu tư thiết bị, công nghệ
hiện đại. Để gỡ khó cho các doanh nghiệp
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công nghiệp nông thôn, thời gian tới, theo chỉ
đạo của Sở Công Thương sẽ tập trung hỗ trợ
có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên phát triển
các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu
biểu, sản phẩm mới và có lợi thế… trong thời
gian sắp tới, hoạt động khuyến công sẽ đẩy
mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp và phát triển làng nghề trên địa bàn;
tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập; đẩy
mạnh phát triển công nghiệp ở khu vực nông
thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao
động ở khu vực nông thôn theo hướng công
nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
Thực tế cho thấy rằng để tiến hành đầu
tư đổi mới máy móc thiết bị hiện đại, doanh
nghiệp cần phải có một lượng vốn nhất định để
thực hiện tại thời điểm đầu tư, trong quá trình
đầu tư, và hiệu quả tài chính của hoạt động đầu
tư mang lại. Từ đó cho thấy nhu cầu về vốn cho
hoạt động đầu tư là rất lớn và phát sinh liên tục.
Tuy nhiên tình trạng chung tại các doanh
nghiệp hiện nay là nguồn vốn tự có rất hạn hẹp
và thường không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng.
Vì vậy, để có đủ vốn thực hiện hoạt động đầu
tư thì doanh nghiệp phải huy động thêm vốn từ
các nguồn khác nhau là đều tất yếu.
Tạo đà phát triển cho các cơ sở công
nghiệp nông thôn từ “vốn mồi” khuyến
công
Với mục tiêu của hoạt động khuyến
công là góp phần mở rộng sản xuất theo hướng
từng bước tăng năng suất và chất lượng sản
phẩm, chú trọng đầu tư chiều sâu và đổi mới
máy móc thiết bị, đồng thời phải đảm bảo môi
trường sinh thái cho sự phát triển bền vững, ổn
định lâu dài, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh
tế, lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện
đại hóa. Các đối tượng thụ hưởng hỗ trợ từ
chính sách khuyến công đa phần là cơ sở sản
xuất và doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động
manh mún, tiềm lực tài chính hạn chế nên rất
khó khăn trong việc đổi mới, ứng dụng máy
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móc thiết
bị tiên tiến,
hiện đại, công
nghệ cao vào sản
xuất. Khi đó kinh
phí khuyến công của
Nhà nước đóng vai trò quan
trọng trong việc hỗ trợ, tác động,
kích thích các cơ sở và doanh nghiệp có thêm
nguồn lực “vốn mồi” để đầu tư vào phát triển
sản xuất.
Giai đoạn 2016-2020, Sở Công
Thương đã hỗ trợ cho 62 cơ sở trên tổng vốn
đối ứng của các cơ sở là 100 tỷ đồng. Đây được
xem là con số đáng ghi nhận về hiệu quả đầu tư
của chương trình, trung bình cứ 01 đồng vốn
từ ngân sách Nhà nước sẽ thu hút được 10 đến
13 đồng vốn đầu tư từ các cơ sở và doanh
nghiệp. Các cơ sở được thụ hưởng kinh phí hỗ
trợ từ trước đến nay vẫn duy trì hoạt động sản
xuất tốt, doanh thu tăng dần đều qua các năm,
sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị hiếu thị trường.
Theo đó, các đề án đã góp phần tăng giá trị sản
xuất công nghiệp của tỉnh. Một số doanh
nghiệp thực hiện tốt và phát huy được hiệu quả
của đề án và đa dạng ở các nhóm ngành nghề
như: Nhóm thủ công mỹ nghệ: Công ty TNHH
Phước Dũ Long, Công ty TNHH SX TM DV
Mỹ Hân, Hợp tác xã Mây Tre lá Ba Nhất, Công
ty TNHH SX TM XNK Tuấn Linh, Công ty
TNHH MTV Sơn mài Mỹ nghệ Tư Bốn…;
Nhóm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực
phẩm: Công ty TNHH Liên Thanh, Công ty
TNHH MTV SX-TM-DV Long Đại Phát,
Công ty TNHH Bảo Hưng, Công ty
TNHH Duy Linh, Công ty TNHH MTV
Triệu Phú Lộc, Công ty TNHH
Hương Mộc…; Nhóm thiết bị, máy
móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí:
Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai,
Công ty cổ phần giải pháp công
nghệ CNC…; Nhóm sản phẩm
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khác: Công ty cổ phần Sản xuất-Thương mại
He Vi, Cơ sở Phước Thành, Công ty TNHH
SX-TM Thiết bị điện Kim Sang…
Việc hỗ trợ một phần kinh phí khuyến
công đã và đang tạo điều kiện cho các tổ chức,
cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư có
hiệu quả nhằm phát triển sản xuất công nghiệp
nông thôn một cách bền vững, góp phần vào
việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các
doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Trong lúc các cơ sở, doanh nghiệp
đang gặp nhiều khó khăn hiện nay như các loại
giá cả đầu vào sản xuất đều tăng, thì sự hỗ trợ
từ kinh phí không hoàn lại của chính sách
khuyến công sẽ tạo thêm động lực để các cơ sở
ổn định sản xuất, mở rộng nhà xưởng, mạnh
dạn đầu tư trang bị các loại máy móc, thiết bị
hiện đại để làm giảm sai sót trong quá trình sản
xuất, thay thế cho lao động thủ công, tăng độ
sắc nét và đồng bộ, giúp sản phẩm trở nên đa
dạng và phong phú hơn, số lượng sản phẩm
cung cấp cho thị trường ngày càng nhiều hơn
để có thể đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết phục
vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu.
Hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công
là nhu cầu cần thiết cho các cơ sở, doanh
nghiệp trong thời gian hiện tại và tương lai, sẽ
phát huy được hiệu quả tối đa về “vốn mồi” tạo
đà cho sự phát triển của công nghiệp nông
thôn.
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Chi mô hình trình
diễn để phổ biến công
nghệ mới, sản xuất sản
phẩm mới, bao gồm các
chi phí: Xây dựng, mua
máy móc thiết bị; hoàn
chỉnh tài liệu về quy trình
công nghệ, quy trình sản
xuất, phục vụ cho việc
trình diễn kỹ thuật. Mức
hỗ trợ tối đa 30% chi phí
nhưng không quá 1 tỷ
đồng/mô hình;
Chi hỗ trợ ứng
dụng máy móc thiết bị
tiên tiến, chuyển giao
công nghệ, tiến bộ khoa
học kỹ thuật vào sản xuất
công nghiệp - tiểu thủ
công nghiệp. Mức hỗ trợ
tối đa 50% chi phí nhưng
không quá 300 triệu
đồng/cơ sở;
(khoản 2, Điều 7 Quyết
định 40/2019/QĐUBND ngày 20/12/2019
của UBND tỉnh Bình
Dương ban hành Quy chế
về quản lý và sử dụng
kinh phí khuyến công
trên địa bàn tỉnh Bình
Dương)
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ĐỔI MỚI

