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Ngành Công Thương Bình Dương năm 2021,
vượt khó duy trì tốc độ tăng trưởng

N

ăm 2021, kinh tế toàn cầu
tiếp tục gặp nhiều khó khăn
và thách thức do tác động
của đại dịch Covid-19. Hầu hết các quốc gia
trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giao
thương nội địa và quốc tế bị trì trệ; giá cả leo
thang, chuỗi cung ứng đứt gãy, thiếu hụt lao
động kiềm chế đà phục hồi của nền kinh tế thế
giới sau đại dịch. Trong bối cảnh đó, nền kinh
tế Việt Nam nói chung và Bình Dương nói
riêng cũng chịu tác động tiêu cực đến mọi mặt
đời sống kinh tế - xã hội do đại dịch gây ra,
đặc biệt trong cuối quý II và đầu quý III/2021.
Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết
liệt của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính
trị trong việc thực hiện nhiệm vụ kép “vừa
phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát
triển kinh tế - xã hội”. Đến nay, hầu hết các
hoạt động của đời sống xã hội, sản xuất kinh
doanh trên địa bàn tỉnh được khôi phục theo
hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch bệnh; tình hình kinh tế - xã hội
năm 2021 đạt được một số kết quả khả quan,
có nhiều điểm sáng tích cực, đáng khích lệ
trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch, vừa
phát triển kinh tế, đã đạt và vượt 21/32 chỉ
tiêu kế hoạch năm 2021. Đặc biệt, đa số chỉ
tiêu kế hoạch của ngành Công Thương đều
duy trì được tốc độ tăng trưởng.
Kể đến thành công của ngành, trước
tiên phải nhắc đến hoạt động xuất nhập khẩu.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức
tạp gây khó khăn cho chuỗi cung ứng nguồn
nguyên vật liệu và hoạt động sản xuất, xuất
khẩu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở các
nước Mỹ và Châu Âu đang dỡ bỏ dần hoặc
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q Kim Cúc
Văn phòng Sở
hoàn toàn lệnh phong tỏa khi đã tiêm đủ số
lượng vắc xin, cầu hàng hóa trên thị trường
thế giới đang hồi phục trở lại, đây là cơ hội để
các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu các
mặt hàng công nghiệp chủ lực của tỉnh, các
hiệp định thương mại tự do đang dần được
thực thi một cách toàn diện và hiệu quả hơn,
đã và đang tạo điều kiện để hàng hóa xuất
khẩu của tỉnh thâm nhập vào các thị trường
đối tác với thuế quan ưu đãi… Do đó, hoạt
động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì thặng dư
thương mại đạt 6,8 tỷ đô la Mỹ, đạt kế hoạch
đã đề ra. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 31 tỷ
500 triệu USD, tăng 13,5% so cùng kỳ (khu
vực kinh tế trong nước đạt 6 tỷ 049 triệu USD
tăng 19,7%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài 25 tỷ 451 triệu USD, tăng 12,1%).
Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 24 tỷ 690 triệu
đô la Mỹ, tăng 14,7% so với cùng kỳ (khu vực
kinh tế trong nước ước đạt 3 tỷ 390 triệu USD
tăng 8,7%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài ước đạt 21 tỷ 300 triệu USD, tăng
15,7%). Cơ cấu mặt hàng sản xuất, xuất khẩu
có chuyển dịch theo chiều hướng tăng tỷ

Công nhân đang sản xuất tại Công ty Cargill
trên địa bàn huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
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trọng hàng công nghiệp chế biến, phù hợp với
lộ trình thực hiện mục tiêu của Chiến lược
xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020,
định hướng đến năm 2030 của Bình Dương.
Các mặt hàng chủ lực có quy mô xuất khẩu
lớn như dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ, máy
móc thiết bị phụ tùng tiếp tục duy trì được
mức tăng trưởng, đồng thời đã phát triển
thêm nhiều mặt hàng xuất khẩu mới thuộc
nhóm công nghệ như điện thoại di động, máy
vi tính, thiết bị điện tử, đặc biệt là sản phẩm
nông sản chất lượng cao, có 12/17 sản phẩm
xuất khẩu chủ yếu của tỉnh đều đạt mức tăng
trưởng so với cùng kỳ.
Bên cạnh xuất nhập khẩu, hoạt động
sản xuất công nghiệp, thương mại – dịch vụ
chịu ảnh hưởng nặng nề của tình hình dịch
bệnh, tốc độ tăng trưởng có chậm lại và thấp
hơn so với kế hoạch đề ra. Chỉ số sản xuất
công nghiệp năm 2021 (IIP) ước tăng 4,51%
so cùng kỳ (Cụ thể: ngành công nghiệp khai
khoáng giảm 35,67% so với cùng kỳ; ngành
công nghiệp chế biến chế tạo tăng 5,33%;
ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt,
nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí
tăng 2,83%; ngành cung cấp nước, hoạt động
quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng
1,3%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh
thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 231.578 tỷ
đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ (trong đó,
khu vực kinh tế trong nước đạt 217.536 tỷ
đồng, tăng 1,8%; khu vực kinh tế có vốn đầu
tư nước ngoài 14.042 tỷ đồng, tăng 35,4%).
Giá cả hầu hết các nhóm hàng cơ bản ổn định,
ước chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm
tăng 2,64%.
Ngoài ra, hạ tầng của ngành luôn được
ngành quan tâm đầu tư. Trên địa bàn tỉnh có
12 CCN với tổng diện tích 789,91 ha (CCN
An Lập đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng và
CCN Phước Hòa đang hoàn thiện hồ sơ thành
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lập cụm). Hiện nay có 10 CCN đi vào hoạt
động với diện tích 648,29 ha. Tỷ lệ lắp đầy
bình quân của các CCN đi vào hoạt động
khoảng 67,4%. Về thương mại dịch vụ, toàn
tỉnh hiện có 107 chợ (75 chợ ở khu vực đô thị,
32 chợ ở khu vực nông thôn) với khoảng
13.500 quầy sạp và ki-ốt. Tuy nhiên, có 10
chợ ngưng hoạt động, 01 chợ đang xây mới
(chợ Tân Lập đang xây dựng), như vậy đến
nay có 97 chợ đang hoạt động; có 05 trung
tâm thương mại (02 TTTM hạng 1, 03 TTTM
hạng 3) và 11 siêu thị (08 siêu thị hạng 1, 01
siêu thị hạng 2, 02 siêu thị hạng 3).
Để đạt được những kết quả trên, ngoài
sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp phải
kể đến sự phấn đấu vượt khó trên mọi mặt của
CBCC,VC toàn ngành Công Thương Bình
Dương. Trong điều kiện khó khăn về các
nguồn lực nhưng CBCC,VC vẫn tập trung
hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước
mà ngành được giao.
Sở Công Thương Bình Dương đang
tích cực triển khai 06 đề án đã được phê duyệt
trong năm 2019, triển khai xây dựng 03 đề án
“Phát triển ngành chế biến gỗ tỉnh Bình
Dương đến năm 2025, định hướng đến năm
2030” và đề án “Phát triển ngành cơ khí tỉnh
Bình Dương đến năm 2030”; đề án “Cơ sở dữ
liệu ngành Công Thương”; phối hợp với
UBND các huyện, thị, thành phố và các đơn
vị để rà soát, bổ sung các lĩnh vực có liên quan
xây dựng phương án phát triển của ngành giai
đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để
tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh; xây
dựng các Kế hoạch của ngành về tập trung
phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao,
đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô
thị theo hướng văn minh, hiện đại giai đoạn
2021-2025, định hướng 2025-2030 và tầm
nhìn đến năm 2045; về định hướng hoàn thiện
thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu
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giảm tiền điện cho khách
hàng sử dụng điện mục
đích sinh hoạt do ảnh
hưởng dịch bệnh Covid19 với tổng số tiền 773,36
tỷ đồng và đang triển khai
hỗ trợ đợt thứ 5. Bên cạnh
đó, triển khai thực hiện
tốt quy hoạch phát triển
điện lực tỉnh, công tác tiết
kiệm điện, an toàn điện,
quản lý an toàn hóa chất,
quản lý vật liệu nổ công
nghiệp, v.v... Đồng thời
triển khai tốt công tác
khuyến công và tư vấn
Khách hàng mua sắm dịp cuối năm 2021 tại Siêu thị Aeon Mall, thành phố Thuận An phát triển công nghiệp.
Năm 2021, thẩm định và
quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
phê duyệt được 09 kế hoạch, đề án khuyến
của ngành Công Thương, v.v...
công với kinh phí thực hiện 02 tỷ 029 triệu
Trên lĩnh vực công nghiệp, Sở đã tổ
đồng; công tác tư vấn phát triển công nghiệp,
chức nhiều đoàn khảo sát tình hình sản xuất
công tác tiết kiệm năng lượng và sản xuất
và kinh doanh của các Hiệp hội và doanh
sạch hơn được triển khai hiệu quả.
nghiệp nhằm chủ động theo dõi, tháo gỡ khó
Trên lĩnh vực thương mại, Sở Công
khăn vướng mắc của doanh nghiệp bị ảnh
Thương đã chủ động, phối hợp các ngành, địa
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, những khó
phương và doanh nghiệp có liên quan tổ chức
khăn trong việc thực hiện phương án “3 tại
triển khai đồng bộ vượt 10,16% so kế hoạch
chỗ”, “01 cung đường, 02 địa điểm”... Phối
đối với hàng hóa thiết yếu và triển khai tốt kế
hợp tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị
hoạch bình ổn thị trường sách, vở và dụng cụ
tiếp xúc các Hiệp hội trong nước và nước
học sinh. Ngoài ra, Sở đã phối hợp chặt chẽ
ngoài năm 2021. Tổ chức khảo sát nắm tình
với các sở, ngành, địa phương và doanh
hình sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết
nghiệp, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ
yếu bình ổn thị trường phục vụ nhu cầu mua
đạo các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị
sắm của người dân ứng phó với dịch bệnh
có liên quan xem xét trả lời các nội dung kiến
Covid-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội
nghị của các doanh nghiệp. Ngoài ra, đã tham
và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa
mưu thực hiện công tác hỗ trợ giá điện, giảm
bàn tỉnh. Mặc dù diễn biến tình hình của dịch
tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị
bệnh Covid-19 diễn ra trên cả nước và thế
ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Công ty
giới còn khá phức tạp, nhiều họat động liên
Điện lực Bình Dương đã rà soát hỗ trợ giảm
quan đến xúc tiến đầu tư, thương mại phải
giá điện, giảm tiền điện với 04 đợt hỗ trợ,
tạm ngưng hoặc hủy tổ chức, ảnh hưởng đến
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Kế hoạch của ngành trong năm 2021 nhưng
đã triển khai được một số công tác như: hỗ trợ
doanh nghiệp duy trì hoạt động xúc tiến
thương mại và định hướng thị trường xuất
khẩu cho doanh nghiệp thông qua việc tham
gia các hội thảo bằng hình thức trực tuyến; tổ
chức 08 phiên chợ thuộc Chương trình đưa
hàng Việt về nông thôn và các khu, cụm công
nghiệp; Phối hợp với Hiệp hội chế biến gỗ
tỉnh Bình Dương tổ chức Hội chợ trực tuyến
quốc tế nội thất Việt Nam – VIFFO; hỗ trợ
tiêu thụ nông sản trong và ngoài tỉnh. Phối
hợp Trung tâm WTC EXPO triển khai tổ
chức Hội nghị kết nối cung – cầu tỉnh Bình
Dương năm 2021... Xây dựng Đề cương
tuyên truyền về xúc tiến đầu tư chủ đề: Thu
hút đầu tư về Logistics và thu hút Phát triển
công nghệ vào tỉnh, xây dựng Ấn phẩm Xúc
tiến Đầu tư, tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư
tỉnh Bình Dương năm 2021.
Đồng thời công tác cải cách hành
chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành
chính cũng hết sức chú trọng. Sở đã tổ chức
02 đoàn kiểm tra các doanh nghiệp trên các
lĩnh vực do ngành quản lý; do tình hình dịch
bệnh Covid-19 nên một số lĩnh vực thanh tra
theo kế hoạch phải chuyển sang hình thức yêu
cầu doanh nghiệp thực hiện báo cáo theo mẫu
như lĩnh vực hóa chất, xăng dầu, chợ, LPG.
Đồng thời, Sở đã ban hành Kế hoạch cải cách
hành chính năm 2021, hoàn chỉnh 47 quy
trình thủ tục hành chính; cập nhật cơ sở dữ
liệu Quốc gia về thủ tục hành chính, triển khai
thực hiện chữ ký số. Triển khai cơ chế một
cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục
hành chính trên môi trường điện tử từ quý
II/2021. Triển khai xây dựng phương án phân
cấp thực hiện thủ tục hành chính của Ngành.
Tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan theo
quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP;
ban hành và triển khai hoàn thành 100% kế
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hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên
chức Sở; v.v...
Bước sang năm 2022, dự báo tình hình
thế giới và khu vực, dịch bệnh Covid-19 vẫn
còn diễn biến phức tạp, những cơ hội và thuận
lợi đan xen với những khó khăn, thách thức,
với mục tiêu “Tập trung mọi nguồn lực để
phòng chống dịch Covid-19, duy trì trạng
thái “bình thường mới” đảm bảo an toàn, hiệu
quả, phục hồi tăng trưởng kinh tế và tiếp tục
đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ; chú trọng
nâng cao chất lượng tăng trưởng trên nền tảng
chuyển đổi số, kinh tế số. Đẩy mạnh cải cách
thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch
và năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận
lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh
doanh. Nâng cao trình độ và năng lực quản lý
của đội ngũ công chức, viên chức”. Trên cơ
sở đánh giá kết quả đạt được trong năm 2021
và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để
thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra tại Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình
Dương lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 – 2025,
ngành Công Thương Bình Dương đã đặt ra kế
hoạch cụ thể như: Chỉ số sản xuất công
nghiệp (IIP) tăng 8,9% so cùng kỳ; Tổng mức
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng
16% so cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu tăng
14,5% so cùng kỳ; Kim ngạch nhập khẩu
tăng 17% so cùng kỳ.
Hy vọng với những tiền đề đã có cùng
với nội lực và sự đoàn kết, phấn đấu của toàn
ngành, ngành Công Thương Bình Dương sẽ
hoàn thành kế hoạch cho năm 2022, góp phần
thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Nghị quyết
tỉnh Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025
đã đề ra./.
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Tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện
CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU VỰC DỊCH VỤ
THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
q Kim Bình
Văn phòng Sở

