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Ngành Công Thương Bình Dương
Không ngừng nâng cao hiệu quả

&

công tác quản lý nhà nước

tích cực hỗ trợ
doanh nghiệp phát triển

q Kim Cúc
Phòng Kế hoạch Tài chính Tổng hợp

Thời gian qua, Bình
Dương luôn được biết đến
trong cả nước với việc thực
hiện thành công những
chính sách nổi bật như:
trải thảm đỏ thu hút nhà
đầu tư, chính sách thu hút
nguồn nhân lực chất lượng
cao, chính sách chăm lo
cho đời sống vật chất, tinh
thần người lao động, v.v...
Với hiệu quả từ những
chính sách mang lại, Bình
Dương luôn trong top đầu
cả nước về tốc độ phát
triển công nghiệp.

thành Thành phố thông minh.
Trong giai đoạn 20152020, kinh tế - xã hội của tỉnh
có những bước phát triển và
chuyển dịch đúng định
hướng; công nghiệp phát
triển với tốc độ cao và tiếp tục
là ngành chủ lực của nền kinh
tế; đóng góp của các ngành
dịch vụ vào tăng trưởng kinh
tế ngày càng trở nên quan
trọng, một số ngành dịch vụ
có tiềm năng, lợi thế, có hàm
lượng khoa học, công nghệ
cao được tập trung phát triển.

Thị trường xuất khẩu không
ngừng mở rộng, thặng dư
thương mại trung bình
khoảng 06 tỷ đô la Mỹ/năm.
Sự phát triển kinh tế, xã hội
vượt bậc của Bình Dương có
bước phát triển song hành,
gắn kết chặt chẽ với sự phát
triển của doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh. Giai đoạn 20162020, Bình Dương đặt ra kế
hoạch phấn đấu thu hút 7 tỷ
USD vốn FDI. Kết quả, tỉnh
đã thu hút hơn 11 tỷ USD.
Đến 15/9/2020, toàn tỉnh có

hực hiện
Nghị quyết
Đảng bộ Tỉnh
nhiệm kỳ 2015-2020, Bình
Dương luôn đồng hành cùng
doanh nghiệp, chủ động cải
thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh, khuyến khích doanh
nghiệp đến đầu tư và đổi mới,
sáng tạo. Tỉnh đã không
ngừng hoàn thiện hệ thống hạ
tầng kinh tế – xã hội, phát
triển đô thị – dịch vụ làm tiền
đề xây dựng Bình Dương trở
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hơn 46.000 doanh nghiệp
trong nước với tổng vốn đăng
ký gần 418.000 tỷ đồng; hơn
3.800 dự án FDI với tổng vốn
đăng ký gần 35 tỷ USD, chủ
yếu thuộc các lĩnh vực sản
xuất công nghiệp và thương
mại, dịch vụ.
Từ những kết quả đạt
được, có thể thấy vai trò của
chính quyền địa phương
trong công tác quản lý nhà
nước là không nhỏ. Cụ thể là
việc xây dựng và đưa vào vận
hành Trung tâm Hành chính
tập trung tỉnh, hướng đến xây
dựng một nền hành chính tập
trung, thống nhất, minh bạch,
hoạt động có hiệu lực, hiệu
quả. Bên cạnh đó, Tỉnh còn
thiết lập Hệ thống đường dây
nóng để tiếp nhận, xử lý và
trả lời phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp
giai đoạn 2018 – 2020; thành
lập Trung tâm sáng kiến cộng
đồng và hỗ trợ khởi nghiệp
tỉnh Bình Dương. Bên cạnh
đó, việc thường xuyên gặp
gỡ, đối thoại cùng người dân,
doanh nghiệp, đặc biệt trong
bối cảnh xảy ra đại dịch
Covid -19, Bình Dương đã
thể hiện rõ sự đồng hành giữa
các cấp, các ngành, cơ quan
nhà nước trong việc hỗ trợ
doanh nghiệp tháo gỡ khó
khăn, ổn định và phát triển
sản xuất kinh doanh.
Để tăng cường hơn nữa
hiệu quả công tác quản lý nhà
nước, tích cực hỗ trợ doanh
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nghiệp trên địa bàn tỉnh phát
triển trong giai đoạn 20212025, ngành Công Thương
Bình Dương cần tập trung
phát triển ngành công nghiệp
hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, tạo
động lực thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế. Đồng thời,
bảo đảm năng lượng đầy đủ,
đẩy mạnh phát triển các
nguồn năng lượng tái tạo,
góp phần ổn định cho sản
xuất và tiêu dùng của người
dân và doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh, góp phần bảo vệ
môi trường sinh thái, phục vụ
Thành phố thông minh Bình
Dương trong tương lai. Tập
trung đầu tư, phát triển mạnh
hệ thống logistics trên địa
bàn tỉnh nhằm mục tiêu giảm
chi phí, tăng sức cạnh tranh
cho doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, 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 nghiệp trong nước với
các doanh nghiệp đầu tư
nước ngoài; nâng cao vai trò,
hoạt động của các Hiệp hội
ngành hàng trên địa bàn tỉnh.
Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp
khi tham gia các hiệp định
thương mại tự do thế hệ mới,
trong đó nổi bật là Hiệp định
Đối tác toàn diện và Tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP) và Hiệp định
thương mại tự do giữa Việt
Nam và Liên minh Châu Âu
(EVFTA). Tiếp tục đẩy mạnh
cải cách hành chính, xây
dựng chính quyền điện tử và
Đề án Thành phố thông
minh, nâng cao hiệu lực, hiệu
quả hoạt động của bộ máy
nhà nước, hướng tới mục tiêu
hoàn chỉnh nền hành chính
hiện đại và nền kinh tế số
nhằm tạo ra một phương thức
điều hành hiệu quả, tiện lợi,
thân thiện với người dân,
doanh nghiệp, phù hợp điều
kiện hội nhập./.
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Công Thương Bình Dương
năm phát triển cùng đất nước
q Diệu Hằng
Phòng Kế hoạch Tài chính Tổng hợp
Sáng ngày
12/5/2021, Sở Công
Thương tỉnh Bình Dương
đã long trọng tổ chức Lễ kỷ
niệm 70 năm ngày truyền thống
ngành Công Thương Việt Nam
(14/5/1951-14/5/2021). Tham
dự buổi lễ có ông Nguyễn
Thanh Trúc, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh.
ách đây 70 năm, vào ngày 14 tháng 5
năm 1951 tại tỉnh Tuyên Quang, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số
21/SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công
Thương, mở ra trang sử vẻ vang, hào hùng của
ngành Công Thương Việt Nam. Đây được xem
là mốc son quan trọng trong lịch sử phát triển
của Ngành.
Trong suốt chặng đường đã đi qua, Công
Thương Việt Nam luôn gắn liền với sự phát
triển của vận mệnh nước nhà. Ở mỗi chặng
đường lịch sử, cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động ngành Công Thương luôn thực
hiện tốt vai trò tiên phong, không ngại gian
khổ, hy sinh, vượt mọi khó khăn thách thức để
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan
trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân
tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
70 năm xây dựng và phát triển cùng đất
nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng,
Bác Hồ kính yêu, ngành Công Thương đã có
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những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc qua 2 cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc
Mỹ. Sau ngày giải phóng miền Nam thống
nhất đất nước, ngành Công Thương cũng có
những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa.
Cùng với cả nước, trải qua 70 năm hình
thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, công
chức viên chức và người lao động ngành Công
Thương tỉnh Bình Dương luôn kề vai sát cánh
cùng với Nhân dân tỉnh nhà lập nên những
chiến công xuất sắc.
Toàn tỉnh hiện nay đã quy hoạch và xây
dựng 29 khu công nghiệp và 12 cụm công
nghiệp, 106 chợ các loại và 12 siêu thị, 05
trung tâm thương mại thu hút doanh nghiệp
thuộc các thành phần kinh tế tham gia hoạt
động sản xuất kinh doanh. Giai đoạn 20152020 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trung
bình 9,64%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tăng bình quân
17,95%/năm, giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng
bình quân 9,31%/năm đã góp phần thúc đẩy
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng
tăng tỷ trọng Công nghiệp - Dịch vụ. Cơ sở hạ
tầng thương mại tiếp tục được đầu tư đổi mới,
bên cạnh hệ thống chợ truyền thống đã hình
thành các trung tâm thương mại và siêu thị với
phương thức mua bán văn minh tạo diện mạo
mới cũng như đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng.
Công tác đấu tranh phòng chống hàng giả,