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG,

HIỆU QUẢ
công tác tuyên truyền chính sách khuyến công
q Anh Dũng
TT XTĐT, TM&PTCN

Xác định công tác thông tin tuyên truyền có vai trò rất
quan trọng trong việc phản ánh thông tin đường lối, chính
sách của Đảng và Nhà nước về khuyến khích phát triển
công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển
công nghiệp luôn chú trọng đẩy mạnh, nâng cao hiệu
quả công tác tuyên truyền chính sách khuyến công.
Thực trạng công tác tuyên truyền chính sách
khuyến công
Tính đến nay chính sách Khuyến công đã đi vào đời sống
hơn 15 năm, nhưng công tác triển khai chính sách khuyến công trên
địa bàn tỉnh cũng còn gặp nhiều khó khăn do xuất phát từ công tác thông tin tuyên truyền chưa thật
sự hiệu quả. Một bộ phận không nhỏ người dân, doanh nghiệp, thậm chí qua các buổi tập huấn có
thể thấy các cán bộ ở các phòng kinh tế huyện, thị, cán bộ ở địa phương như xã, phường vẫn còn
thấy xa lạ với tên gọi chính sách khuyến công.
Thực tế do các cán bộ phòng kinh tế, xã phường đa phần phải phụ trách rất nhiều mảng,
chưa có cán bộ chuyên trách về công tác khuyến công, cùng với đó là sự luân chuyển thường
xuyên về vị trí việc làm nên việc nắm bắt thông tin về chính sách khuyến công ở cấp cơ sở còn
nhiều khó khăn.
Mặt khác, phần lớn các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều hoạt động ở quy
mô nhỏ và vừa nên họ chỉ chuyên tâm tới sản xuất mà chưa chú trọng tới
việc đầu tư máy móc, công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản
phẩm hàng hóa. Đặc biệt, các cơ sở rất thiếu thông tin, nhất là các
thông tin về chính sách hỗ trợ để giảm bớt gánh nặng tài chính trong
quá trình đầu tư cho đơn vị mình.
Một rào cản cũng rất lớn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt
động hỗ trợ đó là các cơ sở công nghiệp nông thôn rất ngại khi
“gõ cửa” đề nghị cơ quan nhà nước hỗ trợ vì họ nghĩ hồ sơ
thủ tục rất khó, phải đi lại tốn kém nhiều lần, và nguồn kinh
phí hỗ trợ này nhà nước sẽ thu lại sau một khoảng thời gian hỗ
trợ… Đây cũng là do công tác tuyên truyền chưa tốt, chưa có
nhiều hình ảnh hỗ trợ thực tế, chưa có nhiều ví dụ điển hình…
Đa dạng các hình thức tuyên truyền
Nhận thức được những hạn chế đó Trung tâm Xúc tiến Đầu tư
Thương mại và Phát triển công nghiệp đã xác định thông tin tuyên
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truyền chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng có vai trò rất lớn
trong kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, những năm qua Trung tâm
đã chủ động nâng cao hiệu quả tuyên truyền qua nhiều hình thức:
Thứ nhất, tuyên truyền chính sách bằng hình thức phát
hành tờ rơi khuyến công: đây là kênh thông tin dễ thực hiện, giúp
người dân và cán bộ phụ trách ở xã, phường, huyện thị có cái
nhìn trực quan dễ hiểu, tóm tắt nhất về chính sách, các thông
tin được truyền tải ngắn gọn dễ hiểu, qua tờ rơi người dân biết
được đây là chính sách hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước, cùng
với đó là các thông tin cốt lõi quan trọng nhất như đối tượng, nội
dung và định mức hỗ trợ từ chính sách. Các cơ sở công nghiệp nông
thôn có nhu cầu thụ hưởng chính sách có thể dễ dàng liên hệ với Trung
tâm qua thông tin trên tờ rơi.
Thứ hai, nâng cao hiệu quả tập huấn chính sách khuyến công: Định kỳ hàng năm Trung
tâm sẽ tổ chức 2 lớp tập huấn chính sách Khuyến công tại các huyện thị, cùng với đó các địa
phương khác cũng chủ động mời Trung tâm xuống tập huấn. Qua thực tế trước đây thời gian đợi
bắt đầu tập huấn là khoảng thời gian lãng phí, từ đó để nâng cao hiệu quả Trung tâm đã chuẩn bị
video giới thiệu tổng quan về chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, các nội dung được hỗ trợ cùng
với đó là các hình ảnh thực tế của các cơ sở công nghiệp nông thôn đã được hỗ trợ. Video đã cung
cấp cái nhìn trực quan sinh động, ngắn gọn nhất về các hoạt động của Trung tâm. Qua đó cơ sở
công nghiệp nông thôn nhanh chóng hiểu rõ được chính
sách. Đây là tiền đề giúp cán bộ tập huấn dễ dàng triển
khai, nâng cao rõ rệt hiệu quả và chất lượng của buổi tập
huấn. Kết hợp với tài liệu được phát, sau buổi tập huấn
các đại biểu tham dự đã trở thành những tuyên truyền
viên đích thực, góp phần tuyên truyền rộng rãi
chính sách.
Thứ ba, tuyên truyền chính sách
khuyến công trên Báo Bình Dương: Trung
tâm đã phối hợp với Báo Bình Dương xây
dựng các chủ đề tuyên truyền về hoạt
động khuyến công, theo đó sẽ chú trọng
hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá
về hoạt động khuyến công nhằm thúc đẩy
thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh vào khu vực
nông thôn; tạo cầu nối tiêu thụ sản phẩm cho các
địa phương, cơ sở công nghiệp nông thôn.
Thứ tư, tuyên truyền chính sách khuyến công
trên Đài truyền hình Bình Dương: Trung tâm phối hợp
với Đài truyền hình Bình Dương xây dựng các kịch bản,
tập trung tuyên truyền các lợi ích từ chương trình Khuyến
công, những điển hình tiên tiến trong hoạt động khuyến
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công, vai trò của Trung tâm Khuyến công, các mô hình trình
diễn kỹ thuật điển hình trong phát triển công nghiệp ở nông
thôn, các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật công nghiệp, chuyển
giao công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp nông
thôn, thay thế hàng nhập khẩu.
Thứ năm, Trung tâm đã xây dựng và phát
hành Bản tin Công Thương 6 số/ năm, bao gồm
nhiều bài viết tin tức về các chính sách ngành
Công Thương, các tin tức, thành tựu ngành Công
Thương tỉnh nhà. Thông tin tuyên truyền, quảng bá
về hoạt động khuyến công nhằm hỗ trợ, thúc đẩy thu
hút đầu tư vào các lĩnh vực công thương địa phương; tạo
cầu nối tiêu thụ sản phẩm và cung cấp dịch vụ của địa
phương với thị trường trong và ngoài nước.
Thứ sáu, thành lập mạng lưới cộng tác viên Khuyến
công tại cơ sở: Để cho công tác khuyến công có thể đi sâu rộng đến từng địa phương trong thời
gian tới, hướng đến sự phát triển bền vững thì một trong những giải pháp đưa ra đó là củng cố kiện