N

gày 01/4/2021, Thủ tướng
Chính phủ đã phê duyệt
“Chiến lược tổng thể phát
triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; ngay
sau đó ngày 13/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh
đã có văn bản số 1448/UBND – KT triển khai
thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ.
Với quan điểm “Phát triển khu vực dịch
vụ nhanh đi đôi với hiệu quả, bền vững, đảm
bảo các dịch vụ cơ bản với chất lượng ngày
càng cao; huy động mọi nguồn lực của các
thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân;
phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, sáng tạo,
ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học, công
nghệ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp
4.0 để tiến nhanh, bắt kịp các quốc gia trên thế
giới. Ưu tiên tập trung phát triển một số ngành
dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức và
công nghệ cao. Tiếp tục phát huy nội lực và coi
nội lực là cơ sở để hội nhập tích cực, chủ động,
hiệu quả trong lĩnh vực dịch vụ...”

Các giải pháp triển khai thương mại
điện tử trong thời gian tới được đặt ra: Ứng
dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh
nghiệp và cộng đồng; Khuyến khích, hỗ trợ
ứng dụng các hoạt động giao dịch thương mại
điện tử (B2B và B2C); Phát triển cơ sở hạ tầng
công nghệ; hạ tầng dịch vụ chuyển phát và
dịch vụ logistics phục vụ cho thương mại điện
tử; Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt
động thương mại điện tử, đấu tranh chống các
hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền
sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh

Phát triển Thương mại điện tử trở thành xu hướng tất yếu
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Ngày 21/12/2021, tỉnh Bình Dương khai trương Sàn Thương mại điện tử của tỉnh