05

hàng nhái, hàng kém chất lượng, bảo vệ lợi ích
người tiêu dùng được thực hiện quyết liệt, góp
phần bình ổn thị trường, bảo vệ lợi ích chính
đáng của người sản xuất, người tiêu dùng.
Với những đóng góp to lớn trong suốt
quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngành Công Thương
tỉnh Bình Dương đã được Đảng, Nhà nước
trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ
trang nhân dân (năm 2000), Huân chương Lao
động hạng nhì (năm 2002), Huân chương Lao
động hạng nhất (năm 2013)… Nhiều doanh
nghiệp trong ngành cũng được Đảng, Nhà
nước trao tặng những phần thưởng cao quý
như: Huân chương Độc lập, Huân chương
Lao động, danh hiệu Anh hùng lao động trong
thời kỳ đổi mới, Doanh nhân Việt Nam tiêu
biểu, Lá cờ đầu của ngành Công Thương…
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn
Thanh Trúc – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã gửi
lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động ngành công thương
Bình Dương qua các thời kỳ, đã góp phần viết
nên trang sử đáng tự hào của ngành Công
Thương trong suốt 70 năm qua. Ông đề nghị
trong giai đoạn tới, ngành Công Thương cần
tiếp tục ra sức phấn đấu đạt và vượt mục tiêu
đề ra để tăng trưởng bền vững, đóng
góp vào sự phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh nhà.
Dịp này, thừa ủy
quyền của Chủ tịch nước
và Thủ tướng Chính phủ,
lãnh đạo UBND tỉnh đã
trao Huân chương Lao
động hạng ba, Bằng khen
của Thủ tướng cho các cá
nhân là công chức của Sở Công
Thương; trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất
sắc phong trào thi đua năm 2020” của
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UBND tỉnh cho Sở Công Thương.
Trong giai đoạn mới này, thế hệ cán bộ
công chức viên chức và người lao động ngành
Công Thương tỉnh Bình Dương tiếp tục ra sức
phấn đấu đạt và vượt mục tiêu để tăng trưởng
bền vững, chất lượng đóng góp vào sự phát
triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bình
Dương, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt
được và nỗ lực khắc phục những tồn tại để
vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng,
Nhà nước và Nhân dân giao phó./.
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Sở Công Thương Bình Dương

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN LIỀN VỚI VIỆC
THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ VÀ DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN
q Kim Bình
Văn phòng Sở
Sau hơn 10 năm thực hiện các kế
hoạch triển khai Chương trình tổng thể cải
cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai
đoạn 2011-2020, Sở Công Thương Bình
Dương đã hình thành cơ chế vận hành
xuyên suốt trong việc thực hiện CCHC
nhận được sự đồng thuận, thống nhất từ cấp
ủy, lãnh đạo đến toàn thể công chức viên
chức và người lao động toàn Sở.

T

rong công tác tuyên truyền, phổ biến
các văn bản triển khai công tác cải
cách hành chính đã được thực hiện
thông qua các buổi họp cấp ủy và sinh hoạt
Ngày Pháp luật, Báo - Đài cùng các văn bản
chỉ đạo điều hành. Từ đó, Nghị quyết số
30c/NQ-CP và các văn bản chỉ đạo, điều hành
của UBND tỉnh và Bộ Công Thương đã được
phổ biến, triển khai thực hiện. Các nội dung
được cụ thể hóa vào nghị quyết cấp ủy và
chương trình, kế hoạch triển khai
nhiệm vụ hàng năm của Sở
Công Thương để làm
cơ sở chỉ đạo, triển
khai thực hiện, góp
phần nâng cao nhận
thức về các mục
tiêu, nhiệm vụ
CCHC, xem công
tác CCHC là một
trong những tiêu chí
để đánh giá mức độ
hoàn thành nhiệm vụ của cá
nhân, tập thể. Sở tiến hành bố trí
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nguồn kinh phí và nhân lực để thực hiện đầy
đủ các nhiệm vụ CCHC phù hợp với tình hình
thực tế hàng năm và đánh giá hiệu quả thông
qua kết quả các Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng
… Kết quả, các mô hình mới, cách làm hay đã
và đang được CCVC Sở đề xuất và triển khai
thực hiện.
Trong cải cách thể chế, công tác xây
dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật
(QPPL) của HĐND, UBND tỉnh được Sở
tham mưu theo trình tự, thủ tục quy định. Hàng
năm, Sở tiến hành hệ thống hóa, kiểm tra, rà
soát nhằm đảm bảo tính hiệu lực thường xuyên
của Văn bản. Đến nay, có 14 văn bản QPPL do
HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực, là
nền tảng thể chế QLNN các lĩnh vực ngành
Công Thương trên địa bàn tỉnh giúp công tác
theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện
nghiêm túc, kịp thời thông qua các hoạt động
thanh tra, kiểm tra, khảo sát và tiếp nhận, xử
lý thông tin tình hình thi hành pháp
luật góp phần nâng cao chất
lượng, hiệu quả
QLNN các lĩnh vực
công nghiệp,
thương mại, dịch vụ
tại địa phương.
Các chương
trình Ngày Pháp
luật, chuyên đề
Công Thương trên
Báo Bình Dương,
chương trình Đồng hành
cùng doanh nghiệp, chương trình
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Pháp luật và cuộc sống cùng các chuyên đề
truyền hình và phát thanh được duy trì định kỳ
hàng tuần, Bản tin Công Thương hàng quý,
Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về TTHC
được tổ chức hàng năm và việc cấp phát các tài
liệu, tờ gấp pháp luật đến doanh nghiệp và
người dân là những mô hình tuyên truyền
được Sở duy trì và phát huy.
Ngoài ra, bên cạnh việc tham mưu ban
hành văn bản QPPL, Sở tham mưu UBND tỉnh
ban hành, triển khai thực hiện 12 đề án, quy
hoạch và đang xây dựng 04 đề án phục vụ
QLNN của Ngành đến năm 2025 và tầm nhìn
định hướng đến năm 2035.
Trong cải cách thủ tục hành chính
(TTHC), Sở luôn thực hiện rà soát, đánh giá
đối với các văn bản QPPL có chứa TTHC theo
quy định của Chính phủ và UBND tỉnh được
triển khai thực hiện nghiêm túc. Qua đó, Sở đã
kiến nghị đơn giản hóa đối với 97 TTHC góp
phần đơn giản hóa, giảm chi phí thực hiện
TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất kinh
doanh trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay, 144 TTHC thuộc 15 lĩnh vực
ngành Công Thương đã được công bố công
khai trên Cổng Thông tin điện tử Sở Công
Thương. Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC
được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa
liên thông. Kết quả, 100% TTHC được thực
hiện tại Bộ phận Một cửa đã tiếp nhận giải
quyết và trả kết quả đều đúng hẹn. Ngoài ra,
trong quá trình thực hiện cải cách TTHC, Sở
đã triển khai áp dụng các giải pháp, sáng kiến
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ
phận “Một cửa” như: Sổ tay Một cửa, chương
trình 5S – 3 Hơn, mẫu phiếu khảo sát đo lường
sự hài lòng của khách hàng...
Hàng năm, chức năng nhiệm vụ ngành
Công Thương đều được rà soát, cập nhật. Qua
đó, cơ cấu tổ chức bộ máy cũng được kiện
toàn, sắp xếp phù hợp với quy định của Đảng
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và Nhà nước như: thành lập Trung tâm Xúc
tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển Công
nghiệp; nâng cấp Chi cục Quản lý thị trường
và sáp nhập các Phòng... Sau khi hoàn thành
việc sắp xếp, cơ cấu tổ chức của Sở hiện nay
còn 05 phòng và 01 đơn vị trực thuộc, đã tinh
giản từ trên 200 chỉ tiêu biên chế xuống còn 77
chỉ tiêu. Đẩy mạnh thực hiện phân cấp quản lý
trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới điện
trung áp; quản lý Nhà nước về ATTP đối với
các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
thuộc trách nhiệm quản lý của ngành, chú
trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá
định kỳ nhằm giảm đầu mối quản lý, tăng
quyền, trách nhiệm và sự chủ động của các cấp
chính quyền tại địa phương trong tham mưu,
xử lý các vấn đề thực tế phát sinh.
Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội
ngũ công chức, viên chức (CCVC): Trên cơ sở
Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, đến
năm 2021 Sở còn 39 biên chế công chức với 66
vị trí việc làm. Đồng thời, thực hiện Nghị
quyết 176-NQ/TU, Sở đã hoàn thành việc rà
soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai
đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2020-2025;
việc xây dựng quy hoạch cán bộ đã được thực
hiện trên nền tảng của quy hoạch cấp ủy tại
đơn vị theo quy định. Kết quả Quy hoạch cán
bộ của Sở đã được Ban thường vụ Tỉnh ủy phê
duyệt với vị trí chức danh Giám đốc Sở có 3
người; Phó Giám đốc Sở có 10 người.
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Gắn liền với công tác quy hoạch là công
tác đào tạo, bồi dưỡng. Nhìn chung, việc thực
hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đúng nội
dung và tiến độ đề ra. Kết quả từ 2011-2020,
Sở đã cử 825 lượt CCVC tham gia các khóa
đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn,
nghiệp vụ và 02 công chức được cử đào tạo
nâng cao trình độ thạc sĩ theo Đề án 165 của
Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Hiện nay,
trong toàn Sở có 23 CCVC có trình độ chuyên
môn thạc sĩ, 20 CCVC đã hoàn thành chương
trình bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp. Hơn
10 năm qua, Sở đã bổ nhiệm 37 CCVC, bổ
nhiệm lại 30 CCVC. Hàng năm 100% CCVC
đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đến nay, đã có 05 CCVC được Chủ tịch nước
trao tặng Huân chương Lao động hạng 1,2,3.
Có thể khẳng định rằng công tác đánh
giá và xét thi đua khen thưởng của Sở Công
Thương Bình Dương đã được thực hiện một
cách nghiêm túc, đánh giá theo đúng năng lực
công tác và hiệu quả công việc, thực hiện bình
xét thi đua, khen thưởng một cách công khai,
dân chủ theo đúng quy định.
Trong hiện đại hóa hành chính được Sở
thực hiện theo Kế hoạch ứng dụng công nghệ
thông tin được ban hành giai đoạn và hàng
năm; Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công
vụ ngành Công Thương; Kế hoạch thực hiện
Đề án Thành phố thông minh Bình Dương và
kế hoạch thực hiện Chính quyền điện tử của
tỉnh. Hiện nay, 100% văn bản hành chính (trừ
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văn bản mật, tối mật) gắn liền với chữ ký số và
lưu trữ điện tử được trao đổi hoàn toàn dưới
dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước có sự
kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia;
100% công chức sử dụng hộp thư công vụ để
luân chuyển văn bản; phần mềm “Cơ sở dữ
liệu văn bản QPPL dùng chung của ngành
Công Thương”, Diễn đàn Doanh nghiệp trên
Cổng Thông tin điện tử của Sở và các dịch vụ
hỗ trợ thực hiện các TTHC được triển khai
thông qua tổng đài 1022 (24/7). Ngoài ra,
thông qua Quy chế quản lý, cung cấp và sử
dụng dịch vụ công trực tuyến, Sở đã hoàn
thành nâng cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4 đối
với 93/125 thủ tục; tích hợp liên thông
106/144 TTHC lên Cổng Dịch vụ công quốc
gia. Duy trì và phát huy hiệu quả hệ thống
quản lý chất lượng TCVN ISO ISO 9001:
2015 theo kế hoạch được ban hành hàng năm.
Việc đánh giá gắn liền với với Kế hoạch kiểm
tra CCHC được duy trì thực hiện thường
xuyên và không ngừng được cải tiến theo mô
hình khung đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả
của công việc.
Như vậy, từ những thành quả đạt được
kể trên, có thể khẳng định công tác CCHC
ngành Công Thương Bình Dương sau hơn 10
năm qua đã luôn được cấp ủy, Lãnh đạo Sở
quan tâm, chỉ đạo sâu sát và xem đây là nhiệm
vụ trọng tâm, then chốt trong quản lý, điều
hành và chú trọng việc kiểm tra, giám sát, đôn
đốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC.
Trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ đó, Sở Công
Thương Bình Dương đã được Chủ tịch nước,
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công
Thương, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận đóng
góp và đã trao tặng huân chương Lao động
hạng Nhất cùng nhiều Bằng khen, cờ thi đua
cho các tập thể và cá nhân lãnh đạo, CCVC và
người lao động của ngành Công Thương Bình
Dương./.
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Giai đoạn
2016-2020