toàn bộ máy, nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức đang công tác tại Trung tâm
song song với việc phát triển mạng lưới cộng tác viên thực hiện chương trình khuyến công một
cách sâu rộng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh nhằm nắm bắt tình hình tại địa
phương, hỗ trợ kịp thời cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.
Từ năm 2017, Trung tâm đã xây dựng, duy trì và phát triển mạng lưới cộng tác viên
khuyến công ban đầu 17 thành viên đến nay là 20 định hướng đến năm 2025 sẽ là 35 thành viên.
Đây sẽ là đội ngũ sẽ sâu sát theo định hướng phát triển công nghiệp của từng khu vực trên địa bàn
Tỉnh, nhằm tăng cường công tác hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các
cơ sở công nghiệp nông thôn để đề xuất các chương trình hỗ trợ cho các cơ sở phù hợp với quy
định của nhà nước đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.
Những trái ngọt từ công tác tuyên truyền
Công tác thông tin tuyên truyền được Trung tâm đưa vào kế
hoạch chiến lược hàng năm. Đến nay đã đạt được những kết
quả nhất định. Bước đầu đã tạo được nhận thức và đồng
thuận chung của các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan
trọng của công tác khuyến công đối với phát triển công
nghiệp nông thôn góp phần quan trọng vào sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Năm 2020 là một năm hoạt động khuyến
công gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid
– 19 bùng phát trên toàn cầu, hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, thực
hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ hạn chế tụ tập
đông người, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến việc đi thực tế nắm
bắt nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, với
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quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao Trung tâm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
qua báo, đài, bản tin, tờ rơi… tận dụng tối đa sức mạnh công nghệ số. Từ những cố gắng đó hoạt
động khuyến công về đích thành công sớm hơn kế hoạch với tổng số 23 kế hoạch, đề án được triển
khai, tổng kinh phí thực hiện là 4,6 tỷ đồng. Đây là kết quả vượt ngoài mong đợi, mang dấu ấn đậm
nét hiệu quả của công tác tuyên truyền chính sách.
Đặc biệt, Trung tâm đã nhận được rất nhiều đề nghị hỗ trợ do các cơ sở công nghiệp nông
thôn chủ động tìm đến. Bên cạnh đó các Phòng Kinh tế, các cộng tác viên tại các địa phương gửi
lên. Đây là dấu hiệu đáng mừng đánh dấu
sự thành công của công tác thông tin
tuyên truyền chính sách, so với những
năm trước Trung tâm phải tổ chức các
đoàn khảo sát đến tận địa bàn trong
khắp tỉnh tìm kiêm
́ đơn vị thụ
hưởng.
Các địa phương biết
đến hoạt động khuyến công
nhiều hơn và thường
xuyên có các chương
trình phối hợp thực hiện
các đề án khuyến công,
tập huấn về chính sách
khuyến công… cho thấy có
sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ
quan các cấp, các ngành trong
công tác phổ biến chính sách ưu đãi
của Nhà nước đến với các cơ sở,
doanh nghiệp, giúp các cơ sở, doanh
nghiệp nắm được nhiều thông tin quan
trọng từ đó áp dụng vào hoạt động sản xuất
kinh doanh ngày càng đạt hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công
nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần an sinh xã hội.
Qua những kết quả đạt được như trên có thể thấy công tác tuyên truyền đã làm đúng chức
năng thông tin trong việc khuyến khích và huy động các nguồn lực từ các cơ sở công nghiệp nông
thôn tham gia vào hoạt động Khuyến công, từ đó có thể khẳng định đóng góp của hoạt động
Khuyến công trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội, góp phần xây
dựng nông thôn mới.
Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động thông tin
tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau hướng đến mô hình liên kết thông tin giữa các
huyện, thị, thành phố trên toàn tỉnh nhằm đẩy nhanh và triển khai hiệu quả nhất các đề án khuyến
công với tầm nhìn xa hơn là liên kết các tỉnh trong khu vực và xa hơn nữa là kết nối với thông tin
tuyên truyền của khuyến công quốc gia.
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BÌNH CHỌN SẢN PHẨM
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh
cho sản phẩm của địa phương
CNNT có vai trò quan trọng trong việc
thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông
thôn. Những sản phẩm mới ra đời dựa trên nhu
cầu thực tế của sản xuất và tiêu dùng tại địa
phương bằng việc du nhập các ngành, nghề
mới. Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh
nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã,
hộ sản xuất kinh doanh đã tìm tòi, sáng tạo sản
xuất ra những sản phẩm có giá trị sử dụng cao
được thị trường ưa chuộng.
Sản phẩm công nghiệp nông
thôn (CNNT) tiêu biểu là những sản
phẩm công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp được bình chọn từ các sản
phẩm của các cơ sở sản xuất CNNT
trên toàn tỉnh, sản phẩm có chất lượng,
có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng sản
xuất, mở rộng thị trường... Do đó, có
thể thấy sản phẩm CNNT tiêu biểu là
những sản phẩm chắt lọc nhất cả về
chất lượng, giá trị sử dụng lẫn giá trị
thẩm mỹ.
Hoạt động bình chọn CNNT
tiêu biểu tỉnh Bình Dương diễn ra 2
năm một lần theo 2 cấp (cấp huyện và
cấp tỉnh) do Hội đồng bình chọn sản
phẩm CNNT tiêu biểu các cấp đánh giá,
chấm điểm bình chọn. Sở Công Thương
mà trực tiếp là Trung tâm Xúc tiến Đầu
tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp
làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ tham gia bình
chọn của các huyện, thị xã, thành phố và
tổng hợp trình Sở Công Thương tham mưu
UBND tỉnh triển khai công tác bình chọn. Tổ
chuyên môn giúp việc tổ chức họp, rà soát,
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đánh giá cụ thể từng hồ sơ tham gia bình chọn.
Để tổ chức tốt bình chọn sản phẩm
CNNT tiêu biểu qua các kỳ bình chọn, Sở