trong thương mại điện tử; Phấn đấu giữ vững
thứ hạng thuộc nhóm 05 địa phương dẫn đầu
cả nước về Chỉ số Thương mại điện tử (EBI).
Thực hiện thành công mục tiêu: tốc độ
tăng trưởng khu vực dịch vụ thời kỳ 2021 2030 đạt khoảng 7 - 8%, cao hơn tốc độ tăng
trưởng chung của nền kinh tế. Đến năm 2030,
tỷ trọng của khu vực dịch vụ chiếm khoảng
50% GDP. Trong thời kỳ 2030 - 2050, khu vực
dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao
hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế,
chiếm tỷ trọng khoảng 60% GDP. Bên cạnh tập
trung định hướng phát triển một số ngành dịch
vụ ưu tiên như: du lịch, logistics và vận tải,
công nghệ thông tin và truyền thông, tài chính ngân hàng… Chiến lược còn cần tập trung phát
dịch vụ khoa học và công nghệ, phân phối, y tế,
giáo dục và đào tạo, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh.
Để triển khai thực hiện chiến lược theo
Quyết định số 531/QĐ-TTg, các địa phương
cần tập trung xây dựng Chương trình hành
động thực hiện chiến lược trong phạm vi lãnh
thổ quản lý. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ
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yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có trách
nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ
và kết quả thực hiện chiến lược trong phạm vi
chức năng, nhiệm vụ được giao. Định kỳ vào
tháng 12 hàng năm, bắt đầu từ năm 2021, kiểm
điểm tình hình thực hiện chiến lược và báo cáo
Thủ tướng Chính phủ. Đối với với ngành Công
Thương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ
Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ,
ngành, địa phương liên quan xây dựng chương
trình hành động thực hiện chiến lược, trọng
tâm là các lĩnh vực liên quan đến dịch vụ phân
phối, thương mại điện tử, logistics.
Trong đó, dịch vụ phân phối sẽ tập trung
thực hiện: trong dịch vụ phân phối truyền
thống: phát triển phân phối thành một ngành
có khả năng cạnh tranh; phát triển đồng bộ hệ
thống phân phối bán buôn, bán lẻ; tăng cường
kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, phân phối,
các hiệp hội và cơ quan quản lý để phát triển
mạnh thị trường trong và ngoài nước. Đổi mới
nội dung và phương thức quản lý phù hợp với
từng loại hình thương mại truyền thống, đặc
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biệt là chợ; tăng cường hiệu quả quản lý nhà
nước đối với hoạt động phân phối, bán lẻ, đặc
biệt là các hoạt động lập cơ sở bán lẻ, phát triển
chuỗi bán lẻ trong nước của doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài nhằm đảm bảo sự phát
triển, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa
các thành phần kinh tế tham gia thị trường
phân phối. Nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực làm việc trong lĩnh vực phân phối, bán lẻ
nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các chủ
thể kinh doanh. Đối với dịch vụ thương mại
điện tử: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể
chế, cơ chế, chính sách cho việc phát triển và
ứng dụng kinh tế số; phát triển các sản phẩm,
giải pháp công nghệ số và hỗ trợ doanh nghiệp
triển khai ứng dụng trong từng công đoạn của
chu trình kinh doanh; các dịch vụ tích hợp dựa
trên công nghệ tiên tiến như công nghệ thẻ
thông minh, công nghệ Block Chain, công
nghệ nhận dạng đối tượng, mã vạch…
Ngoài ra, chiến lược cũng đã đưa ra một
số giải pháp phát triển các ngành dịch vụ. Đó
là, rà soát các cam kết quốc tế và pháp luật
trong nước; sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu
đãi, phát triển hạ tầng thương mại. Tăng cường
các biện pháp hỗ trợ đào tạo, tuyên truyền và
phổ biến kiến thức về hoạt động mua bán hàng
hóa qua sở giao dịch hàng hóa bảo đảm thị
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trường mua bán hàng
hóa qua sở giao dịch
hàng hóa, các chủ thể
thương mại điện tử
hoạt động lành mạnh,
bảo đảm quyền lợi
cho nhà đầu tư.
Khuyến khích doanh
nghiệp nâng cao chất
lượng nguồn nhân
lực làm việc trong
lĩnh vực phân phối,
bán lẻ. Tăng cường
liên kết giữa doanh nghiệp bán lẻ với các nhà
sản xuất trong việc tạo nguồn hàng sản xuất
trong nước với giá cả cạnh tranh, bảo đảm đủ
tiêu chuẩn chất lượng. Nghiên cứu chính sách
tăng cường chuỗi giá trị, đổi mới và thuận lợi
hàng hóa lưu thông trong đó tập trung vào hình
thành và phát triển các chuỗi cung ứng hàng
hóa. Xây dựng chính sách khuyến khích ứng
dụng thương mại điện tử trong các doanh
nghiệp phân phối, logistics; thúc đẩy ứng dụng
thương mại điện tử trong việc truy xuất nguồn
hàng vào hệ thống hạ tầng thương mại như siêu
thị, chợ. Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát
triển dịch vụ phân phối. Hỗ trợ doanh nghiệp
trong nước kết nối với các nền tảng thương mại
điện tử quốc tế như Amazon, Alibaba,
Rakuten...
Hy vọng rằng, sau khi thực hiện thành
công các nhiệm vụ, giải pháp trên, ngành dịch
vụ của Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu “Phát
triển khu vực dịch vụ trở thành khu vực chủ
chốt, chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế với
chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh
cao, ngang bằng với nhóm các quốc gia phát
triển trong ASEAN - 4, phù hợp với các chuẩn
mực và thông lệ quốc tế” như chiến lược đã đề
ra.
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Ngành Công Thương Bình Dương tích cực triển khai các giải pháp
giúp doanh nghiệp thích ứng an toàn, linh hoạt để phục hồi và phát triển
q Kim Cúc
Văn phòng Sở

T

Đối với ngành Công Thương Bình
hời gian qua, với tình hình diễn
Dương, một trong những ngành chịu tác động
biến phức tạp của dịch bệnh
rất lớn do dịch bệnh Covid -19, vấn đề hỗ trợ
Covid-19, nhất là vào đầu
doanh nghiệp thích ứng an toàn, linh hoạt để
tháng 7/2021, nhiều doanh nghiệp rơi vào khó
phục hồi và phát triển lại càng đặc biệt quan
khăn, thậm chí ngừng hoạt động, phá sản,
trọng. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông
người lao động không có việc làm, thu nhập
Nguyễn Thanh Toàn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc
giảm mạnh, người tiêu dùng phải cắt giảm chi
Sở Công Thương về vấn đề này.
tiêu gây áp lực đáng kể đến công tác bảo đảm
Thời gian qua, ngành Công Thương
an sinh xã hội, thu nhập, việc làm. Và hiện nay,
đã tích cực thưc hiện nhiều giải pháp để vừa
dư chấn của đại dịch vẫn còn tiếp tục; làm sao
hỗ trợ doanh nghiệp của ngành vừa phòng
để thích ứng an toàn, linh hoạt, phục hồi và
chống dịch bệnh, vừa duy trì các hoạt động
phát triển kinh tế - xã hội là những vấn đề mà
sản xuất kinh doanh. Đâu là những kết quả
cả nước, từng tỉnh, thành đặc biệt quan tâm.
nổi bật của ngành?
Đi qua đỉnh dịch, khó khăn vẫn còn
Thực hiện các nhiệm vụ ngành được
chồng chất, tuy nhiên đây cũng chính là cơ hội
giao trong công tác phòng chống dịch Covidđể cả hệ thống chính trị nói chung, từng lĩnh
19, ngành đã tổ chức tiêm được 46.446 liều
vực quản lý nhà nước nói riêng cùng cộng
cho nhân viên, người lao động tại các cụm
đồng doanh nghiệp, người dân trong tỉnh
công nghiệp, hệ thống phân phối hàng hóa, tổ
chung tay tái cấu trúc nền kinh tế, tận dụng tối
chức xét nghiệm và giám sát cấp giấy xác nhận
đa mọi nguồn lực để đổi mới mô hình tăng
cho 55.178 người. Bên cạnh đó, ngành đã thực
trưởng, phát triển các ngành thương mại – dịch
vụ xuyên biên giới,
vượt không gian và
thời gian, phát triển
kinh tế số; chú trọng
khoa học công nghệ,
đổi mới sáng tạo, cải
thiện năng suất lao
động và năng lực cạnh
tranh của nền kinh tế là
những vấn đề cần
hướng tới nhằm khôi
phục và phát triển kinh
tế - xã hội một cách
hiệu quả, an toàn với
Tổ chức bán hàng lưu động phục vụ nhân dân trong giai đoạn giãn cách xã hội
dịch bệnh.
để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại thành phố Thuận An