Ngành Công Thương tỉnh Bình Dương

vững bước trên con đường hội nhập
q Diệu Hằng
Phòng kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp
Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, bối cảnh
tình hình thế giới và khu vực có những yếu tố khó khăn và thuận lợi đan xen, diễn biến phức tạp
hơn so với dự báo, tác động sâu rộng đến sự phát triển của các quốc gia. Đặc biệt, vào năm
2020 - năm cuối giai đoạn kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, đại dịch Covid-19 đã bùng phát trên
toàn cầu với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến khó lường và mức độ nguy hiểm chưa từng có trong
lịch sử đã tác động mạnh mẽ tới cục diện kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới và khu vực. Bối
cảnh đó đặt ra những khó khăn, thách thức lớn đối với nền kinh tế nước ta trên nhiều lĩnh vực.
Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công
nghiệp
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình
quân 9,64%/năm. Công nghiệp phát triển
đúng định hướng và tiếp tục là ngành chủ lực
của nền kinh tế tạo động lực cho phát triển đô
thị, dịch vụ, thương mại trên địa bàn tỉnh. Cơ
cấu ngành có sự chuyển biến tích cực, công
nghiệp hỗ trợ bước đầu có sự phát triển, gắn
với liên kết chuỗi giá trị của các tập đoàn đa
quốc gia; từng bước phát triển công nghiệp
theo chiều sâu, đẩy mạnh ứng dụng, đổi mới
công nghệ và giảm dần tỷ trọng các ngành
công nghiệp thâm dụng lao động và có tác
động xấu
đến môi
trường.
Một số
ngành
công
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nghiệp mũi nhọn như điện, điện tử, viễn thông,
tin học, cơ khí, hoá chất và công nghiệp chế
biến hàng xuất khẩu giữ vai trò chủ đạo trong
tăng trưởng của ngành.
Thực hiện định hướng chuyển đổi công
năng các khu, cụm công nghiệp phía Nam theo
Chương trình 34-CTr/TU ngày 15/12/2016
của Tỉnh ủy, tỉnh đã xây dựng một số quy định,
chính sách nhằm từng bước dịch chuyển các
cơ sở sản xuất công nghiệp từ phía Nam lên
phía Bắc của tỉnh. Đã phát huy được tiềm năng
của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước
để phát triển công nghiệp, trong đó kinh tế
ngoài quốc doanh phát triển khá, khu vực đầu
tư nước ngoài tiếp tục gia tăng tỷ trọng và là
thành tố quan trọng trong sự phát triển của
ngành.
Đến nay, toàn tỉnh có 29 khu công
nghiệp, diện tích 12.721 ha, tỷ lệ cho thuê đất
đạt 84,4% và 12 cụm công nghiệp với tổng
diện tích 789,91 ha, tỷ lệ cho thuê đạt 67,4%.
Phát triển nhanh các ngành dịch vụ
chất lượng cao
Việc thực hiện Chương trình số 24CTr/TU ngày 16/8/2016 của Tỉnh ủy đã thúc
đẩy phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia
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tăng cao và hỗ trợ phát triển công nghiệp thông
qua việc cung cấp tốt nhu cầu về vốn, công
nghệ, thông tin, giao thông, nguồn nhân lực,....
Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng bình
quân 15,8%/năm. Thương mại - Dịch vụ vươn
lên đóng vai trò quan trọng và chiếm tỷ trọng
ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đã
thu hút được sự tham gia của các thành phần
kinh tế với nhiều loại hình phân phối (trung
tâm thương mại, siêu thị, thương mại điện tử,
hệ thống cửa hàng tiện lợi,…). Thực hiện tốt
cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam, doanh nghiệp, nhà sản xuất đã
quan tâm xây dựng mạng lưới bán lẻ, đưa hàng
Việt về nông thôn. Hệ thống hạ tầng thương
mại dịch vụ không ngừng được đầu tư, phát
triển và nâng cấp, chỉnh trang góp phần tạo
môi trường kinh doanh hiện đại, tiên tiến, bảo
đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, gắn liền với
việc phát triển đô thị. Dịch vụ logictics có sự
phát triển nhanh, thúc đẩy hoạt động xuất nhập
khẩu phát triển.
Hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến
đầu tư ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần
nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tìm
kiếm, mở rộng thị trường trong nước và xuất
khẩu. Các sản phẩm xuất khẩu của tỉnh đã và
đang được đánh giá cao trên thương trường
quốc tế; một số sản phẩm đã khẳng định vị trí
trên các thị trường xuất khẩu lớn, quan trọng.
Xuất khẩu duy trì mức tăng trưởng khá,
đạt khoảng 9,31%/năm. Duy trì xuất siêu
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trung bình trên 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Cơ cấu
mặt hàng xuất khẩu có chuyển dịch theo chiều
hướng tăng tỷ trọng hàng công nghiệp chế
biến, hỗ trợ, thay thế hàng nhập khẩu. 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
ổn định, 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. Thị trường xuất khẩu tiếp tục được
duy trì và mở rộng. Công tác khai thác cơ hội
từ cam kết hội nhập được thực hiện có hiệu
quả. Ở tất cả các thị trường mà Việt Nam có ký
kết hiệp định thương mại tự do (FTA) đều ghi
nhận mức tăng trưởng tốt, thị phần xuất khẩu
tại các thị trường trọng điểm được khẳng định.
Tuy nhiên trong năm 2020, xuất khẩu gặp
nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid19.
Nhập khẩu tăng bình quân 10,86%/năm.
Nhập khẩu hàng hóa thực hiện đúng định
hướng, phục vụ tốt hơn nhu cầu đầu tư, sản
xuất trong nước, các mặt hàng nhập khẩu chủ
yếu là nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị phục
vụ sản xuất. Thị trường nhập khẩu được đa
dạng hóa, bước đầu giảm dần sự phụ thuộc vào
thị trường lớn.
Đầu tư hạ tầng và cung ứng điện
Đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung
cấp điện ổn định, liên tục nhằm phục vụ cho sự
phát triển kinh tế, xã hội và sinh hoạt của nhân
dân tỉnh nhà. Hệ thống lưới điện phân phối đã
được đầu tư phủ kín tới các xã, phường trên địa
bàn tỉnh. Đã đầu tư xây dựng và đóng điện vận
hành 08 công trình đường dây và trạm biến áp
500kV, 220kV với khối lượng đường dây
500kV là 111,3km, dung lượng trạm biến áp
500kV là 900MVA, đường dây 220kV là
39,1km dung lượng trạm biến áp 220kV là
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1.350MVA, tổng vốn đầu tư là 3.533 tỷ đồng,
ngoài ra đã đóng điện vận hành 32 công trình
đường dây và trạm biến áp 110kV với tổng
công suất tăng thêm là 2.033MVA, tổng giá trị
thực hiện là 1.687 tỷ đồng. Hiện nay, lưới điện
trên địa bàn tỉnh đang nhận nguồn từ 33 trạm
biến áp 110kV với tổng công suất là
3.644MVA. Các trạm biến áp 110kV này đã
được đầu tư lưới điện 22kV để kết lưới nên rất
thuận lợi cho việc điều hành cung cấp điện,
góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
Đến nay, số xã phường thị trấn có điện trên địa
bàn tỉnh là 91/91, đạt tỷ lệ 100%; tổng số hộ
dân có điện là 666.238/666.256 hộ, đạt tỷ lệ
99,997%; số hộ dân nông thôn có điện là
108.815/108.833 hộ, đạt tỷ lệ 99,98%, số hộ
chưa có điện là 18 hộ.
Bên cạnh những mặt làm được vẫn còn
những tồn tại, hạn chế nhất định. Việc chuyển
đổi công năng các khu, cụm công nghiệp ở
phía Nam còn chậm. Chưa hoàn thành các
thủ tục thành lập khu công nghiệp công nghệ
cao; số lượng dự án kỹ thuật cao, giá trị
gia tăng cao không nhiều; năng
suất, chất lượng và sức
cạnh tranh của nhiều
sản phẩm còn thấp.
Công nghiệp hỗ trợ
chưa phát triển
tương xứng với tốc
độ phát triển công
nghiệp, sự liên kết
giữa các thành phần
kinh tế còn khó
khăn. Mặt khác, chỉ
tiêu kim ngạch xuất,
nhập khẩu, tổng mức bán
lẻ mặc dù tăng trưởng tốt nhưng
chưa đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra.
(Nguyên nhân do việc thay đổi số liệu trong
xây dựng chỉ tiêu Nghị quyết (số liệu Thống
kê) và đánh giá thực hiện (số liệu Hải quan).
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Chỉ tiêu giai đoạn 2015-2020 kim ngạch xuất
khẩu đạt 15%/năm; nhập khẩu 15,5%/năm;
tổng mức bán lẻ hàng hóa 18%/năm. Năng
lực cạnh tranh của các doanh nghiệp còn
thấp, chịu sức cạnh tranh lớn từ doanh nghiệp
nước ngoài; xuất khẩu vẫn dựa nhiều vào
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (trên
80% kim ngạch xuất khẩu).
Bên cạnh đó, những khó khăn, thách
thức hình thành từ tác động tiêu cực của khủng
hoảng chính trị, các thách thức an ninh phi
truyền thống, tranh chấp chủ quyền tại nhiều
khu vực trên thế giới, tình hình biển Đông,
vùng biển Tây Nam, cạnh tranh kinh tế,
thương mại ngày càng gay gắt, đặc biệt là đại
dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh
hưởng đến toàn bộ nền kinh tế thế giới. Tuy
Việt Nam đã bước đầu khống chế thành công
dịch Covid-19 nhưng những ảnh hưởng tiêu
cực của nó đến phát triển kinh tế - xã hội của cả
nước nói chung và Bình Dương nói riêng là
không thể tránh khỏi.
Đứng trước những thách thức
trong quá trình phát triển, ngành Công
Thương tỉnh Bình Dương tiếp
tục phát huy những thành
tựu đạt được, tranh thủ
những thời cơ, thuận
lợi; khơi dậy tiềm năng
và lợi thế; hạn chế
những ảnh hưởng tác
động tiêu cực, tập trung
khắc phục những hạn
chế để phấn đấu hoàn
thành mục tiêu phát
triển nhanh và bền vững.
Đặc biệt, tiếp tục chú trọng
thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng,
chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19,
tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu
trách nhiệm, mất cảnh giác, vừa thúc đẩy hoạt
động sản xuất, kinh doanh.
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T