Công Thương đã có kế hoạch gửi UBND các
huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn quy trình
thực hiện và hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn.
Sản phẩm tham gia bình chọn được
phân thành các nhóm như: Thủ công mỹ nghệ;
chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm;
thiết bị, máy móc, dụng
cụ và phụ tùng
cơ khí; sản
phẩm
khác
...
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Để công tác bình chọn được thuận lợi, đảm
bảo tiến độ và đạt hiệu quả, Tổ chuyên môn
giúp việc Hội đồng bình chọn tiến hành rà
soát, đánh giá hồ sơ, đề xuất phương án bình
chọn, theo đó Ông Đặng Hòa Phong, Tổ
trưởng Tổ chuyên môn giúp việc cho biết:
“Trên cơ sở thông tin hồ sơ tham gia, Tổ
chuyên môn sẽ rà soát, đánh giá từng hồ sơ với
tinh thần hồ sơ nào đảm bảo các yêu cầu, tiêu
chí sẽ được trình Hội đồng bình chọn xem xét
chứng nhận cấp tỉnh nhằm tạo điều kiện cho
các doanh nghiệp cơ sở CNNT nâng cao uy
tín, thuận lợi trong quảng bá sản phẩm, tiếp thị
sản phẩm, mở rộng thị trường”.
Trong giai đoạn 2016-2020, UBND
tỉnh đã ban hành các Kế hoạch tổ chức 03 lần
bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh
vào năm chẵn (2016, 2018, 2020). Kết quả có
70 sản phẩm được công nhận là sản phẩm
CNNT tiêu biểu cấp Tỉnh (năm 2016 có 24 sản
phẩm, năm 2018 có 19 sản phẩm, năm 2020 có
27 sản phẩm); Có 28 sản phẩm được công
nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Khu vực
(năm 2016 có 9 sản phẩm, năm 2018 có 6 sản
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phẩm, năm 2020 có
13 sản phẩm); Có 07
sản phẩm được công
nhận là sản phẩm
CNNT tiêu biểu cấp
Quốc gia (năm 2017
có 5 sản phẩm, năm
2019 có 2 sản phẩm).
Các sản phẩm
CNNT tiêu biểu được
bình chọn và công
nhận dựa trên những
tiêu chí về đáp ứng thị
trường và khả năng
phát triển sản xuất;
tiêu chí về kinh tế - kỹ
thuật - xã hội và môi
trường; tiêu chí về
tính văn hóa và thẩm mỹ; và một số tiêu chí
khác (khen thưởng, thuế,….).
Qua kết quả được công nhận và vinh
danh của những lần tổ chức bình chọn cho thấy
số lượng sản phẩm tham dự bình chọn sản
phẩm CNNT tiêu biểu tăng dần ở các năm về
sau, chứng tỏ sự quan tâm đầu tư có chiều sâu
của các cơ sở sản xuất CNNT để phát triển sản
phẩm, mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường
tiêu thụ. Quyết định công nhận sản phẩm
CNNT tiêu biểu của Bộ Công Thương, Cục
Công Thương địa phương, UBND tỉnh Bình
Dương là căn cứ pháp lý quan trọng để xác
nhận giá trị và nâng tầm “thương hiệu” cho
sản phẩm CNNT, mở ra hướng phát triển và
hội nhập tốt hơn.
Theo ông Phạm Văn Hùng – Phó Giám
đốc công ty TNHH Công nghiệp Nghệ Năng
“thông qua việc bình chọn sản phẩm CNNT
tiêu biểu đã tạo sự kích thích cho doanh
nghiệp sáng tạo ra những mẫu mã sản phẩm
phù hợp với thị trường, có chất lượng ổn định,
có tính cạnh tranh cao và thân thiện hơn với
môi trường. Sản phẩm sau công nhận được
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dán nhãn sản phẩm CNNT tiêu biểu của Bộ
Công Thương từ đó dễ tiếp cận với người tiêu
dùng, đặc biệt đối với các khách hàng nước
ngoài, qua đó tạo niềm tin cũng như củng cố vị
thế thương hiệu của CSCNNT để nhiều khách
hàng biết đến sản phẩm của mình”.
Qua đó có thể thấy việc bình chọn sản
phẩm CNNT tiêu biểu là nguồn động viên rất
lớn để các cơ sở CNNT nhận thức được mục
tiêu và ý nghĩa thiết thực từ việc sản phẩm
được công nhận mang lại. Từ đó các cơ sở
CNNT sẽ chủ động dành nhiều thời gian, tâm
huyết và công sức sáng tạo ra những sản phẩm
mới đầy tính ứng dụng và hữu ích. Đây cũng
được xem là cơ hội để các đơn vị có điều kiện
quảng bá hình ảnh, sản phẩm, tìm kiếm và mở
rộng thị trường. Cũng từ hoạt động này, cơ sở
CNNT trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện
thuận lợi để tiếp cận, thụ hưởng các chính
sách hỗ trợ phát triển sản xuất từ Nhà nước.
Chung tay nâng cao uy tín, năng lực
cạnh tranh cho sản phẩm của địa phương
Để hoạt động Bình chọn sản phẩm
CNNT tiêu biểu thật sự có hiệu quả, được sự
ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các cơ sở sản
xuất CNNT phát huy tối đa hiệu quả từ công
tác khuyến công, trong thời gian tới theo lời
ông Hồ Văn Bình – Phó Giám đốc Sở Công
Thương “sẽ tiếp
tục tham
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mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch; phối
hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã,
thành phố để chỉ đạo các Phòng Kinh tế,
UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, vận động cơ sở
CNNT tích cực tham gia. Đối với các doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất, Sở Công Thương sẽ chỉ
đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tăng
cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn thành phần
hồ sơ, thủ tục cần thiết. Đặc biệt, Sở cũng sẽ
tham mưu với UBND tỉnh ban hành cơ chế
khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ các cơ sở
CNNT một phần kinh phí tham gia các chương
trình bình chọn các cấp cao hơn để góp phần
nâng cao hiệu ứng, sức lan tỏa của chương
trình”. Qua đó có thể thấy sản phẩm CNNT
tiêu biểu sẽ có tư cách pháp nhân cao hơn đồng
nghĩa với việc được thụ hưởng nhiều chính
sách hỗ trợ hơn trong quá trình sản xuất cũng
như quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.
Theo bà Phan Thị Khánh Duyên – Phó
Giám đốc Sở Công Thương cho biết “sản
phẩm CNNT tiêu biểu sau khi được công nhận
sẽ được Trung tâm tạo mọi điều kiện để hỗ trợ
kinh phí, đào tạo lao động, cải tiến kỹ thuật
sản xuất và quảng bá thông tin, mở rộng thị
trường tiêu
thụ. Trong đó nguồn lực
chính để hỗ trợ là nguồn
kinh phí khuyến công quốc
gia và địa phương, do đó
rất cần sự chung tay vào
cuộc, đồng lòng và tận tình
hơn nữa từ sự hỗ trợ của
các cấp, các ngành trong
việc giải quyết nguồn vốn,
hướng dẫn kỹ thuật sản xuất
mới, tạo điều kiện cho các cơ
sở đầu tư thêm máy móc thiết bị
hiện đại để mở rộng sản xuất phát
triển thương hiệu sản phẩm, tìm
kiếm và mở rộng thị trường”.
Với mục tiêu phát triển bền vững,