10

Bản tin Sở Công Thương - Số 06 - 2022

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.
Trên lĩnh vực thương mại, ngành đã triển
khai hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp
trong công tác bình ổn thị trường, điều phối
cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh, đảm bảo
cung ứng nguồn lương thực, thực phẩm cho
người dân và doanh nghiệp, nhất là trong thời
gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 69/97 chợ truyền
thống đang hoạt động (đạt 71%), 11/11 siêu thị
(đạt 100%), 221/221 cửa hàng tiện lợi (đạt
100%). Hệ thống các chợ, siêu thị, trung tâm
thương mại, cửa hàng tiện ích hiện đang duy trì
xét nghiệm Covid-19 định kỳ 01 lần/ tuần cho
nhân viên, người lao động. UBND các huyện,
thị xã thành phố đang triển khai rà soát, đánh
giá chấm điểm các phương án đăng ký của các
chợ truyền thống.
Trên lĩnh vực sản xuất, định kỳ Sở nắm
bắt thông tin hoạt động, triển khai các hoạt
động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của
doanh nghiệp hoạt động trong cụm công
nghiệp, kịp thời hướng dẫn, giải quyết khó
khăn trong sản xuất, lưu thông hàng hóa cho
doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh
nghiệp triển khai thực hiện hiệu quả mô hình
sản xuất “3 tại chỗ” hoặc “01 cung đường, 02
địa điểm”, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa
chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đến nay,
trong các cụm công nghiệp có 83/83 doanh
nghiệp hoạt động sản xuất trở lại (đạt 100%)
theo phương án sản xuất “3 xanh", với số lao
động 17.713 lao động (đạt 74,5%); đã thành
lập 05 Trạm y tế và 01 Tổ Y tế lưu động tại các
cụm công nghiệp; 100% doanh nghiệp triển
khai quét mã QR tại cơ sở sản xuất; thực hiện
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xét nghiệm định kỳ theo hướng dẫn. Phối hợp
với Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện 04
đợt hỗ trợ, giảm tiền điện cho khách hàng sử
dụng điện mục đích sinh hoạt do ảnh hưởng
dịch Covid-19 với tổng số tiền 773,36 tỷ đồng
và đang triển khai hỗ trợ đợt thứ 5.
Theo ông, những kinh nghiệm nào mà
ngành có thể rút ra trong thời gian chống
dịch vừa qua?
Để đạt được những kết quả trên, ngành
đã huy động toàn bộ lực lượng, ra quân trên tất
cả các lĩnh vực do ngành phụ trách. Có thể rút
ra một số kinh nghiệm sau:
1. Chủ động trong công tác phòng chống
dịch tại cơ sở; chuẩn bị các phương án ở mức
cao trong mua sắm, huy động các nguồn lực
phòng, chống dịch, không để lúng túng khi
dịch bùng phát; đảm bảo việc tổ chức và điều
phối hiệu quả nguồn lực (về nhân lực y tế, vật
tư, trang thiết bị…).
2. Đẩy mạnh công tác truyền thông,
tuyên truyền cho người lao động hiểu biết về
các cách phòng chống dịch. Hình thức phải
ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Đẩy mạnh tuyên
truyền các tấm gương tốt, điển hình, cách làm
hay trong phòng, chống dịch; kịp thời ngăn
chặn các thông tin xấu, sai sự thật, các thông
tin giả mạo gây ảnh hưởng không tốt đến tâm
lý của người dân.
3. Các chính sách phải đảm bảo nhất
quán, phù hợp, thống nhất áp dụng chung,
đồng thời có cơ chế linh hoạt phù hợp với diễn
biến lây lan của địa phương, áp dụng theo từng
thời điểm nhất định. Tạo điều kiện thuận lợi
cho vận chuyển hàng hoá phục vụ sản xuất,
hàng hoá thiết yếu chưa được các tỉnh, thành
phố thống nhất thực hiện đồng bộ, tránh làm
đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa phục vụ sản
xuất và tiêu dùng.
4. Công tác xây dựng phương án phòng
chống Covid và tổ chức tập huấn ứng phó khi
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xuất hiện các ca nhiễm Covid đóng vai trò
quan trọng. Thực tế là tuy các đơn vị đã xây
dựng phương án nhưng khi xuất hiện ca dương
tính thì còn lúng túng trong công tác xét
nghiệm sàng lọc, việc truy vết các trường hợp
tiếp xúc (F1, F2) mất nhiều thời gian, do đó
một số đơn vị phải đóng cửa hoạt động trong
thời gian dài.
Thưa ông, để hỗ trợ doanh nghiệp
thích ứng an toàn, linh hoạt nhằm phục hồi
và phát triển trong tình hình mới, trước mắt,
ngành Công Thương sẽ tập trung triển khai
các nhóm giải pháp nào?
Đối với nhóm giải pháp ngắn hạn, cấp
bách cho giai đoạn phục hồi kinh tế - xã hội,
chúng tôi sẽ tập trung thực hiện các nội dung
sau:
Trước tiên, tổ chức thực hiện tốt các quy
định về thích ứng và ứng phó dịch bệnh trong
tình hình mới đối với các lĩnh vực do ngành
quản lý. Phối hợp cùng ngành y tế nâng cao
năng lực của hệ thống y tế thông qua việc
doanh nghiệp cùng cộng đồng trách nhiệm
trong xét nghiệm, điều trị F0, hình thành trạm
y tế lưu động, v.v... Đảm bảo hoạt động an toàn
phòng chống dịch khi mở cửa trở lại toàn bộ hệ
thống phân phối gồm: các chợ truyền thống,
cửa hàng, trung tâm thương mại; đảm bảo
chuẩn bị nguồn hàng và đáp ứng nhu cầu hàng
hóa, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
2022. Đồng thời, kiểm tra, giám sát quá trình
triển khai thực hiện các bộ tiêu chí đánh giá an
toàn phòng, chống dịch bệnh đối với các doanh
nghiệp, đơn vị thuộc nhiệm vụ quản lý nhà
nước của ngành, kịp thời phát hiện, hướng dẫn
những thiếu sót, khó khăn của doanh nghiệp để
kiến nghị các cấp, các ngành có liên quan tháo
gỡ, giải quyết.
Bên cạnh đó, Ngành cũng sẽ chủ động
xây dựng các kịch bản ứng phó với nguy cơ
dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp hơn, gắn
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với các phương án điều tiết lưu thông hàng
hóa, tổ chức hoạt động sản xuất của doanh
nghiệp.
Đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ
của ngành theo phân công của Tổ công tác hỗ
trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cá
nhân, tổ chức, doanh nghiệp, khôi phục hoạt
động sản xuất, kinh doanh của tỉnh được thành
lập tại Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày
30/9/2021 của UBND tỉnh để bắt tay vào giải
quyết những vướng mắc, khó khăn cho doanh
nghiệp.
Vậy trong dài hạn, ngành Công
Thương đã có những định hướng nào để
phục hồi sản xuất – kinh doanh, khắc phục
gián đoạn trong chuỗi cung ứng và tạo động
lực mới cho tăng trưởng kinh tế một cách bền
vững?
Bên cạnh nhóm giải pháp ngắn hạn,
ngành cũng sẽ triển khai song song các nhóm
giải pháp dài hạn, cụ thể:
Thứ nhất, tập trung phục hồi chuỗi cung
ứng từ lưu thông đến sản xuất, phân phối. Đảm
bảo lưu thông trên địa bàn và giữa Bình Dương
với các địa phương khác thông suốt, kể cả có
phương án cho các tình huống dịch bệnh bùng
phát trở lại bằng việc xây dựng cơ chế phối hợp
chặt chẽ, thông suốt giữa các địa phương và sự
chỉ đạo thống nhất xuyên suốt của Chính phủ,
các bộ, ngành, trung ương.
Thứ hai, định kỳ tham mưu lãnh đạo tỉnh
đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ vướng
mắc, khó khăn, trong đó phát huy vai trò cầu
nối của các Hiệp hội ngành hàng, hiệp hội
doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chú trọng khai
thác tối đa hiệu quả từ các hiệp định tự do
thương mại và tập trung thị trường đối tác
trọng điểm, theo kịp nhịp độ phục hồi nhu cầu
ở thị trường đó, giữ các mối quan hệ đối tác
vốn đã thiết lập trong thời gian qua, đặc biệt là
các mối quan hệ đối tác trong chuỗi giá trị toàn
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trung phát triển
các ngành dịch vụ
chất lượng cao,
nổi bật trong đó là
các hoạt động
logistics, thương
mại điện tử góp
phần giảm chi
phí, tăng sức cạnh
tranh cho doanh
nghiệp Bình
Dương trên nền
tảng hỗ trợ các
chủ đầu tư đẩy
nhanh tiến độ
triển khai, đầu tư
Sở Công Thương họp bàn Kế hoạch Bình ổn thị trường Tết Nhâm Dần 2022
xây dựng cơ sở hạ
tầng các cụm
cầu. Cải thiện, hình thành chuỗi liên kết giữa
các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghiệp; phát triển hệ thống cảng bến thủy
nhỏ và vừa với các doanh nghiệp lớn, các nội địa, xây dựng hệ thống kho vận hiện đại
doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp cảng cạn ICD; tiếp tục tham mưu tỉnh thực
đầu tư nước ngoài. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ hiện lộ trình di dời, chuyển đổi công năng các
cấu ngành công nghiệp, ưu tiên thu hút ngành khu, cụm công nghiệp phía Nam.
Cuối cùng, ngành sẽ tập trung ứng dụng
nghề sử dụng công nghệ mới, công nghệ cao,
có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao chất
lượng thực thi công vụ; rà soát, đơn giản hóa,
nối chuỗi sản xuất và cung ứng.
Thứ ba, đổi mới hiệu quả hoạt động xúc giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành
tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, kích cầu tiêu chính; góp phần thực hiện thành công chính
dùng nội địa, cập nhật các chương trình, kế quyền điện tử và Thành phố thông minh Bình
hoạch trong lĩnh vực thương mại như bình ổn Dương, đồng hành cùng doanh nghiệp trong
thị trường, khuyến mại, ưu tiên sử dụng hàng chuyển đổi số hướng tới mục tiêu hoàn chỉnh
Việt Nam, kết nối cung, cầu hàng hóa giữa nền hành chính hiện đại và nền kinh tế số, tăng
Bình Dương và các địa phương, thường xuyên sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Xây dựng cơ
cập nhật thông tin thị trường trong và ngoài sở dữ liệu ngành Công Thương, cơ sở dữ liệu
nước gắn với diễn biến tình hình dịch bệnh để doanh nghiệp và xây dựng hệ sinh thái chuỗi
xác định trọng điểm ưu tiên trong các chương cung ứng trong tương lai.
- Xin trân trọng cảm ơn ông!
trình xúc tiến của tỉnh. Đẩy mạnh tổ chức hội
nghị xúc tiến đầu tư nước ngoài theo hình thức
trực tuyến phù hợp với tình hình mới.
Đặc biệt, ngành sẽ tham mưu tỉnh tập
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NGÀNH CÔNG THƯƠNG Thực hiện Chiến lược
tăng trưởng xanh thúc đẩy tiêu dùng bền vững

T

ăng trưởng xanh góp phần
thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh
tế gắn với đổi mới mô hình
tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh vượng về
kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng
về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung
hòa các-bon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế
sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