rong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia
tăng ở nước ta nói riêng và thế giới nói chung, tình hình mua bán hàng hoá trực tiếp bị
hạn chế, các kênh mua sắm theo hình thức trực tuyến được đẩy mạnh.
Hiện nay, thương mại điện tử còn nhiều dư địa để phát triển và ngày càng có nhiều kênh bán
hàng được ra mắt, người tiêu dùng có xu thế chuyển sang hình thức mua sắm trực tuyến nhằm tiết
kiệm chi phí, hạn chế được những rủi ro về sức khỏe khi mua sắm tại nhà.
Qua đó cho thấy, các mục tiêu phát triển thương mại điện tử (TMĐT) giai đoạn 2016-2020
của Việt Nam đạt mức tăng trưởng. Tuy dịch bệnh Covid-19 xảy ra gây khó khăn và ảnh hưởng
đến nền kinh tế, nhưng dưới góc độ phát triển TMĐT thì đây “thời cơ” cho các doanh nghiệp phát
triển ứng dụng công nghệ số vào thị trường, đặc biệt là chuyển đổi số, kinh tế số trong thời kỳ cách
mạng công nghiệp 4.0.
Trong giai đoạn 2017-2020, Bình Dương
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến
pháp luật, các chính sách đến doanh nghiệp nhỏ
và vừa giúp nâng cao nhận thức về TMĐT. Đồng
thời, tổ chức các lớp bồi dưỡng đào tạo, tập huấn
nguồn nhân lực về TMĐT, tư vấn, hỗ trợ doanh
nghiệp xây dựng kế hoạch ứng dụng TMĐT cho
Hình. Số lượng hồ sơ
tổ chức; nâng cao kiến thức và năng lực quản lý
TMĐT trên cổng: w.w.w. online.gov.vn (cả nước)
Nhà nước về TMĐT cho các cơ quan ban ngành
trong tỉnh.
Bước sang năm 2021, Chính quyền tỉnh Bình Dương nhanh chóng thích nghi với đại dịch
Covid-19, thực hiện công tác phòng, chống dịch hiệu quả. Các doanh nghiệp nhanh chóng chuyển
đổi qua phương thức xúc tiến thương mại online, ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ trong thu
hút đầu tư. Thậm chí có những nhà đầu tư nước ngoài trong tình hình dịch bệnh vẫn đến Bình
Dương, chấp nhận yêu cầu cách ly y tế theo quy định để tìm hiểu, quyết định đầu tư tại các khu
công nghiệp của Bình Dương. Như vậy, Bình Dương một lần nữa khẳng định mình trong danh
sách 21 vùng thông minh của thế giới trước những thách thức lớn mà hầu hết các quốc gia phải đối
mặt trong năm 2020 do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu.
Đây là thách thức đồng thời là cơ hội để tỉnh Bình Dương nói riêng cũng như cả nước nói
chung tạo được sự chuyển biến về nền kinh tế số để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, số hoá dữ
liệu thông qua các biện pháp đổi mới và tăng
năng suất giai đoạn 2021 – 2025. Việc ứng
dụng công nghệ số sẽ là tiền đề của sự “bứt
phá” trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
và chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu thực tế cần
nhiều sự nổ lực từ nhiều ngành, lĩnh vực cùng
cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng
quyết tâm thực hiện./.
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BÌNH DƯƠNG:
THỰC TRẠNG AN TOÀN PHÒNG CHỐNG

CHÁY NỔ HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP NGUY HIỂM
q Hữu Thuận
Phòng Quản lý Năng lượng và Kỹ thuật An toàn

ự phát triển mạnh mẽ của
ngành công nghiệp tỉnh Bình
Dương trong những năm qua
đã kéo theo nhu cầu sử dụng hóa chất phục vụ
sản xuất ngày càng tăng cao. Hiện nay, trên
toàn tỉnh có 437 cửa hàng kinh doanh và 05
kho chứa xăng dầu; 11 trạm nạp và 1.124 cửa
hàng bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng; 273 cơ sở sản
xuất nhựa, sơn, keo, mực in; 142 cơ sở chế
biến gỗ, sơn gỗ; 142 cơ sở kinh doanh hóa
chất; 84 cơ sở sản xuất giày dép, chế biến mủ
cao su, 55 cơ sở sản xuất, gia công hóa chất,
thuốc bảo vệ thực vật; 19 cơ sở sử dụng
VLNCN và 02 kho chứa VLNCN với sức chứa
80 tấn và hơn 1.000 doanh nghiệp sử dụng hóa
chất các loại.
Hầu hết, hóa chất được sử dụng trong
các lĩnh vực sản xuất từ linh kiện điện tử, chế
biến gỗ, may mặc, giày da, dệt nhuộm, xi mạ,
sản xuất sơn, sản xuất phân bón vô cơ, sản xuất
thuốc bảo vệ thực vật, chế biến mủ cao su, sản
xuất tôn thép, sản xuất bình ắc quy, sản xuất