19

Bạn đồng hành cùng doanh nghiệp
đưa các sản phẩm CNNT tiêu biểu ra thị
trường, hoạt động bình chọn đã đạt được mục
đích động viên, khuyến khích các cơ sở tham
gia phát triển sản xuất, tạo thêm cơ hội mở
rộng thị trường cho doanh nghiệp. Ông Hồ
Văn Bình - Trưởng ban Giám khảo Hội đồng
bình cho biết “việc công nhận và tôn vinh sản
phẩm CNNT tiêu biểu có tác động trong việc
tạo động lực để các cơ sở sản xuất công nghiệp
nông thôn trên địa bàn tỉnh tích cực đổi mới
thiết kế, sản xuất ra nhiều sản phẩm mới, năng
động hơn, sáng tạo hơn trong việc cải tiến
công nghệ, sản xuất được nhiều sản phẩm có
chất lượng tốt, mở rộng thị trường tiêu dùng,
tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao
động, góp phần chuyển dịch cơ cấu và thúc
đẩy kinh tế nông thôn phát triển”.
Từ đó thay đổi cách nhìn từ chính các
cơ sở sản xuất, cần phải đổi mới công nghệ tiên
tiến phù hợp với xu thế của thời đại, tiếp cận
với cách quản lý tiên tiến nhằm nâng cao hơn
nữa chất lượng và số lượng của sản phẩm làm
ra phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.
Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu
các cấp không chỉ là cơ hội để quảng bá giới
thiệu những mặt hàng truyền thống, những sản
phẩm mới mà còn là cơ hội để mở rộng kinh
doanh, học hỏi những kinh nghiệm quản lý,
nghiên cứu để mở rộng thị trường, thông qua
đó ký kết các hợp đồng kinh tế liên doanh liên
kết, trao đổi hàng hóa, thu hút đầu tư với mục
đích nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cơ
sở CNNT phát triển trước cuộc chiến cạnh
tranh và hội nhập kinh tế góp phần thiết thực
hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để mỗi sản phẩm
là niềm tự hào của người dân Việt.
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Các mức hỗ trợ sản phẩm
CNNT...
Hỗ trợ tham gia hội chợ, triển
lãm trong nước, mức hỗ trợ 80% giá
thuê gian hàng; Chi thưởng cho sản
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
được bình chọn bao gồm: Giấy chứng
nhận, khung, kỉ niệm chương và tiền
thưởng. Đạt giải cấp tỉnh không quá 04
triệu đồng/sản phẩm; đạt giải cấp
huyện không quá 03 triệu đồng/sản
phẩm; Chi hỗ trợ xây dựng và đăng ký
nhãn hiệu đối với các sản phẩm công
nghiệp nông thôn. Mức hỗ trợ tối đa
không quá 35 triệu đồng/nhãn hiệu; Chi
hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở
công nghiệp nông thôn trong các lĩnh
vực: Lập dự án đầu tư; marketing; quản
lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực;
thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng
dụng công nghệ, thiết bị mới. Mức hỗ
trợ tối đa 50% chi phí, nhưng không quá
35 triệu đồng/cơ sở;
Chi hỗ trợ đầu tư các phòng trưng
bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại
cơ sở công nghiệp nông thôn gồm: Chi
phí mua sắm ban đầu trang thiết bị,
dụng cụ quản lý dùng để trưng bày. Cơ
sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp
quốc gia, mức hỗ trợ tối đa không quá
70 triệu đồng/phòng trưng bày; cấp khu
vực, mức hỗ trợ tối đa không quá 50
triệu đồng/phòng trưng bày; cấp tỉnh,
mức hỗ trợ tối đa không quá 30 triệu
đồng/phòng trưng bày; cấp huyện, mức
hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu
đồng/phòng trưng bày.
(khoản 2, Điều 7 Quyết định
40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019
của UBND tỉnh Bình Dương ban hành
Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí
khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình
Dương)