Dự án năng lượng mái nhà

Theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện
Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi
khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 20162020 của tỉnh Bình Dương, tính đến nay, trên
địa bàn tỉnh đã có 4.087 dự án điện mặt trời
mái nhà được triển khai với tổng công suất
khoảng 787,3 MWp. Ngành Công Thương đã
triển khai thực hiện đánh giá tổng thể sản xuất
sạch hơn cho 31 doanh nghiệp sản xuất công
nghiệp. Đồng thời tổ chức 02 Hội thảo phổ
biến đến các doanh nghiệp sản xuất công
nghiệp về đổi mới công nghệ, áp dụng phổ
biến phương pháp sản xuất sạch hơn trong
công nghiệp. Giai đoạn 2016-2020, nhu cầu
tiêu thụ năng lượng trên địa bàn tỉnh Bình
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q Kim Bình
Văn phòng Sở
Dương tiếp tục tăng trưởng theo từng năm. Cụ
thể, năm 2020 sản lượng điện thương phẩm
trên địa bàn tỉnh đạt 14,219 tỷ kWh, tăng
4,35% so với cùng kỳ năm 2019. Tập trung
thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao nhận
thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả; hướng dẫn và khuyến khích các sáng kiến
tiêu dùng bền vững trong dân cư; nâng cao
năng lực quản lý năng lượng trong công
nghiệp và xây dựng; thực hiện các chính sách
kinh tế nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng
các dạng năng lượng mới. Rà soát, kiến nghị
điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành
công nghiệp từ quan điểm phát triển bền vững
và xây dựng khung chính sách và kế hoạch
hành động tăng trưởng xanh của ngành công
nghiệp; cải thiện đổi mới công nghệ và phát
triển hạ tầng năng lượng theo hướng bền vững
và đổi mới công nghệ, áp dụng phổ biến
phương pháp sản xuất sạch hơn trong công
nghiệp. Trong năm 2021, tỉnh Bình Dương có
năm (05) đề tài nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh
vực, trong đó áp dụng công nghệ xanh, đổi
mới công nghệ như: ứng dụng hệ thống thông
tin địa lý phục vụ công tác phòng, chống ngập
lụt trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Nghiên cứu
đề xuất công cụ phục vụ kiểm toán năng lượng
lồng ghép đánh giá tiềm năng sản xuất sạch
hơn cho một số ngành công nghiệp chủ yếu
của tỉnh Bình Dương; Điều tra đánh giá khả
năng chịu tải và đề xuất các giải pháp giảm
thiểu ô nhiễm trên kênh, rạch cho vùng đô thị
phía Nam tỉnh Bình Dương; Nghiên cứu đánh
giá hiện trạng sạt lở đất ở Cù Lao Rùa (Thạnh
Hội) trong thời gian qua, nguyên nhân, dự báo
và đề xuất giải pháp khắc phục; Nghiên cứu và
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Xu hướng tiêu dùng xanh

đánh giá mức phát thải khí nhà kính trên đơn vị
GDP tại tỉnh Bình Dương.
Tiếp tục nhân rộng mô hình tăng trưởng
xanh, Ngành Công Thương sẽ thực hiện bổ
sung các dự án điện mặt trời, năng lượng tái
tạo vào quy hoạch điện mặt trời, quy hoạch
năng lượng tái tạo quốc gia hoặc quy hoạch
phát triển điện lực tỉnh; tiếp tục tạo điều kiện
cho các nhà đầu tư khảo sát, thực hiện thủ tục
theo quy định để đầu tư các dự án điện mặt trời
có công suất lớn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời,
tổ chức các lớp tuyên truyền về sử dụng tiết
kiệm và hiệu quả năng lượng trong sản xuất và
sinh hoạt mở rộng cho nhiều đối tượng. Nâng
số lượng các đơn vị sử dụng năng lượng trọng
điểm được kiểm toán trên địa bàn tỉnh. Đây
chính là những nội dung tiền đề của Ngành
tham gia Kế hoạch hành động quốc gia về tăng
trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai
đoạn 2021-2030.
Đồng thời ngày 01/10/2021, Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về
tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm
nhìn 2050 tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg đã
chỉ đạo Bộ Công Thương tập trung thực hiện
một số nội dung trọng tâm như sau:
Một là, xây dựng chính sách thúc đẩy
chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh,
sạch, bền vững, tăng tỷ trọng năng tượng tái
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tạo, giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập
khẩu, năng lượng hóa thạch, quản lý chặt chẽ
việc phê duyệt và triển khai các dự án nhiệt
điện than đảm bảo phù hợp với quy hoạch điện
lực quốc gia được cấp thẩm quyền phê duyệt;
tăng cường các giải pháp công nghệ đảm bảo
phát triển hài hòa năng lượng mới, năng lượng
tái tạo, tăng cường khả năng tích hợp năng
lượng tái tạo vào hệ thống điện; xây dựng cơ
chế khuyến khích phát triển nhiên liệu khí
hydro gắn với điện gió ngoài khơi.
Hai là, xây dựng, hoàn thiện cơ chế,
chính sách khuyến khích nhiều thành phần
kinh tế đầu tư vào lĩnh vực năng lượng; nghiên
cứu, đề xuất áp dụng các công cụ tài chính, cơ
chế khuyến khích, nâng cao khả năng tiếp cận
tài chính đối với các dự án đầu tư vào sử dụng
hiệu quả năng lượng.
Ba là, hoàn thiện các điều kiện cần thiết
cho việc phát triển đồng bộ thị trường năng
lượng cạnh tranh, đẩy mạnh cơ chế khai thác
hạ tầng năng lượng dùng chung. Thúc đẩy thị
trường cho thiết bị hiệu suất cao và các công ty
dịch vụ năng lượng.
Bốn là, xây dựng danh mục và hướng
dẫn triển khai các giải pháp kỹ thuật hiện có tốt

Mục tiêu của Chiến lược: xanh hóa nền kinh tế và
xây dựng lối sống xanh
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Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

nhất, kinh nghiệm quản lý môi trường tốt nhất
cho các ngành công nghiệp theo điều kiện
quốc gia và mức độ phát triển của khoa học và
công nghệ; rà soát, xây dựng và ban hành định
mức tiêu hao năng lượng cho các ngành công
nghiệp. Triển khai giải pháp quản lý và công
nghệ trong khai thác, chế biến khoáng sản, chú
trọng chế biến sâu, tạo ra sản phẩm có giá trị
kinh tế cao.
Năm là, xây dựng, hoàn thiện thể chế,
chính sách về cụm công nghiệp sinh thái, bền
vững; áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong
xây dựng, vận hành, quản lý các cụm công
nghiệp.
Cuối cùng, ngành Công Thương là đơn
vị được giao chủ trì tổ chức, triển khai Chương
trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả; Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan
đầu mối quốc gia, chủ trì, phối hợp với các bộ,
ngành, địa phương và các cơ quan liên quan
triển khai thực hiện Chiến lược tăng trưởng
xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Hy
vọng rằng, đối với tất cả mục tiêu, nhiệm vụ
được phân công các bộ, ngành, địa phương sẽ
hợp lực, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và
hành động của các cấp chính quyền, đoàn thể
và nhân dân đang sinh sống, hoạt động sản

16

xuất kinh doanh tại các địa phương cùng
chung tay xây dựng lối sống văn minh thân
thiện với môi trường góp phần thực hiện mục
tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Do
đó, tăng trưởng xanh phải là động lực chính để
phát triển bền vững và là công cụ hữu hiệu
giúp Chính phủ cân đối nguồn lực trong nước
và quốc tế hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với các
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.
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Chương trình khuyến công:
TẠO ĐỘT PHÁ ĐỂ HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP HÓA NÔNG THÔN
q Phòng Khuyến công & PTCN
TTXTĐT, TM & PTCN