S
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mỹ phẩm và dược phẩm …
Thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ cháy
nổ tại các cơ sở hoạt động hóa chất trên địa bàn
tỉnh, gây thiệt hại nghiêm trọng. Điển hình
trong vụ cháy nổ ngày 18/09/2014 tại Công ty
TNHH Sakata Inx chuyên sản xuất mực in,
hoặc cháy kho chứa sơn và hóa chất của Công
ty TNHH Vân Trúc ngày 26/4/2014 tại Thuận
An, Bình Dương, … đều có liên quan đến hóa
chất gây nổ tạo ra khí độc làm cho công tác cứu
chữa, dập tắt đám cháy gặp rất nhiều khó khăn.
Khi tai nạn không may xảy ra, công tác
chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất có hóa
chất nguy hiểm về cháy nổ đã là vấn đề hết sức
khó khăn, nhưng khi sự cố cháy nổ xảy ra kèm
theo phát tán khí độc thì công tác chữa cháy và
ứng cứu sự cố còn khó khăn gấp bội. Điển hình
là vụ rò rỉ NH3 xảy ra ngày 10/10/2017 tại xã
An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ
Chí Minh phần nào cho chúng ta thấy được sự
khó khăn và phức tạp khi xử lý sự cố có hóa
chất độc phát tán.
Như vậy, sự cố cháy nổ đối với hoạt
động hóa chất luôn là nguy cơ hiện hữu, tiềm
ẩn, hậu quả sẽ gây nhiều thiệt hại về con người,
tài sản và môi trường. Điều này đặt ra vấn đề,
để hạn chế tối đa việc xảy ra sự cố cháy nổ hóa
chất, cần nâng cao nhận thức về vấn đề phòng
ngừa và năng lực ứng phó sự cố cháy nổ của
chính các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng
và tồn chứa hóa chất trên địa bàn tỉnh là hết sức
cần thiết.
Thực tế, qua công tác kiểm tra tại các cơ
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Nhóm ngành

1

Chế biến gỗ, xử lý gỗ

2

Sơn, keo, in, mực in

3

Cao su, mủ cao su, giày dép,
giả da

4

May mặc, dệt nhuộm

5
6

Xăng dầu
Khí dầu mỏ hóa lỏng

7

Khí công nghiệp

8

Điện, điện tử

9

Sản xuất tôn, sắt thép

10

Sản xuất hóa chất, thuốc
BVTV

11

Vật liệu nổ công nghiệp

Chủng loại hóa chất chính
- Dung môi hữu cơ (toluen,
xilen,…)
- Dung môi hữu cơ (toluen, xilen,
axeton, IPA, Nitrocellulose,
metanol
- Amoniac khan, axít vô cơ và
hữu cơ
- Dung môi hữu cơ (axeton,
MEK, etil axetat, toluen, etanol,
…)
- Xút (NaOH, KOH)
- Xăng dầu (DO, FO)
- Hợp chất Hydrocacbon
- Propan và Butan
- Khí H2, O2, N2, C2H2,
CNG,…
- Keo, băng dính, dung môi hữu cơ
- Axít, xút (H2SO4, HCl,
NaOH,…)
- Amoniac khan
- Axít (HCl, H2SO4,…)
- Tiền chất (cacbuafuran, Dimetil
Sunphat (DMS), Metil Izoxianat
(MIC); dung môi (toluen,
xilen,…)
- Axít, xút (HCl, H2SO4,
NaOH,…)
- Anfo, Nhũ tương, AD1

sở cho thấy đa số các doanh nghiệp hoạt động
hóa chất trên địa bàn tỉnh có ý thức chấp hành
tốt các quy định pháp luật về hóa chất và
PCCN; tuy nhiên, còn một số cơ sở có những
tồn tại, hạn chế trong nhận thức, chủ quan, lơ
là trong công tác quản lý; bố trí người quản lý,
và sử dụng người lao động không có chuyên
môn, chưa được đào tạo huấn luyện và không
am hiểu về hóa chất, sử dụng và bảo quản hóa
chất không đúng quy định; không có kho chứa
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Nguy cơ sự
cố hóa chất
Cháy nổ
Cháy nổ,
phát sinh khí
độc
Rò rỉ, tràn đổ,
cháy nổ,
có hóa chất
độc
Tràn đổ, cháy
nổ
Cháy nổ
Cháy nổ
Cháy nổ
Rò rỉ, tràn đổ,
cháy nổ, phát
sinh khí độc
Rò rỉ, tràn đổ,
cháy nổ, hóa
chất độc
Rò rỉ, tràn đổ,
cháy nổ, Rò rỉ
khí Cl2, SO2,
SO3 và hơi
độc
Cháy nổ

riêng, không lưu trữ thông tin về hóa chất sử
dụng (MSDS), chứa hóa chất ngay tại khu vực
sản xuất, sắp xếp các loại hóa chất lộn xộn, có
thể gây ra phản ứng hóa học giữa các hóa chất
gây ra cháy nổ; đặc biệt trong điều kiện vào
mùa khô khí hậu nóng nhiều loại hóa chất
không được bảo quản đúng quy định có thể tự
bốc cháy như Nitrocellulose; hoặc giữa các
loại hóa chất do bất cẩn rò rỉ, tràn đổ gây ra
phản ứng cháy; có kho thì lại chưa đáp ứng
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được tiêu chuẩn an toàn quy định về kho chứa
hóa chất; không có hình đồ cảnh báo nguy hại,
nguy hiểm, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ,
phương pháp phòng ngừa; nhiều cơ sở kinh
doanh nằm trong khu dân cư đông đúc, có cơ
sở chưa được cấp giấy đủ điều kiện an toàn
trong kinh doanh; chưa thực hiện phân loại và
ghi nhãn hóa chất; chưa trang bị đầy đủ các
loại trang bị bảo hộ lao động, trang bị phòng
chống cháy nổ, sự cố hóa chất phù hợp để có
thể ứng cứu khi có sự cố xảy ra như: không có
mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí; chưa xây
dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng
phó sự cố hóa chất. Do đó, khi xảy ra sự cố sẽ
lúng túng và ứng phó không hiệu quả dẫn đến
sự cố hóa chất, sự cố cháy nổ nghiêm trọng.
Trên cơ sở phân tích nguy cơ của các
doanh nghiệp lớn hoạt động trong các lĩnh vực
có liên quan đến hóa chất, Sở Công Thương
phân loại địa bàn cấp huyện theo thứ tự nguy
cơ cháy nổ hóa chất chính như sau:
Thành phố Dĩ An > Thành phố Thuận
An > TP. Thủ Dầu Một > Thị xã Tân Uyên >
Thị xã Bến Cát > H. Dầu Tiếng > H. Bắc Tân
Uyên > H. Bàu Bàng > H. Phú Giáo
Như vậy, xét theo thứ tự nguy cơ xảy ra
sự cố cháy nổ hóa chất chính, thì các thành phố
Dĩ An, Thuận An, thị xã Tân Uyên và thành
phố Thủ Dầu Một là những địa bàn quan trọng
nhất, cần được đặc biệt quan tâm công tác
PCCC có liên quan đến hóa chất.
Từ những thực trạng đó, trong thời gian
tới Sở Công Thương sẽ tích cực tăng cường
công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về
quản lý an toàn hóa chất, an toàn phòng chống
cháy nổ cho các doanh nghiệp hoạt động có
liên quan đến sử dụng hóa chất nguy hiểm
cháy nổ trên địa bàn thông qua các phương
tiện truyền thông, thực hiện tốt quy chế phối
hợp với các ngành có liên quan: Công
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Thương, Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ, Tỉnh đội, Công an tỉnh, Hải quan, Ban
Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Tài nguyên
Môi trường, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Y tế,
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các
huyện, thị xã, thành phố; các hiệp hội, ngành
hàng. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tập
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý hóa
chất, nghiệp vụ về xây dựng kịch bản và diễn
tập ứng phó sự cố hóa chất, sự cố cháy nổ; tăng
cường công tác phối hợp kiểm tra, hướng dẫn
và xử lý vi phạm một cách nghiêm khắc, kịp
thời những cơ sở cố tình vi phạm pháp luật về
an toàn hóa chất, an toàn PCCC; nhất là các cơ
sở kinh doanh hóa chất không đáp ứng đủ điều
kiện an toàn.
Song song đó, xây dựng cơ sở dữ liệu
về hóa chất tỉnh Bình Dương; đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin vào quản lý hóa
chất; xây dựng bản đồ ArcGIS để quản lý các
doanh nghiệp theo từng ngành nghề hoạt động
hóa chất. Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa
chất cấp tỉnh. Xây dựng kế hoạch ứng phó sự
cố hóa chất độc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh di dời
các cơ sở kinh doanh hóa chất, xăng dầu, khí
dầu mỏ hóa lỏng, kho vật liệu nổ công nghiệp
ra khỏi khu đông dân cư, khu vực khó khăn
trong triển khai ứng cứu sự cố hóa chất, sự cố
cháy nổ./.
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QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN

TOÀN THỰC PHẨM
NGÀNH CÔNG THƯƠNG – TỪNG BƯỚC ĐƯỢC NÂNG CAO
q Quế Trâm
Phòng Quản lý Công nghiệp
Hiện nay, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
(ATTP) luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, tạo được sự
chuyển biến rõ rệt, tích cực. Nhằm đáp ứng
nhu cầu quản lý an toàn thực phẩm trong “tình
hình mới”, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương
đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về an
toàn thực phẩm thông qua các nhiệm vụ, hoạt
động: xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành,
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giải
quyết thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra,
hậu kiểm ATTP, …
Thực hiện các quy định pháp luật mới
Ngày 05/02/2020, Chính phủ ban hành
Nghị định số 17/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi,
bổ sung một số điều của các Nghị định có liên
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc
lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương, trong
đó, Nghị định 17/2020/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ
sung rất nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh các
lĩnh vực thuộc trách nhiệm Bộ Công Thương
quản lý nói chung cũng như lĩnh vực kinh
doanh thực phẩm
nói riêng.
Đ ặ c
biệt,
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điểm nổi bật trong quy định về quản lý kinh
doanh thực phẩm lần này là quy định rõ cách
thức quản lý các cơ sở thuộc diện không cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
Để thực hiện quy định theo Nghị định
mới, Sở Công Thương đã tích cực phối hợp
cùng các sở, ban ngành và các đơn vị có liên
quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình
Dương ban hành quy định phân công trách
nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực
phẩm, trong đó, giao Sở Công Thương tiếp
nhận Bản cam kết của các cơ sở (có Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy
chứng nhận đăng ký chi nhánh, ... do Sở Kế
hoạch và Đầu tư cấp); giao Uỷ ban nhân dân
cấp huyện thực hiện tiếp nhận hoặc phân cấp
cho Phòng Kinh tế tiếp nhận Bản cam kết của
các cơ sở (cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình
thực hiện đăng ký hộ kinh doanh và cơ sở
không được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy
định Pháp luật).
Sau khi Uỷ ban nhân
dân tỉnh ban hành Quyết định
về việc ban hành quy định về
phân công trách nhiệm quản
lý Nhà nước về an toàn thực
phẩm, Sở đã triển khai thực
hiện ngay và tạo điều kiện
thuận lợi cho hệ thống chính
quyền tại địa phương dễ dàng
thống kê, nắm bắt tình hình, cũng
như đi sâu đi sát vào các cơ sở sản
xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ, lẻ đây cũng là nhóm đối tượng có nguy cơ
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cao về khả năng gây ô nhiễm thực phẩm để
thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tuyên
truyền, phổ biến, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm
tại các địa phương; đồng thời, giảm tải áp lực
quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của Sở
Công Thương đối với từng cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh, từ
đó, nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về
an toàn thực phẩm của ngành Công Thương.
Hình thức tuyên truyền đa dạng
Trong năm 2019 và 2020, Sở đã tổ chức
liên tiếp 02 cuộc thi trực tuyến về an toàn thực
phẩm ngành Công Thương trên website http//:
socongthuong.binhduong.gov.vn dành cho
cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội
viên, công nhân, người lao động, nhân dân
trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ 18 tuổi trở lên.
Kết quả, Hội thi đã cung cấp kiến thức pháp
luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp
luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống
về an toàn thực phẩm; xây dựng, hình thành
thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật,
giảm thiểu vi phạm pháp luật an toàn thực
phẩm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin vào các hoạt động xã hội; đa dạng hóa các
hình thức phổ biến giáo dục pháp luật ngày
càng hiệu quả; trong đó, năm 2020,
hội thi đã thu hút 2.444 tài
khoản tham gia (3.320 lượt thi)
của hơn 70 cơ quan, tổ chức
khác nhau tham gia. Đa số
người tham gia Hội thi đều có
kiến thức cơ bản về an toàn thực
phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của
ngành Công Thương, với 132
người trả lời đúng 30/30 câu hỏi
và 56% số người tham gia trả lời
đúng từ 20/30 câu hỏi trở lên.
Ngoài ra, trong Tháng hành
động vì An toàn thực phẩm, Sở đã treo
băng rôn tuyên truyền trên Cổng thông tin
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điện tử Sở, đồng thời phối hợp Ủy ban nhân
dân huyện, thị xã, thành phố và các doanh
nghiệp treo băng rôn tuyên truyền trên các
Cổng Thông tin điện tử của đơn vị...
Thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh
Với phương châm đẩy mạnh công tác
thanh tra, kiểm tra về ATTP tại các cơ sở sản
xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng
cường giám sát, hậu kiểm tại các huyện, thị xã,
thành phố; nêu cao vai trò của chính quyền các
cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự
giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân
thủ pháp luật về ATTP đối với các cá nhân, cơ
sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực
phẩm; tăng cường xử lý các hành vi vi phạm
pháp luật về ATTP, quảng cáo thực phẩm và
giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm
không an toàn, Sở tập trung thực hiện thanh
tra, kiểm tra, hậu kiểm cũng như tham gia các
Đoàn liên ngành vào các dịp trước, trong và
sau Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì An
toàn thực phẩm, Tết Trung thu, thanh tra việc
chấp hành pháp luật tại các cơ sở sản xuất,
kinh doanh thực phẩm; kiểm tra hậu kiểm an
toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm ngành
Công Thương tại 45 cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực
phẩm
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trong năm 2020 và 23 cơ sở trong 4 tháng đầu
năm 2021.
Qua đợt kiểm tra, các cơ sở sản xuất,
kinh doanh thực phẩm đều chấp hành tốt các
quy định về thủ tục pháp lý, sức khỏe của cán
bộ quản lý và người trực tiếp sản xuất, cơ sở
vật chất và trang thiết bị đáp ứng các điều kiện
sản xuất, kinh doanh theo quy định, nước phục
vụ sản xuất đã được kiểm nghiệm và đạt Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước;
hệ thống xử lý nước thải theo quy định; có
trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại
chỗ; nguồn điện cung cấp và hệ thống đèn
chiếu sáng đáp ứng các điều kiện theo quy
định; hệ thống vệ sinh nhà
xưởng và vệ sinh cá nhân đáp
ứng các điều kiện về an toàn vệ
sinh thực phẩm,... Bên cạnh đó,
sự phối hợp chặt chẽ giữa các
ngành: Y tế, Nông nghiệp, Công
Thương, Cục Quản lý thị trường
đã đảm bảo tính thống nhất trong
việc triển khai các hoạt động thanh
tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm; công
tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm được
tăng cường, qua đó giúp các
cơ sở sản xuất, chế biến
thực phẩm đi vào khuôn
khổ của pháp luật để bảo vệ
sức khoẻ nhân dân và lợi ích
của người tiêu dùng.
Bảo đảm ATTP thực
sự là một cuộc chiến lâu dài,
gian khó của cả xã hội và gắn
liền với mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội, để duy trì và
phát huy hiệu quả sự bền vững
trong công tác bảo đảm ATTP là
trách nhiệm của cả hệ thống chính trị;
tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực
phẩm và người tiêu dùng, trong đó, trách
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nhiệm chính thuộc về cơ quan quản lý Nhà
nước. Vì vậy, để tiếp tục nâng cao hiệu lực,
hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về
ATTP, Sở Công Thương tiếp tục tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hậu kiểm
và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm
các quy định về ATTP gây ảnh hưởng tới sức
khỏe người tiêu dùng theo quy định của pháp
luật; thúc đẩy, khuyến khích các cơ sở sản
xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm áp dụng
quy trình quản lý chất lượng tiên tiến.
Đồng thời, tiếp tục huy động sự tham gia
của toàn xã hội, trong đó tăng cường vai trò
của người dân và tổ chức xã hội trong công tác
giám sát, phát hiện vi phạm
ATTP; ứng dụng thành tựu
cách mạng công nghiệp
4.0 nhằm nâng cao hiệu
quả công tác bảo đảm
ATTP; duy trì, phát
triển hệ thống truy
xuất nguồn gốc thực
phẩm, quản lý, phát
triển chợ Thương
mại điện tử tiêu thụ
sản phẩm thực
phẩm an
toàn...
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Khuyến công Bình Dương
giai đoạn 2016 - 2020