Bản tin Sở Công Thương - Số 01 - 2021

Bạn đồng hành cùng doanh nghiệp

Hiệu quả đáng ghi nhận của Cộng tác viên
hoạt động khuyến công tỉnh Bình Dương.
q Anh Tuấn
TT XTĐT, TM&PTCN
Nhờ những nỗ lực xây dựng đội ngũ
cộng tác viên, công tác khuyến công của
Bình Dương đã thu về quả ngọt khi chất
lượng các đề án ngày một được cải thiện, thu
hút đáng kể sự quan tâm của cơ sở công
nghiệp nông thôn (CNNT).
Đã có thời điểm, Bình Dương thiếu hụt
nghiêm trọng đội ngũ cán bộ làm công tác
khuyến công. Tại các huyện, thị xã, nhân lực
làm công tác khuyến công phần lớn là kiêm
nhiệm dẫn tới hoạt động này không được chú
trọng đúng mức. Việc bám sát cơ sở rất hời
hợt, công tác khảo sát nhu cầu cũng như tư vấn
xây dựng đề án cho các cơ sở CNNT có tính
khả thi không cao. Thậm chí, có những
chương trình, đề án đã triển khai được theo dõi
bởi các cán bộ kiêm nhiệm nên không thường
xuyên, không kịp thời tháo gỡ những vướng
mắc phát sinh khiến hiệu quả đạt được không
cao.
Sớm nhận diện được bất cập đó, giai
đoạn vừa qua Sở Công Thương Bình Dương
đã đầu tư nhiều nguồn lực cho xây dựng đội
ngũ cán bộ khuyến công với chất lượng tốt.
Sở Công Thương đã tham mưu
UBND, trình HĐND tỉnh
thông qua Nghị
quyết quy
định
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mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công
trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó có mức
chi hỗ trợ cho cộng tác viên khuyến công là 0.3
mức lương cơ sở/người/tháng vào năm 2015.
Bước vào năm 2016 Trung tâm đã tham mưu
cho Sở Công Thương tiến hành xây dựng đề án
kiện toàn và phát triển mạng lưới cộng tác viên
khuyến công khởi điểm là 17 người đến nay là
20 người (nâng mức hỗ trợ cho cộng tác viên
khuyến công từ 0.3 mức lương cơ
sở/người/tháng lên 1.0 mức lương cơ
sở/người/tháng từ năm 2019), trong đó ưu tiên
phát triển cộng tác viên ở những địa phương
mới thành lập, địa phương thuộc các huyện
phía Bắc của tỉnh có tiềm năng phát triển công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... Đây được xem
là tiền đề hết sức quan trọng cần thiết trong
giai đoạn và tương lai để tạo điều kiện cho hoạt
động khuyến công trên địa bàn tỉnh ngày càng
phát huy hiệu quả. Theo đó, mục tiêu trước hết
là xây dựng và hoàn thiện mạng lưới cộng tác
viên khuyến công đến địa bàn cấp huyện và 1
số xã trọng điểm xây dựng nông thôn mới để
chủ động và nâng cao chất lượng hoạt động
khuyến công ở cấp cơ sở; giúp doanh nghiệp
tiếp cận các thông tin, chính sách của Nhà
nước về khuyến công, tiếp cận các tiến bộ
khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến
vào sản xuất.
Theo nhận xét đánh giá của
Cục Công Thương địa phương,
Bình Dương là 1 trong số ít địa
phương đã xây dựng được đội
ngũ cộng tác viên tương đối
lớn, trong đó đáng chú ý là
các cộng tác viên ở cấp
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xã... Lực lượng này có nhiệm vụ thống kê
danh sách các cơ sở CNNT trên địa bàn
phụ trách, lập kế hoạch và đề xuất các
hoạt động khuyến công cụ thể phù hợp
với nhu cầu và năng lực của các cơ
sở theo định hướng chương trình,
kế hoạch khuyến công của tỉnh;
tổng hợp những khó khăn,
vướng mắc mà các cơ sở gặp
phải, những bất hợp lý
trong cơ chế, chính sách và
thủ tục hành chính báo cáo
trung tâm xem xét tổng hợp
trình cấp có thẩm quyền giải
quyết; làm đầu mối triển khai các
hoạt động khuyến công và tham gia
hướng dẫn thực hiện các đề án triển
khai trên địa bàn; tư vấn, hỗ trợ các cơ sở
liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, tham
gia các hiệp hội, hội ngành nghề...
Với đội ngũ làm công tác khuyến công
ngày một lớn về lượng và chất, chất lượng hoạt
động khuyến công của Bình Dương theo đó đã
có sự cải thiện đáng kể. Số lượng các đề án
cũng như kinh phí hỗ trợ tăng dần qua các
năm. Cụ thể, nếu giai đoạn từ năm 2009 - 2015
kinh phí được cấp thực hiện các chương trình
khuyến công là 1 đến 2 tỷ đồng/năm, thì từ
năm 2016 đến nay mỗi năm ngân sách tỉnh cấp
5 đến 6 tỷ đồng. Đặc biệt, với nội dung triển
khai ngày một đa dạng, phong phú đã bám sát
thực tế, giải quyết khó khăn và từng bước hỗ
trợ các cơ sở CNNT đổi mới công nghệ, cải
tiến máy móc thiết bị, mở rộng quy mô sản
xuất, tạo việc làm cho lao động nông thôn.
Đồng thời, cải thiện rõ nét tốc độ cũng như
chất lượng tăng trưởng của CNNT tại địa
phương góp phần thiết thực vào tiến trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.
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Chi thù lao cho Cộng tác viên
khuyến công: Mức chi thù lao cho Cộng tác
viên khuyến công tối đa không quá 1 lần
mức lương cơ sở/người/tháng. Trường hợp
cộng tác viên trong năm không có đề án
khuyến công thì không được hưởng thù lao
Cộng tác viên khuyến công (khoản 2, Điều 7
Quyết định 40/2019/QĐ-UBND ngày
20/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương
ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng
kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình
Dương)
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG & HIỆU QUẢ