C

ông tác khuyến công của
Bình Dương trong những
năm qua đã có những đóng
góp tích cực, hướng các nội dung hoạt động
nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu mà
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X tỉnh
Bình Dương đã đề ra cho giai đoạn 20162020, tập trung nâng cao chất lượng tăng
trưởng, tăng quy mô nền kinh tế, bảo đảm
phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý.
Tạo chuyển biến mạnh
Tổng kinh phí khuyến công giai đoạn
2016-2020 là 22 tỷ 335 triệu đồng. Thực hiện
139 đề án. Trong đó, kinh phí khuyến công
quốc gia là 1,8 tỷ đồng, thực hiện 3 đề án. Kinh
phí khuyến công địa phương là 22 tỷ 535 triệu
đồng, thực hiện 136 đề án, thu hút lượng vốn
đối ứng của các cơ sở công nghiệp nông thôn
(CNNT) gần 100 tỷ đồng.
Nhằm triển khai Chương trình khuyến
công phù hợp với đặc thù của địa phương, Sở
Công Thương tham mưu trình Ủy ban nhân
dân tỉnh để có những điều chỉnh chỉ đạo kịp
thời, sát với tình hình thực tế. Hàng năm Ủy
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ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các Quyết
định phê duyệt Chương trình khuyến công để
làm căn cứ triển khai thực hiện. Từ đó, công
tác khuyến công của tỉnh trong những năm qua
đã có những đóng góp tích cực, hướng các nội
dung hoạt động nhằm góp phần thực hiện các
mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần
thứ X tỉnh Bình Dương đã đề ra cho giai đoạn
2016-2020 “Tập trung nâng cao chất lượng
tăng trưởng, tăng quy mô nền kinh tế, bảo đảm
phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý”.
Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
hướng ưu tiên phát triển dịch vụ - công nghiệp
gắn với quá trình đô thị hóa, đầu tư phát triển
nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ
cao. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội; nâng cao
đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của
người dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội...
Xa hơn nữa là góp phần thực hiện thắng
lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa X đã đề ra là phát
triển mạnh công nghiệp, dịch vụ ở các vùng
nông thôn theo quy hoạch. Khuyến khích các
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thành phần kinh tế đầu tư phát triển công
nghiệp chế biến tinh, chế biến sâu gắn với
vùng nguyên liệu và thị trường, đẩy mạnh sản
xuất tiểu thủ công nghiệp, triển khai chương
trình bảo tồn và phát triển làng nghề. Phát triển
nhanh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng
khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực,
tạo đột phá để hiện đại hóa nông nghiệp, công
nghiệp hóa nông thôn.
Nhân dịp này, Bộ Công Thương đã tặng
bằng khen, ghi nhận thành tích xuất sắc về
công tác khuyến công trong giai đoạn 20142020 cho 1 tập thể và 2 cá nhân là Trung tâm
Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển
công nghiệp; ông Nguyễn Văn Quang, nguyên
Trưởng phòng Quản lý công nghiệp Sở Công
Thương; ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng
Khuyến công - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư,
Thương mại và Phát triển công nghiệp. Hàng
năm, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại
và Phát triển công nghiệp thường xuyên tổ
chức các hội nghị phổ biến văn bản quy phạm
pháp luật về khuyến công; hội nghị tập huấn về
công tác khuyến công; qua đó triển khai thực
hiện chương trình khuyến công trên địa bàn,
đồng thời đánh giá những kết quả tích cực để
phát huy, nhân rộng và nắm bắt những bất cập,
tồn tại để có những đề xuất, kiến nghị, nhằm hỗ
trợ tháo gỡ kịp thời cho các cơ sở CNNT trên
địa bàn tỉnh.
Các đơn vị thụ hưởng đề án khuyến công
sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, tiết
kiệm, hiệu quả, đúng dự toán và các quy định
hiện hành. Phối hợp, tạo điều kiện cho các cơ
quan liên quan trong việc kiểm tra, giám sát,
hạch toán, quyết toán đề án khuyến công; bảo
đảm và chịu trách nhiệm pháp lý của hồ sơ, các
thông tin cung cấp cho cơ quan quản lý; báo
cáo kết quả thực hiện đề án và quyết toán kinh
phí khuyến công theo quy định hiện hành.
Một số địa phương như thành phố Thuận
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An, thị xã Bến Cát đã dành ngân sách cấp
huyện cho hoạt động khuyến công. Các đơn vị
được giao quản lý và sử dụng kinh phí khuyến
công đã bám sát các chế độ, quy định hiện hành
để bảo đảm quản lý, sử dụng kinh phí đúng
mục đích, đúng chế độ và có hiệu quả cao nhất.
Nâng cao sức cạnh tranh
Nhằm đẩy mạnh công nghiệp ở khu vực
nông thôn, tăng kim ngạch xuất khẩu hàng tiểu
thủ công nghiệp, tăng mạnh công nghiệp chế
biến các sản phẩm nông - lâm - thủy sản và chế
biến thực phẩm; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn
theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
Từ nay đến năm 2025, tổ chức thực hiện các
nội dung của hoạt động khuyến công theo các
chương trình với mục tiêu hỗ trợ từ 55 - 80 cơ
sở CNNT ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến,
tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công
nghệ vào sản xuất. Hỗ trợ xây dựng từ 5 - 10
mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến sản
phẩm mới, công nghệ mới. Tổ chức bình chọn
và cấp giấy chứng nhận cho 66 sản phẩm
CNNT tiêu biểu cấp tỉnh. Tham gia từ 15 - 25
hội chợ, triển lãm trong nước và hỗ trợ 90 cơ sở
CNNT tham gia. Xây dựng từ 15 - 25 phòng
trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại
các cơ sở có sản phẩm được công nhận là sản
phẩm CNNT tiêu biểu; xây dựng 1 phòng
trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm CNNT
tiêu biểu các cấp tại trung tâm. Hỗ trợ xây
dựng, đăng ký thương hiệu từ 5 - 15 cơ sở
CNNT….
Ông Phạm Thanh Dũng, Giám đốc
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và
Phát triển công nghiệp cho biết qua triển khai
thực hiện, các cơ sở sản xuất đã hoạt động hiệu
quả hơn, nâng cao năng suất và chất lượng sản
phẩm, tạo việc làm cho nhiều lao động, không
ít trong số đó có sản phẩm được bình chọn là
sản phẩm CNNT tiêu biểu. Qua các năm, kinh
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phí cho các đề án khuyến công địa phương
được nâng lên. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi
cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT đầu tư
nâng cấp máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ
sản xuất. Tuy nhiên, năm 2021 do ảnh hưởng
của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại
địa phương nên một số đơn vị thụ hưởng không
thể chuẩn bị được thủ tục. Năm 2022, Trung
tâm tiếp tục khắc phục những khó khăn, thách
thức, huy động được các nguồn lực tham gia
đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp ở khu vực nông thôn, hỗ trợ các cơ sở
CNNT đầu tư, ổn định phát triển, khôi phục sản
xuất sau dịch bệnh.
Thời gian tới, Bình Dương mong muốn
nhận được sự ủng hộ từ phía Bộ, Ngành liên
quan, tập trung đẩy mạnh các hoạt động
khuyến công và hướng chính sách ưu đãi đầu
tư vào việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản
xuất, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực
quản lý, sức cạnh tranh bền vững. Bên cạnh đó,
mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà sản xuất phát huy
tinh thần chủ động sáng tạo, đẩy mạnh ứng
dụng khoa học công nghệ, xây dựng và phát
triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, mang
thương hiệu Việt để khẳng định uy tín trên thị
trường thế giới.
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Hội nghị toàn quốc về công tác
khuyến công và trao giải sản phẩm CNNT
tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV năm 2021,
diễn ra vào sáng 10-12, Bộ Công Thương
trao giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu
biểu cấp quốc gia lần thứ IV. Trong năm
2021, 7 sản phẩm của Bình Dương được
bình chọn, bao gồm: bộ sản phẩm chậu hoa
của Công ty TNHH SX-TM XNK gốm sứ
Lý Phát - thị xã Bến Cát; bộ sản phẩm giỏ
xách đan mây tre lá, lục bình, phân xưởng
Hợp tác xã Ba Nhất – thị xã Tân Uyên; bộ
đèn thờ của Cơ sở Gia công tiện chạm mỹ
nghệ Đỗ Quân – thành phố Thuận An; bộ
bàn ghế sofa ghép gốm của DNTN Như
Ngọc – thành phố Thuận An; bộ sản phẩm
dụng cụ nhà bếp của Cơ sở Thớt gỗ Thanh
Điền - thành phố Thuận An; bộ sản phẩm
đúc cơ khí (bánh căng xích, các chi tiết khác
của động cơ…) của Công ty TNHH SX DV
TM Cơ khí Kim Chung – thị xã Tân Uyên;
sản phẩm quạt POG 5A của Chi nhánh
Công ty TNHH Công nghiệp Nghệ Năng –
thành phố Thuận An.

19

MỘT NĂM HOẠT ĐỘNG KÍCH CẦU NGÀNH CÔNG THƯƠNG
q Phương Đài
Phòng Quản lý Thương mại