Những dấu ấn tích cực
Giai đoạn 2016-2020, với sự quan tâm
của tỉnh Bình Dương, ngành Công Thương
đã triển khai thành công việc hỗ trợ các
doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, cơ sở sản
xuất ở khu vực nông thôn đầu tư máy móc,
đổi mới công nghệ, thiết bị để nâng cao năng
suất, chất lượng sản phẩm. Kết quả thực tế
cho thấy, sau khi được hỗ trợ, các DN, cơ sở
sản xuất hoạt động ổn định, năng suất và lợi
nhuận tăng đáng kể.
Đặt nền tảng vững chắc
Xác định công nghiệp hóa, hiện đại hóa
nông nghiệp nông thôn có vị trí chiến lược và
là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,
sau khi Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21
tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến
công và Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01
tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chương trình KCQG đến năm 2020
được ban hành, ngành Công Thương đã trình
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1877/QĐUBND ngày 20/7/2016 về việc phê duyệt
Chương trình khuyến công tỉnh Bình Dương
đến năm 2020. Qua đó, từng bước bám sát chủ
trương triển khai Chương trình khuyến công
nhanh chóng phát huy hiệu quả.
Đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ
khuyến công của ngành Công Thương là
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và
Phát triển công nghiệp (trước đây là Trung tâm
Khuyến công và Tư vấn phát triển công
nghiệp) trực thuộc Sở Công Thương đảm
nhiệm công tác tham mưu Sở Công Thương,
phối hợp với các Sở, Ban, ngành địa phương
để triển khai hiệu quả các chương trình khuyến
công của tỉnh và Bộ Công Thương. Trong giai
đoạn 2016-2020, Trung tâm sử dụng bình
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q Anh Tuấn - Anh Dũng
TTXTĐT,TM&PTCN
quân 27,4 biên chế và 3,4 lao động hợp
đồng/năm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ.
Số lao động có trình độ trên đại học bình quân
là 4,8 người; trình độ đại học, cao đẳng bình
quân 23,4 người. Đây chính là lực lượng nòng
cốt để triển khai thực hiện hoạt động khuyến
công trong những năm qua. Sự phát triển và
hoạt động có hiệu quả của hệ thống tổ chức và
cán bộ khuyến công đã khẳng định sự đúng
đắn của chủ trương phát triển tổ chức dịch vụ
khuyến công và hiệu quả hoạt động của hệ
thống đáp ứng nhu cầu cấp thiết từ thực tế.
Xác định vai trò trọng tâm là con người,
Trung tâm chú trọng xây dựng đội ngũ mạng
lưới cộng tác viên khuyến công. Đây là bước
đi chiến lược để chính sách khuyến công được
lan tỏa sâu, rộng đến các doanh nghiệp, cơ sở
CNNT trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2016, Trung
tâm đã tham mưu Sở Công Thương ban hành
quyết định thành lập mạng lưới cộng tác viên
cấp huyện và cấp xã, trung bình mỗi năm có 20
cộng tác viên. Ở cấp huyện, chủ yếu là cán bộ
Phòng Kinh tế làm kiêm nhiệm công tác
khuyến công. Ở cấp xã, khuyến công viên
phần lớn là lãnh đạo địa phương, cán bộ môi
trường, thương mại, dịch vụ được bố trí kiêm
nhiệm. Tiền thù lao, phụ cấp trả cho đội ngũ
khuyến công viên cấp huyện, cấp xã được chi
trả từ ngân sách khuyến công. Đến năm 2021,
đội ngũ này tiếp tục được duy trì thường
xuyên.
Để công tác phối hợp nhịp nhàng, Sở
Công Thương đã hướng dẫn UBND cấp huyện
xây dựng Chương trình khuyến công địa
phương; tổng hợp các đề án và phê duyệt theo
quy định; quản lý, theo dõi, tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh, Cục Công Thương địa phương về
tình hình thực hiện công tác khuyến công trên
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địa bàn tỉnh theo quy định; là đầu mối để giải
quyết theo thẩm quyền các vấn đề liên quan
đến hoạt động khuyến công của tỉnh. UBND
cấp huyện quản lý Nhà nước đối với hoạt động
khuyến công trên địa bàn cấp huyện; chỉ đạo
các phòng, ban chuyên môn triển khai thực
hiện công tác khuyến công đúng mục đích,
hiệu quả và sử dụng kinh phí đúng quy định;
hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng đề án
khuyến công ở địa phương. UBND cấp xã
phối hợp thực hiện các hoạt động khuyến công
do cấp trên triển khai trên địa bàn; thực hiện
các nhiệm vụ, trách nhiệm theo phân cấp tại
địa phương.
Nhìn lại, qua 5 năm, 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; đảm bảo 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.
Cụ thể, bám sát các Chương trình
khuyến công đã được UBND tỉnh phê duyệt
theo Quyết định 1877/QĐ-UBND và sự chỉ
đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo Sở, Trung
tâm đã tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai
thực hiện các Chương trình khuyến công giai
đoạn 2016-2020 và đã tích cực chủ động làm
việc với các cơ sở CNNT, hiệp hội ngành
hàng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã và thành
phố trong tỉnh để triển khai các chương trình,
nội dung và định mức hỗ trợ từ hoạt động
khuyến công. Tổng kinh phí khuyến công giai
đoạn 2016-2020 là 22.335 triệu đồng với 139
đề án. Trong đó, kinh phí khuyến công quốc
gia là 1.800 triệu đồng, thực hiện 03 đề án;
kinh phí khuyến công địa phương là 20.535
triệu đồng, thực hiện 136 đề án, thu hút lượng
vốn đối ứng của các cơ sở CNNT gần 100 tỷ
đồng.
Ngành cũng chú trọng hỗ trợ nâng cao
năng lực quản lý cho các cơ sở CNNT, ngành
Công Thương qua từng đề án. Qua đó, hỗ trợ
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tích cực cho các cấp quản lý của các cơ sở
CNNT 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.
Chương trình đã tổ chức các lớp đào tạo nâng
cao năng lực quản lý cán bộ; quản lý, điều
hành sản xuất cho 1.660 học viên; đào tạo
nâng cao nhận thức và khả năng áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng; áp dụng các công cụ
nâng cao năng suất chất lượng,… cho các cơ
sở CNNT qua các buổi hội thảo, tập huấn
chuyên đề.
Qua thực tế triển khai thực hiện, chương
trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ
thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa
học kỹ thuật đã được cộng đồng doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia tích cực
vì những lợi ích thiết thực mà chương trình
mang lại, theo đó chương trình hỗ trợ này đã
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 từ đó hạ giá
thành, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cơ
sở CNNT. Có thể nói đây là nội dung hỗ trợ
mang tính chiến lược, phù hợp với xu hướng
phát triển của thế giới, đó là tận dụng sức mạnh
của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sử dụng
máy móc tiên tiến để thay thế dần phương
pháp thủ công lạc hậu, từ đó nâng tầm quy mô
sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại
hóa. Giai đoạn 2016-2020, Bình Dương đã
thực hiện 60 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc
thiết bị vào sản xuất, với tổng kinh phí thực
hiện gần 100 tỷ đồng trong đó kinh hỗ trợ từ
nguồn ngân sách tỉnh là 12,184 tỷ đồng, còn lại
là vốn đối ứng thực hiện chương trình của đơn
vị thụ hưởng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã triển
khai hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ
thuật sản xuất sản phẩm mới (than hoạt tính từ
gáo dừa) trên địa bàn huyện Phú Giáo. Thông
qua các đề án này, hoạt động khuyến công đã
huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh
phí từ ngân sách và nguồn kinh phí đối ứng từ
các cơ sở công nghiệp nông thôn tạo động lực
thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu
thủ công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa,
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hiện đại hóa.
Ngoài ra, ngành cũng hỗ trợ phát triển
sản phẩm CNNT tiêu biểu; tư vấn, trợ giúp các
cơ sở CNNT có sản phẩm tiêu biểu qua các kỳ
bình chọn tham gia 21 hội chợ, triển lãm được
tổ chức trong nước. Tất cả cơ hội tốt để các
doanh nghiệp, cơ sở CNNT của tỉnh Bình
Dương tham gia trưng bày giới thiệu sản
phẩm, tăng cường liên kết, mở rộng giao lưu,
tìm kiếm đối tác trong và ngoài khu vực nhằm
đẩy mạnh xúc tiến thương mại và mở rộng thị
trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời tạo điều
kiện cho tỉnh nhà có thể quảng bá, giới thiệu
rộng rãi về tiềm năng thế mạnh; thúc đẩy xúc
tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch; góp
phần phát triển kinh tế - xã hội.
Bên cạnh đó, khuyến công Bình Dương
cũng xây dựng trang Thông tin điện tử
khuyencongbinhduong.org.vn, xuất bản Bản
tin Công Thương, thông tin tuyên truyền,
quảng bá về hoạt động khuyến công trên Báo,
Đài địa phương; đăng tải các thông tin quảng
bá về hoạt động khuyến công, giúp các cơ sở
CNNT có thể truy cập tìm hiểu về chính sách,
hình ảnh các hoạt động hỗ trợ, website đã góp
phần đưa chính sách khuyến công, hình ảnh
của Trung tâm đến gần hơn với Nhân dân, bên
cạnh đó đây cũng là kênh thông tin để các tỉnh
bạn có thể tìm hiểu trao đổi thông tin về
chuyên môn, nghiệp vụ…
Tìm hướng đi vững vàng
Trong giai đoạn mới, ngành Công
Thương Bình Dương sẽ tiếp tục có những
hành động thiết thực để nâng tầm và tìm hướng
đi vững vàng cho hoạt động khuyến công của
tỉnh. Trong năm, Ngành sẽ trình Ủy Ban nhân
dân tỉnh ban hành “Quyết định phê duyệt
Chương trình khuyến công tỉnh Bình Dương
đến năm 2025”, đây là căn cứ quan trọng thể
hiện tầm nhìn và định hướng của Ngành đối
với hoạt động khuyến công, qua đó thời gian
tới hoạt động khuyến công của tỉnh sẽ đi vào
chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, có sức lan
tỏa, tạo động lực phát triển cho các ngành công
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là thế mạnh của
tỉnh.
Cụ thể, để đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến
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mạnh mẽ hoạt động khuyến công, tạo động lực
mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai
đoạn tới theo đúng tinh thần, nội dung, quy
định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, Quyết
định số 1881/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm
2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn
2021-2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương,
ngành Công Thương tiếp tục thực hiện các
nhiệm vụ của các đơn vị chức năng liên quan
cấp Bộ và các địa phương trong xây dựng,
thực hiện và triển khai các chính sách nhằm
đẩy mạnh cũng như tận dụng tối đa hiệu quả
chính sách khuyến công. Cụ thể, bám sát chỉ
đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, tăng cường
nguồn vốn từ ngân sách địa phương để tổ chức
thực hiện hoạt động khuyến công tại địa
phương theo Chương trình khuyến công quốc
gia và Chương trình khuyến công địa phương;
lồng ghép, phối hợp các chương trình mục tiêu
trên địa bàn để tăng hiệu quả cho hoạt động
khuyến công. Huy động các nguồn lực trong
và ngoài nước tham gia đầu tư sản xuất công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông
thôn.
Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền,
phổ biến sâu rộng và liên tục về chủ trương,
chính sách khuyến khích phát triển công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chính sách
khuyến công. Phối hợp Sở ngành liên quan,
Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp, hỗ trợ
Sở Công Thương trong việc thực hiện hiệu quả
các hoạt động khuyến công tại địa phương.
Ngành Công Thương tiếp tục tập trung
xây dựng các đề án điểm, đề án nhóm theo
hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm phù hợp
với tiềm năng, lợi thế của vùng, địa phương;
đồng bộ với các chương trình hỗ trợ về đất đai,
ưu đãi đầu tư, tín dụng và đặc biệt là khoa học
và công nghệ, chuyển đổi số trong bối cảnh
cách mạng công nghiệp 4.0. Thực hiện có chất
lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động, bảo
đảm phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện
có của các cơ sở công nghiệp nông thôn.
Huy động các nguồn lực trong và ngoài
nước tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân
đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công
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nghiệp và các dịch vụ khuyến công, góp
phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ
công nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập,
thực hiện phân công lại lao động xã hội và
góp phần xây dựng nông thôn mới.
Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch
hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm
nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên
nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm
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thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô
nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi
trường, sức khỏe con người. Hỗ trợ, tạo điều
kiện cho các tổ chức cá nhân 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….
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Chỉ thị 04/CT-BCT tạo động lực mới
cho đẩy mạnh hoạt động khuyến công
q Anh Tuấn
TTXTĐT,TM&PTCN