công tác khuyến công tại Bình Dương
qPhòng Khuyến công và Phát triển công nghiệp

T

rong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ
tỉnh Bình Dương xác định mục tiêu
tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố vững
chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính
quyền; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng
kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện
các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và
phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn
định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội;
tăng cường hoạt động đối ngoại; phấn đấu xây
dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững
theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện
đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành
trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045
là đô thị thông minh của vùng và cả nước trong
đó cơ cấu kinh tế công nghiệp, dịch vụ trên
90%.
Công nghiệp thời gian qua phát triển
đúng định hướng và tiếp tục là ngành chủ lực
của nền kinh tế. Huy động nhiều nguồn lực
đầu tư phát triển đô thị, xây dựng kết cấu hạ
tầng kinh tế - xã hội. Đặc biệt, các chiến lược
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hướng tới xây dựng thành phố thông minh
được Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển
khai thực hiện và bước đầu đạt một số hiệu
quả. Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông
thôn tiếp tục được quan tâm thực hiện bằng
nhiều chủ trương, chính sách cụ thể và đã đạt
được nhiều kết quả tích cực. Tiềm lực và khả
năng cạnh tranh, thương hiệu đưa Bình Dương
thành tỉnh thuộc nhóm các tỉnh, thành phát
triển dẫn đầu trong sự nghiệp đổi mới của cả
nước.
Nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, có ý nghĩa
quyết định đối với việc thực hiện thành công
mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng
Bình Dương thành đô thị văn minh, hiện đại,
xứng đáng là trung tâm công nghiệp của vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước là
phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đột phá
chiến lược, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa, cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với
đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở ứng
dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, đổi
mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng
trưởng.
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Nhận thức đúng về vai trò của công
nghiệp nông thôn
Để đạt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện
đại hóa và mục tiêu phát triển bền vững, bên
cạnh việc chú trọng phát triển các ngành công
nghiệp mũi nhọn, công nghiệp chủ lực, cũng
cần ý thức được vai trò và đóng góp không nhỏ
của công nghiệp nông thôn (CNNT), trong đó
kinh phí khuyến công của Nhà nước đóng vai
trò quan trọng trong việc hỗ trợ, tác động, kích
thích các cơ sở CNNT, doanh nghiệp vừa và
nhỏ kể cả siêu nhỏ có thêm nguồn lực để đầu tư
vào phát triển sản xuất, qua đó góp phần phát
triển công nghiệp nói chung.
Các cơ sở CNNT là khu vực có vai trò
quan trọng trong công tác giải quyết việc làm,
tăng thu nhập cho người lao động, huy động
các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển và
đóng góp và ngân sách của tỉnh. Các cơ sở có
vốn đầu tư không lớn nhưng được hình thành
và phát triển rộng khắp ở cả khu vực thành thị
và nông thôn, ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh
vực (chiếm hơn 90% trong tổng số doanh
nghiệp trên toàn tỉnh). Đây là khu vực khai
thác các nguồn lực, tiềm năng, tạo cơ hội cho
đông đảo dân cư có thể tham gia vào đầu tư và
tạo ra một thị trường cạnh tranh lành mạnh,
giải quyết việc làm cho đông đảo lao động phổ
thông.
Do vậy, việc củng cố và đẩy mạnh triển
khai các chương trình khuyến công tại tỉnh
Bình Dương là một việc làm cần thiết để một
mặt nhằm trợ giúp thiết thực cho các cơ sở,
doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực
cạnh tranh (thông qua việc cải thiện chất lượng
các yếu tố đầu vào như: đào tạo lao động,
nâng cao trình độ quản lý, đổi
mới thiết bị, công
nghệ, tiếp cận các
chính sách ưu
đãi...), mặt khác
nhằm thể hiện vai
trò của Nhà nước
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trong việc khuyến khích, tạo động lực cho các
thành phần kinh tế tiếp tục tái đầu tư vào sản
xuất.
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt
động khuyến công
Qua các năm hoạt động công tác
khuyến công đã thể hiện vai trò tích cực là cầu
nối quan trọng giúp các cơ sở CNNT hoạt
động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu
quả. Tuy nhiên, cũng cần nhận thức được rằng
những kết quả trên là chưa tương xứng với lợi
thế và tiềm năng của tỉnh, trong thời gian tới
cần quan tâm một số nội dung mang tính giải
pháp như sau:
Hoàn thiện về cơ chế chính sách tạo
hành lang pháp lý vững chắc để hỗ trợ các cơ
sở CNNT, theo đó sẽ tăng cường rà soát,
nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về
quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công cho
phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật
của Trung ương và điều kiện thực tế tại địa