H

oạt động kích cầu thị trường
thường xuyên được diễn ra
hàng năm. Nhưng trong năm
nay, đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp
và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt
đời sống kinh tế - xã hội, nhiều hoạt động sản
xuất, kinh doanh cũng như hoạt động xúc tiến
thương mại của Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
bị ngưng trệ. Trong đó, một số Chương trình
khuyến mại rút thăm, quay số mà doanh
nghiệp đã đăng ký thực hiện trong thời gian
giãn cách không thực hiện được mà phải
chuyển sang hình thức quay số hoặc rút thăm
trực tuyến. Các hoạt động trở nên khó khăn
trong việc tổ chức theo dõi, giám sát việc phát
hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng
vào hàng hóa, việc tổ chức xác định trúng
thưởng và trao thưởng cho khách hàng cũng
như công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi
pháp luật trong hoạt động khuyến mại của
doanh nghiệp cũng chuyển sang hình thức trực
tuyến hoặc hậu kiểm.
Bên cạnh đó, vai trò dịch vụ công trực
tuyến (mức độ 4), được phát huy, hoạt động
trực tuyến được đẩy mạnh. Kết quả thủ tục
hành chính đã tiếp nhận 4.032 thông báo
khuyến mại qua đường bưu điện và 11.600
thông báo nộp trực tuyến trên trang dịch vụ
công quốc gia đúng theo quy định, không có
trường hợp vi phạm và bị xử lý. Ngoài ra, công
tác tuyên truyền, được đẩy mạnh thông tin qua
các kênh như zalo, email, đăng trên fanpage và
Diễn đàn của Sở Công Thương.
Song song đó, các phiên chợ đưa hàng
Việt về nông thôn và các Khu, Cụm công
nghiệp được diễn ra đan xen giữa các đợt dịch,
đã tổ chức được 02 phiên chợ và thu hút 14.000
lượt khách đến tham quan. Cùng với đó, Sở đã
cấp 13 giấy phép tổ chức hoạt động xúc tiến
thương mại gồm các mặt hàng nội thất, sinh vật
cảnh, cây giống, hàng tiêu dùng, thương mại
tổng hợp, hàng may mặc, hàng lưu niệm, ẩm
thực, gỗ, mỹ nghệ.
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Các hoạt động xúc tiến thương mại được
diễn ra trong năm nổi bật như Hội chợ trực
tuyến quốc tế nội thất Việt Nam – VIFF; các
kết nối giao thương trực tuyến xúc tiến tiêu thụ
vải thiều Bắc Giang, chuối Hiếu Liêm và trứng
gia cầm... nhằm đẩy mạnh kết nối giao thương
và kích cầu các sản phẩm nâng cao hiệu quả
công tác xúc tiến thương mại trong nước và
hướng đến xúc tiến giao thương nước ngoài.
Đặc biệt cuối năm, để kích cầu thương
mại trên toàn quốc sau mùa dịch, thích ứng
trong bình thường mới nhiều chuỗi sự kiện
được diễn ra, Bộ Công Thương đã phát động
chương trình Tháng khuyến mại tập trung
quốc gia năm 2021 – Vietnam Grand Sale
2021” (từ ngày 01/12/2021 – 01/01/2022).
Đến nay, toàn tỉnh đã có 32 doanh nghiệp tham
gia hưởng ứng chương trình với giá trị dịch vụ
khuyến mại lên đến 100%. Chương trình này,
sẽ tạo được sự tin tưởng, hưởng ứng của các
Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp, đặc
biệt là từ người tiêu dùng. Đây sẽ là đòn bẩy
kích cầu tiêu dùng hiệu quả, thúc đẩy tăng tổng
mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ
của doanh nghiệp khôi phục, hoạt động sản
xuất kinh doanh, góp phần phục hồi phát triển
kinh tế của đất nước sau đại dịch./.

Bản tin Sở Công Thương - Số 06 - 2022

HỘI
HÓATỈNH
TỈNHBÌNH
BÌNHDƯƠNG
DƯƠNG2021
2021
HỘINGHỊ
NGHỊKẾT
KẾTNỐI
NỐICUNG
CUNGCẦU
CẦUHOÀNG
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q Diệu Hằng
Văn phòng Sở

C

hiều 21-12, tại Trung tâm Hội
nghị và Triển lãm tỉnh, UBND
tỉnh Bình Dương tổ chức Hội
nghị kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Bình
Dương năm 2021. Tham dự có ông Mai Hùng
Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo
Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương,
lãnh đạo các sở ngành trong và ngoài tỉnh cùng
hơn 100 gian hàng của các doanh nghiệp trong
tỉnh.
Hội nghị diễn ra nhằm tạo điều kiện và
hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản
xuất kinh doanh các sản phẩm đặc trưng của
tỉnh có điều kiện tiếp cận, tìm đầu ra đẩy mạnh
kết nối với các nhà phân phối (truyền thống và
hiện đại) liên kết tiêu thụ hàng hóa với thị
trường trong nước và quốc tế. Đồng thời
hướng đến mục tiêu tháo gỡ khó khăn và tạo
điều kiện cho doanh nghiệp tỉnh Bình Dương,
tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy phát triển sản
xuất kinh doanh và phục hồi kinh tế.
Tại Hội nghị năm nay, các doanh nghiệp
của tỉnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông
sản, thực phẩm chế biến, sơn mài, gốm sứ, các
sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, công nghệ….
trực tiếp đến các nhà phân phối và đến người
tiêu dùng thông qua khu triển lãm trưng bày
với sự tham gia của các doanh nghiệp phân
phối lớn, các siêu thị tại Bình Dương và các
tỉnh, thành trên cả nước. Sự kiện được diễn ra
trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm
tỉnh Bình Dương và được phát trực tuyến qua
nền tảng Zoom.
Về phía Bộ Công Thương, bà Bùi Thị
Thanh An, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến
thương mại cho biết, dịch bệnh Covid-19 diễn
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biến hết sức phức tạp ngay từ những ngày đầu
năm, đặc biệt trong đợt dịch lần thứ 4 tại các
tỉnh thành phía Nam, đã tác động rất sâu sắc tới
nền kinh tế Việt Nam. Nghiêm trọng hơn dịch
bệnh đã làm gián đoạn và đứt gãy rất nhiều
chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, cũng như thị
trường trong nước và xuất khẩu của Việt Nam.
Hội nghị là cơ hội rất tốt để các DN, HTX Bình
Dương đánh giá lại khả năng của mình để tái
cơ cấu sản xuất, lựa chọn phương án, kế hoạch
đầu tư sản xuất sản phẩm cho phù hợp với nhu
cầu thị trường trong nước và quốc tế. “Bộ
Công Thương sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương
trong kết nối cung cầu, thứ nhất là kết nối với
các địa phương với nhau, kết nối đưa sản phẩm
vào hệ thống phân phối. Đây là chỉ đạo của
Lãnh đạo Bộ Công Thương đối với tất cả các
đơn vị thuộc Bộ. Đối với mảng xúc tiến thị
trường trong nước Cục Xúc tiến thương mại sẽ
hỗ trợ các địa phương trong các hoạt động tổ
chức kết nối cung cầu và kết nối vào các hệ
thống phân phối trong nước” - bà Bùi Thị
Thanh An khẳng định.
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Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Hùng
Dũng đã yêu cầu Sở Công Thương tiếp tục duy
trì mối quan phối hợp chặt chẽ với Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, các Hiệp hội
ngành hàng, Doanh nghiệp, Chủ trang trại,
Hợp tác xã để thường xuyên tổ chức các hoạt
động kết nối giao thương, đẩy mạnh xúc tiến
thương mại, nhất là hoạt động kết nối giao
thương bằng hình thức trực tuyến, thương mại
điện tử nhằm tạo thuận lợi tối đa đưa nông sản,
hàng hóa - dịch vụ, sản phẩm OCOP của tỉnh
đến với người tiêu dùng thị trường trong nước
và quốc tế. Qua các hoạt động này góp phần
chung tay xây dựng và phát triển “thương hiệu
Bình Dương” trở thành điểm đến tin cậy, hấp
dẫn cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư, nhà
cung ứng trong và ngoài nước trên lĩnh vực sản
xuất, kinh doanh, hợp tác phát triển, giúp Bình
Dương thực sự trở thành một tỉnh đổi mới sáng
tạo, thành phố thông minh, phát triển vượt bậc
trong tương lai gần.
Dịp này, 28 sản phẩm nông nghiệp đã
được trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP,
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trong đó có 20 sản phẩm đạt 3 sao và 08 sản
phẩm đạt 4 sao. Chương trình "Mỗi xã một sản
phẩm" hay còn gọi là Chương trình OCOP là
chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế nông
thôn, nâng cao thu nhập và đời sống người dân
nông thôn, thông qua việc khai thác tối ưu
nguồn lực địa phương phát triển các sản phẩm
đặc sản. Với lợi thế có khá nhiều nghề, làng
nghề truyền thống nổi tiếng như gốm, sơn mài,
đan lát, chạm khắc…, trong giai đoạn 20212025, Bình Dương đặt mục tiêu 100% số xã
trong tỉnh có sản phẩm tham gia chương trình
OCOP; ít nhất 150 chủ thể đăng ký tham gia
chương trình; ít nhất 80 sản phẩm đạt 3 sao trở
lên được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp
tỉnh, ít nhất 3 sản phẩm đạt 5 sao được chứng
nhận sản phẩm OCOP quốc gia. Cũng tại sự
kiện lần này, các doanh nghiệp thu mua, các hệ
thống bán lẻ đã ký kết hợp tác với các đơn vị
đạt chứng nhận OCOP nhằm thiết lập kết nối
chặt chẽ giữa nhà sản xuất và người tiêu thụ.
Chương trình kết nối cung cầu hàng hóa
tỉnh Bình Dương năm 2021 diễn ra từ ngày 2123/12/2021, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp
trong nước tìm hiểu và kết nối với các đối tác
tiềm năng trong nước và từ nước ngoài thông
qua các phiên B2B (business to business) trực
tuyến; thiết lập cầu nối giao lưu và quảng bá
thương hiệu thông qua hơn 100 gian hàng triển
lãm - trưng bày hàng hóa, dịch vụ tại sự kiện;
cũng như tìm kiếm, chia sẻ thông tin thị trường
với các doanh nghiệp tham gia trực tuyến và
trực tiếp từ khắp các tỉnh thành thuộc Vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam.
Tại hội nghị, các đơn vị tham gia trưng
bày các sản phẩm chất lượng, ứng dụng công
nghệ cao, hữu cơ, hình ảnh đầu tư đa dạng,
thẩm mỹ cao, có khả năng cung ứng cho thị
trường trong và ngoài nước./.
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Bình Dương: Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân

T

rong giai đoạn “bình thường
mới”, việc triển khai thực hiện
dịch vụ công trực tuyến
(DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 là việc làm cấp
thiết. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã
triển khai thực hiện DVCTT nhằm tạo sự đồng
bộ, dễ tiếp cận cho người dân, tổ chức, doanh
nghiệp.
Tháng 11 vừa qua, Bình Dương đã thực
hiện tạo mới 08 quy trình điện tử giải quyết thủ
tục hành chính (TTHC) thuộc Sở Công
Thương trên phần mềm một cửa tỉnh; cập nhật
danh mục của 326 TTHC chuẩn hóa thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Sở Y tế theo Quyết định
công bố được ban hành. Tiếp tục đưa tính năng
đặt lịch hẹn vào sử dụng, phục vụ hoạt động
tiếp nhận hồ sơ TTHC trong giai đoạn bình
thường mới tại Trung tâm Hành chính công
tỉnh.
Trong kỳ, số lượng hồ sơ tiếp nhận và
giải quyết mức độ 3, mức độ 4 trong tháng
11/2021 là 6.989 hồ sơ. Trong đó, số lượng hồ
sơ mức độ 3 của Sở Công Thương là 1.525 hồ
sơ, chiếm 28,82% trong tổng số hồ sơ tiếp
nhận và giải quyết mức độ 3, mức độ 4.
Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy
mạnh. Tính đến nay, cổng Zalo hành chính
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q Diệu Hằng
Văn phòng Sở
công tỉnh (cổng Zalo) có 2.188 lượt quan tâm,
theo dõi; tính năng đăng ký lịch hẹn giao dịch
trên cổng Zalo được đưa vào sử dụng, trong
tháng đã có 401 lịch hẹn của người dân, doanh
nghiệp đến làm việc cùng các Sở, Ban, Ngành
tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Cùng với
đó, công tác an ninh trật tự, an toàn phòng,
chôn
́ g cháy nổ và phòng, chôn
́ g dịch bệnh
Covid-19 tại khu vực một cửa cũng được kiểm
soát chặt chẽ, đảm bảo theo quy định.
Bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực
hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của tỉnh về
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai
đoạn “bình thường mới”, Bình Dương sẽ triển
khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền
mặt khi thực hiện TTHC, tiến hành cung cấp
100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến
mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh ngay
trong tháng 12/2021, hoàn thành các chỉ tiêu
về dịch vụ công trực tuyến tại Nghị quyết số
17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về
một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển
Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định
hướng đến 2025.
Định kỳ tham mưu lãnh đạo tỉnh đối
thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc,
khó khăn, trong đó phát huy vai trò cầu nối của
các Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội doanh
nghiệp. Bên cạnh đó, chú trọng khai thác tối đa
hiệu quả từ các hiệp định tự do thương mại và
tập trung thị trường, đối tác trọng điểm; theo
kịp nhịp độ phục hồi nhu cầu ở thị trường đó,
giữ các mối quan hệ đối tác vốn đã thiết lập
trong thời gian qua, đặc biệt là các mối quan hệ
đối tác trong chuỗi giá trị toàn cầu. Cải thiện,
hình thành chuỗi liên kết giữa các doanh
nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và
vừa với các doanh nghiệp lớn, các doanh
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Bình Dương: Hơn một năm thực hiện Hiệp định thương mại tự do
giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
q Thanh Tâm
Phòng Quản lý Thương mại
Năm 2021, tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải đối mặt với
nhiều thách thức trước ảnh hưởng sâu rộng của dịch bệnh dịch bệnh Covid-19. Trước tình hình
đó, Bình Dương luôn nghiêm túc thực hiện tốt “mục tiêu kép” đã đề ra.
Tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên
minh Châu Âu (gọi tắt là Hiệp định EVFTA); đến nay đã đạt được một số hiệu quả tích cực trong
quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Việc thu hút vốn đầu tư thị trường Châu Âu trong thời gian qua, Bình Dương luôn duy trì,
tăng cường mối quan hệ quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác Châu Âu, đặc biệt là đẩy mạnh
hoạt động kinh tế đối ngoại để thu hút đầu tư nước ngoài, hợp tác phát triển xây dựng thành phố
thông minh, đổi mới sáng tạo, cách mạng Công nghiệp 4.0…, trong đó, có nhiều địa phương đã
thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với Tỉnh như: thành phố Eindhoven, Emmen (Hà Lan), Vùng
Emilia-Romagna (Italia), tỉnh Đông Flanders (Bỉ); đang nghiên cứu phát triển quan hệ hợp tác
với thành phố Damstart bang Hessen (Đức), Vùng Normandy (Pháp).
Tính đến ngày 30/9/2021 trên địa bàn tỉnh hiện có gần 400 dự án đầu từ 24 quốc gia Châu
Âu, với tổng vốn đầu tư trên 4,5 tỷ USD. Trong đó, đứng đầu là British Virgin Islands với 174 dự
án (2,4 tỷ USD); Hà Lan với 42 dự án (1,1 tỷ USD), Luxemboug với 4 dự án (162 triệu USD),
Thụy Sỹ với 19 dự án (125 triệu USD), Vương quốc Anh với 20 dự án (121 triệu USD). Ngành
nghề đầu tư chủ yếu là sản xuất đồ gỗ gia dụng, chế biến thực phẩm, đồ uống, giày da, may mặc,
nghiệp trong nước với các doanh nghiệp đầu tư
nước ngoài. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu
ngành công nghiệp, ưu tiên thu hút ngành nghề
sử dụng công nghệ mới, công nghệ cao, có giá
trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết nối
chuỗi sản xuất và cung ứng.
Đổi mới hiệu quả hoạt động xúc tiến
thương mại, xúc tiến đầu tư, kích cầu tiêu dùng
nội địa, cập nhật các chương trình, kế hoạch
trong lĩnh vực thương mại như bình ổn thị
trường, khuyến mại, ưu tiên sử dụng hàng Việt
Nam, kết nối cung, cầu hàng hóa giữa Bình
Dương và các địa phương, thường xuyên cập
nhật thông tin thị trường trong và ngoài nước
gắn với diễn biến tình hình dịch bệnh để xác
định trọng điểm ưu tiên trong các chương trình
xúc tiến của tỉnh. Đẩy mạnh tổ chức hội nghị
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xúc tiến đầu tư nước ngoài theo hình thức trực
tuyến phù hợp với tình hình mới.
Thời gian tới, Ngành Công Thương sẽ
tập trung ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông
tin, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; rà
soát, đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện
các thủ tục hành chính; góp phần thực hiện
thành công chính quyền điện tử và Thành phố
thông minh Bình Dương, đồng hành cùng
doanh nghiệp trong chuyển đổi số hướng tới
mục tiêu hoàn chỉnh nền hành chính hiện đại
và nền kinh tế số, tăng sức cạnh tranh cho
doanh nghiệp. Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành
Công Thương, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và
xây dựng hệ sinh thái chuỗi cung ứng trong
tương lai./.
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cơ khí chế tạo, sản phẩm nhựa, dược phẩm.
Bên cạnh đó Bình Dương vẫn triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp thông qua
các hoạt động ngoại giao, hội nghị, hội thảo đối thoại, tiếp xúc với các Tổng lãnh sự quán, Đại sứ,
Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu (EuroCham), Tập đoàn, các doanh nghiệp Châu Âu. Năm 2021,
đã thu hút 10,7 triệu USD; trong đó: 01 dự án đầu tư mới: 04 triệu USD (Vương Quốc Anh); 01 dự
án điều chỉnh tăng vốn: 657,5 nghìn USD (Pháp); 04 dự án góp vốn, mua cổ phần: 6,03 triệu USD
(Hà lan, Pháp, Đan Mạch, Ireland).
Châu Âu được xếp vào thị trường xuất nhập khẩu lớn thứ 2 của tỉnh, xuất siêu hàng năm đạt
từ 1,8 – 2 tỷ USD. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường
Châu Âu trung bình đạt khoảng 4 tỷ USD, chiếm 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả tỉnh; Kim
ngạch nhập khẩu từ thị trường Châu Âu trung bình đạt khoảng 2 tỷ USD, chiếm 15% tổng kim
ngạch nhậpkhẩu của cả tỉnh.
Như vậy, Hiệp định Thương mại EVFTA sau hơn một năm thực hiện đã tạo ra sự chuyển
biến tích cực trong quan hệ hợp tác song phương về đầu tư và thương mại giữa các nước thuộc
khối Liên minh Châu Âu với tỉnh Bình Dương, kể cả trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát
mạnh mẽ trên toàn cầu./.
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Ngành Công Thương Bình Dương năm 2021, vượt
khó duy trì tốc độ tăng trưởng
Tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện chiến lược tổng
thể phát triển khu vực dịch vụ thời kỳ 2021 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2050

Trang 07

Ngành Công Thương Bình Dương tích cực triển khai
các giải pháp giúp doanh nghiệp thích ứng an toàn,
linh hoạt để phục hồi và phát triển

Trang 10

Ngành Công Thương thực hiện chiến lược tăng trưởng
xanh thúc đẩy tiêu dùng bền vững

Trang 14

Chương trình khuyến công: Tạo đột phá để hiện đại
hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn

Trang17
Một năm hoạt động kích cầu Ngành Công Thương

Trang 20
Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Bình Dương
2021

Trang 21

Bình Dương: Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính
phục vụ Nhân dân

Trang 23

Bình Dương: Hơn một năm thực hiện Hiệp định
thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh
Châu Âu
Trang 24
01

2022
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