Tiếp tục đẩy mạnh và tạo động lực mới
cho phát triển công nghiệp nông thôn giai
đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Công
Thương đã ký ban hành Chỉ thị số 04/CTBCT ngày 19 tháng 02 năm 2021, yêu cầu
Chủ tịch UBND, Giám đốc Sở Công Thương
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ
Công Thương phối hợp thực hiện Chỉ thị.
Hoạt động khuyến công cả nước đã đạt
được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện hỗ
trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) và
huy động các nguồn lực tham gia, góp phần
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây
dựng nông thôn mới. Từ thực tế triển khai hoạt
động khuyến công ở nhiều địa phương vẫn
chưa theo kịp được yêu cầu, nhiệm vụ trong
tình hình hiện nay có thể kể đến là lực lượng
cán bộ làm công tác còn thiếu; việc bảo đảm cơ
sở vật chất; mạng lưới cộng tác viên tại nhiều
địa phương chưa được hình thành; kinh phí bố
trí từ ngân sách cho hoạt động còn hạn chế,
chưa thu hút nhiều cơ sở CNNT tham gia đầu
tư, phát triển sản xuất...
Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác
khuyến công thời gian tới, Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Quyết định số 1881/QĐ-TTg
về việc phê duyệt Chương trình khuyến công
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quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Đây là căn cứ
quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở
CNNT tham gia đầu tư phát triển sản xuất tại
khu vực nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh và tạo
động lực mới cho phát triển công nghiệp nông
thôn giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Công
Thương đã ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCT
ngày 19 tháng 02 năm 2021.
Theo đó, chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ của các
đơn vị chức năng liên quan cấp Bộ và các địa
phương trong xây dựng, thực hiện và triển
khai các chính sách nhằm đẩy mạnh cũng như
tận dụng tối đa hiệu quả chính sách khuyến
công, tại chỉ thị 04/CT-BCT, Bộ trưởng Bộ
Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu cụ
thể như sau: Cục Công Thương địa phương
với chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà
nước về hoạt động khuyến công có trách
nhiệm: chủ trì, phối hợp với các địa phương,
đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung
hoạt động khuyến công theo Quyết định số
1881/QQĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2020
của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời theo dõi,
đôn đốc kiểm tra tình hình triển khai Chỉ thị
này; chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn
vị liên quan rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền
sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn
bản quy phạm pháp luật về khuyến công cho
phù hợp với bối cảnh tình hình mới; phối hợp
với các cơ quan truyền thông tuyên truyền
thường xuyên, rộng rãi để nhân dân, doanh
nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn nắm bắt
và tham gia tích cực các nội dung hoạt động
khuyến công,..
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương: tiếp tục nâng cao nhận thức,
tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành
trong chỉ đạo, phối hợp, triển khai các hoạt
động khuyến công trên địa bàn; chỉ đạo Sở
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Công Thương xây dựng, sửa đổi, bổ sung,
hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật về khuyến công của địa phương phù hợp
quy định của pháp luật liên quan; ban hành và
chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình
khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025
phù hợp với điều kiện của địa phương và bối
cảnh tình hình mới…
Với Sở Công Thương các tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương: Giám đốc Sở Công
Thương tổ chức quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò
của công tác khuyến công trong quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông
thôn; nâng cao tinh thần trách nhiệm của Lãnh
đạo Sở, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức
và người lao động trong thực hiện các hoạt
động khuyến công; tạo sự gắn kết giữa cơ quan
quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp,
cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn;
hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm khuyến công
tập trung xây dựng các đề án điểm, đề án nhóm

theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm
phù hợp với tiềm năng, lợi thế của vùng, địa
phương…
Tăng cường nguồn vốn từ ngân sách địa
phương để tổ chức thực hiện hoạt động tại địa
phương theo chương trình khuyến công quốc
gia và chương trình khuyến công địa phương;
lồng ghép, phối hợp các chương trình mục tiêu
trên địa bàn để tăng hiệu quả hoạt động khuyến
công. Huy động nguồn lực trong và ngoài
nước tham gia đầu tư sản xuất CN-TTCN ở
khu vực nông thôn. Chỉ đạo công tác thông tin
tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và liên tục về
chủ trương, chính sách khuyến khích phát
triển CN-TTCN, chính sách khuyến công.
Bên cạnh đó, có chính sách bồi dưỡng,
đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ làm công
tác khuyến công. Sở Công Thương các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn,
chỉ đạo trung tâm khuyến công tập trung xây
dựng các đề án điểm, đề án nhóm theo hướng
hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với
tiềm năng, lợi thế của vùng, địa phương; đồng
bộ với chương trình hỗ trợ về đất đai, ưu đãi
đầu tư, tín dụng, đặc biệt là khoa học - công
nghệ, chuyển đổi số trong bối cảnh Cách mạng
công nghiệp 4.0. Thực hiện có chất lượng,
hiệu quả nội dung hoạt động, bảo đảm phát
huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có của các
cơ sở CNNT. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng
kinh phí đảm bảo đúng đối tượng, mục đích và
quy định pháp luật…

Thực hiện Chỉ thị, Sở Công Thương Bình Dương đã xây dựng Chương trình khuyến công
tỉnh Bình Dương đến năm 2025, chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát
triển công nghiệp xây dựng đội ngũ cộng tác viên khuyến công rộng khắp các địa bàn và
xây dựng các đề án điểm, đề án nhóm theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm phù hợp
với tiềm năng, lợi thế của vùng, địa phương …..
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Bạn đồng hành cùng doanh nghiệp

Số 02

NGUYỄN THANH TOÀN

2021

Ngành Công Thương Bình Dương – Không
ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà
nước, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
NGUYỄN THANH TOÀN
PHẠM THANH DŨNG
TRẦN CÔNG DANH

Trang 03
Công Thương Bình Dương 70 năm phát triển
cùng đất nước
Trang 05

NGUYỄN THÚY HẰNG
TRẦN ANH TUẤN

TỔ GIÚP VIỆC
PHẠM ANH DŨNG
BÙI THỊ DIỆU HẰNG

Sở Công Thương Bình Dương đẩy mạnh công tác
cải cách hành chính gắn liền với việc thực hiện
dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền -Đổi mới
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên
truyền chính sách khuyến công
Trang 07

NGUYỄN NGỌC ĐÔNG PHƯƠNG
ĐỖ MINH HẰNG
NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO
HỒ TRẦN HỒNG ÂN

Giai đoạn 2016-2020: Ngành Công Thương tỉnh
Bình Dương vững bước trên con đường hội nhập
Trang 10
Bình Dương trên con đường phát triển kinh tế số
Trang 13
Bình Dương: thực trạng an toàn phòng chống
cháy nổ hóa chất công nghiệp nguy hiểm

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 6 năm 2021

Trang 14
Quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm ngành
công thương - từng bước được nâng cao
Trang 17
Khuyến công Bình Dương giai đoạn 2016-2020:
Những dấu ấn tích cực

Trang 20

Chỉ thị 04/CT-BCT tạo động lực mới cho đẩy
mạnh hoạt động khuyến công

26

Trang 24
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13 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
cấp khu vực của tỉnh Bình Dương
tham gia bình chọn cấp quốc gia