phương, tạo hành lang pháp lý vững chắc để
triển khai các hoạt động khuyến công được
đồng bộ và đầy đủ theo hướng tăng mức hỗ trợ
với định mức ngang bằng các mức hỗ trợ từ
khuyến công quốc gia.
Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn
bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kiện toàn
bộ máy, năng cao trình độ năng lực cho đội ngũ
cán bộ làm công tác khuyến công; trước hết là
xây dựng và hoàn thiện mạng lưới cộng tác
viên khuyến công đến địa bàn cấp huyện và 1
số xã xây dựng nông thôn mới để
chủ động và nâng
c a o
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chất lượng hoạt động khuyến công ở cấp cơ sở,
giúp kết nối cơ sở công nghiệp nông thôn với
chính sách khuyến công, tăng cường bám sát
cơ sở, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc
trong quá trình triển khai đầu tư sản xuất công
nghiệp để từ đó có những biện pháp hỗ trợ,
giúp đỡ kịp thời, phát huy rõ nét hơn nữa vai
trò của công tác khuyến công trong quá trình
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh nhà.
Đẩy mạnh hoạt động thông tin về
chính sách phát huy tối đa hiệu quả tuyên
truyền; đổi mới, đa dạng và nâng cao hơn hiệu
quả công tác tuyên truyền thực thi chính sách
khuyến công thông qua việc nâng cao chất
lượng Bản tin Công thương, xây dựng tờ rơi,
tờ gấp; sổ tay khuyến công; tuyên truyền Báo,
Đài; đăng tải các bài viết về hoạt động khuyến
công trên website Cục Công Thương địa
phương, Sở Công Thương và Trung tâm thực
hiện nhiện vụ khuyến công nhằm vừa cung cấp
thông tin và tiếp nhận thông tin phản hồi.
Các cơ quan quản lý cần thực hiện tốt
công tác quy hoạch phát triển các khu, cụm,
điểm công nghiệp và làng nghề truyền thống
để tạo hành lang pháp lý và cơ sở cho các
chương trình khuyến công đi đúng hướng, có
trọng tâm, trọng điểm sát với nhu cầu của
doanh nghiệp và thực tiễn triển khai chính
sách. Xây dựng cụm liên kết khuyến công
vùng, ưu tiên phát triển thế mạnh, nguồn lực
hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh có
chiều sâu nhất là những ngành công nghiệp có
triển vọng tăng trưởng với tốc độ cao và nhu
cầu khuyến công của từng địa phương.
Hoạt động khuyến công phải bám sát
quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và quy
hoạch phát triển ngành công nghiệp của tỉnh,
góp phần phát huy tốt nhất lợi thế so sánh và
khai thác thế mạnh về các nguồn lực sẵn có về
tài nguyên, nguồn nguyên liệu, thị trường lao
động để thúc đẩy phát triển CNNT. Hỗ trợ có
trọng tâm, trọng điểm, các ngành nghề, sản
phẩm tiêu biểu, sản phẩm chủ lực phù hợp với
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tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong
tỉnh.
Thực hiện tốt và mở rộng, phát triển và
nâng cao công tác phối kết hợp với các cấp,
các ngành, các Viện-Trường, các tổ chức hỗ
trợ phát triển khác để hỗ trợ và thực hiện tốt
hơn nữa vai trò của công tác khuyến công.
Thường xuyên tổ chức học tập kinh nghiệm về
công tác khuyến công nổi trội của các
tỉnh/thành để áp dụng thực tế tại tỉnh nhà.
Theo định hướng phát triển kinh tế
Bình Dương đó là tập trung khai thác lợi thế về
vị trí địa lý, sự hợp tác của các tỉnh trong vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam. Xây dựng Bình
Dương thành một tỉnh có tốc độ phát triển kinh
tế nhanh, toàn diện đảm bảo mối quan hệ giữa
tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn
đề xã hội, xóa đói giảm nghèo, không ngừng
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của
nhân dân, từ đó cho thấy công tác khuyến công
là một yếu tố quan trọng và là cánh tay nối dài
để đảm bảo triển khai thực hiện các đề án
khuyến công thành công và hiệu quả, mang lại
lợi ích thiết thực cho các đối tượng thụ hưởng
và xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của
các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa
phương góp phần thực hiện thắng lợi sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước.
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NGUYỄN THANH TOÀN

2021

Khuyến công tỉnh Bình Dương giai đoạn
2016-2020
NGUYỄN THANH TOÀN

Trang 03

PHẠM THANH DŨNG
TRẦN CÔNG DANH
NGUYỄN THÚY HẰNG
TRẦN ANH TUẤN

TỔ GIÚP VIỆC

Hoàn thiện cơ sở pháp lý về chính sách
khuyến công tại địa phương
Trang 07
Hiệu quả tích cực từ “vốn mồi” kinh phí
khuyến công, “bà đỡ” cho các cơ sở công

PHẠM ANH DŨNG

nghiệp nông thôn

BÙI THỊ DIỆU HẰNG
NGUYỄN NGỌC ĐÔNG PHƯƠNG
ĐỖ MINH HẰNG
NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO

Trang 09
Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác tuyên truyền chính sách khuyến công

HỒ TRẦN HỒNG ÂN

Trang 13
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn
tiêu biểu - Nâng cao uy tín, năng lực cạnh
tranh cho sản phẩm của địa phương
tại Công ty TNHH MTV in ấn Văn phòng phẩm
Danh Tiếng Phát
561/209/7 Đại lộ Bình Dương, Tổ 18,
Khu 2, phường Hiệp Thành,
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

tháng 5 năm 2021

Trang 17
Hiệu quả đáng ghi nhận của Cộng tác viên
hoạt động khuyến công tỉnh Bình Dương
Trang 21
Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả
công tác khuyến công tại Bình Dương
Trang 23
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