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“Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch
COVID-19 và phải chiến thắng cho bằng được...”
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
NGUYỄN PHÚ TRỌNG

“Cán bộ Công chức, viên chức,
người lao động ngành Công Thương
góp phần "xanh hóa" các địa phương trên địa bàn,
trở về trạng thái "bình thường mới""

NGÀNH CÔNG THƯƠNG THAM GIA THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN
CÁC LỰC LƯỢNG TUYẾN ĐẦU

 Thanh Tâm
Phòng Quản lý Thương mại

rước diễn biến dịch bệnh
Covid-19 còn vài điểm len lỏi
trong cộng đồng, tổng toàn lực
đội ngũ nhân viên y tế, thanh niên tình
nguyện ngày đêm truy vét để bóc tách
tách F0 ra khỏi cộng đồng để trở về tình
hình mới ổn định chính trị, kinh tế, xã
hội. Chính vì thế, nhiệm vụ của mỗi địa
phương sẽ là một pháo đài, mỗi người
dân sẽ là một chiến sĩ trong công tác
phòng chống dịch.
Để động viên và thăm hỏi các
nhân viên y tế, tình nguyện viên thực
hiện nhiệm vụ tuyến đầu như thực hiện
việc test nhanh sàng lọc cộng đồng, các
chốt chặn, đội tiêm ngừa… trên địa
bàn tỉnh. Giám đốc – Nguyễn Thanh
Toàn và Phó Giám đốc – Phan Thị
Khánh Duyên cùng Đoàn thăm hỏi của
tỉnh đến thăm và tặng quà tại nhiều địa
phương nhằm tri ân và chia sẻ với
những khó khăn vất vả mà các cán bộ,
nhân viên y tế, đội ngũ tình nguyện đã

và đang thực thi nhiệm vụ tuyến đầu
trong phòng chống, dịch Covid-19.
Lời động viên, khích lệ lúc này
đến các chiến sĩ, thanh niên tình
nguyện đã góp phần nâng cao tinh thần
đoàn kết và nhiệt huyết trong công tác.
Qua đó lãnh đạo tỉnh mong muốn tất cả
anh chị em dù nhiệt tình, hăng say và
trách nhiệm với công việc, nhưng cũng
cần hết sức giữ gìn sức khỏe và an toàn
phòng dịch cho chính bản thân mình.

T

Bản tin Sở Công Thương - Số 03 - 2021

03

Tiết kiệm điện
không chỉ là tiết kiệm tiền

N

 Công Danh
Văn phòng sở

hành các thiết bị điện
ăng lượng
một cách hợp lý và
điện có vai
Với tình hình khó
tiết kiệm…
trò đặc biệt
khăn do dịch bệnh phức tạp
- Tận dụng tối
như hiện nay, việc sử dụng điện một
đối với sự phát triển
đa ánh sáng và gió tự
cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả sẽ
kinh tế - xã hội của
nhiên để hạn chế sử
giúp cho doanh nghiệp sản xuất và hộ gia
đất nước, chính vì
vậy, những năm qua, đình giảm gánh nặng bởi số tiền phải đóng dụng các thiết bị
Đảng và Nhà nước hàng tháng. Tiết kiệm điện không chỉ giảm điện, nếu nhiệt độ
chi phí sản xuất, tiêu dùng mà còn giảm
ngoài trời không quá
đặc biệt coi trọng
hiệu ứng nhà kính, bảo vệ môi trường
nóng, nên mở cửa sổ
khâu cải thiện chất
và giúp ngăn chặn sự nóng lên
để ánh sáng mặt trời
lượng sử dụng năng
của trái đất.
chiếu vào, không chỉ
lượng điện trong
giúp tiết kiệm điện
chính sách phát triển
cho hệ thống chiếu
bền vững ngành
các thiết bị điện có dán nhãn
sáng, quạt mà còn giúp diệt
năng lượng, coi đó là một
tiết kiệm năng lượng (nhiều
khuẩn cho căn phòng, đây là
thành tố chủ chốt trong phát
sao hơn, tiết kiệm hơn); tắt
cách tiết kiệm điện trong gia
triển bền vững và nâng cao
các thiết bị điện khi không sử
đình hiệu quả.
năng lực cạnh tranh của đất
dụng, sử dụng đèn LED thay
- Sử dụng máy điều hòa
nước. Sử dụng điện hợp lý,
thế đèn sợi đốt; sử dụng điều
không khí ở chế độ hợp lý
tiết kiệm và hiệu quả góp
hòa nhiệt độ có biến tần; vận
như: đặt nhiệt độ ở 25-26 độ
phần đảm bảo an ninh năng
C (ban ngày) và 27-28 độ C
lượng, bảo vệ môi trường.
(ban đêm); sử dụng chung
Đặc biệt, việc tiết kiệm điện
phòng điều hòa (vừa tiết
sẽ ngày càng đóng vai trò
kiệm điện vừa gắn kết thành
quan trọng trong việc tiết
viên gia đình tốt hơn); kết
giảm chi phí sản xuất - kinh
hợp vận hành điều hòa và
doanh của doanh nghiệp,
quạt gió cùng lúc giúp giảm
cũng như giúp tiết kiệm chi
bớt công suất của điều hòa
phí cho các hộ gia đình sử
(có thể tiết kiệm tới 10% điện
dụng điện.
năng tiêu thụ); đặc biệt lưu ý:
Một số giải pháp sử
khi sử dụng điều hòa, không
dụng điện hợp lý, tiết kiệm và
để thất thoát không khí ra bên
hiệu quả:
ngoài bằng cách đóng kín các
* Đối với hộ gia đình:
cửa sổ, cửa kính, cửa ra
- Lựa chọn và sử dụng
vào…
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- Sử dụng tủ lạnh đúng
cách như: không đặt nhiệt độ
quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ
lạnh để giảm lượng khí lạnh
bay ra bên ngoài, kiểm tra
gioăng cao su, cửa tủ phải kín
để giữ nhiệt.
- Sử dụng điện mặt trời
mái nhà công suất phù hợp là
nguồn năng lượng sạch và vô
tận. Hiện nay, có rất nhiều gia
đình đã lắp đặt và sử dụng hệ
thống điện mặt trời, không
chỉ giảm tối đa chi phí sử
dụng điện cho gia đình bạn,
góp phần bảo vệ môi trường
mà còn có thể bán phần điện
thừa cho ngành điện.
- Giá bán lẻ điện cho
sinh hoạt là giá điện bậc
thang, bậc càng cao thì giá
càng cao, mức chênh lệch giá
giữa các bậc với nhau tương
đối cao (Ví dụ: giá điện của
bậc 1 và 2 chỉ bằng khoảng
60% giá điện của bậc 5 và 6),
do vậy mỗi cá nhân, hộ gia
đình cần lưu ý để sử dụng

điện tiết kiệm, điều này sẽ
giúp giảm chi phí tiền điện,
đem lại hiệu quả kinh tế trực
tiếp cho các hộ gia đình.
* Đối với doanh
nghiệp sản xuất:
- Bố trí kế hoạch sản
xuất hợp lý, hạn chế hoặc
dịch chuyển thời gian vận
hành các thiết bị tiêu thụ công
suất điện lớn như máy
nghiền, máy cán, lò nung,
máy nén khí… sang giờ làm
việc thấp điểm (giá điện là
thấp nhất).
- Thay thế đèn halogen,
đèn huỳnh quanh và các loại
bóng đèn sợi đốt sang sử
dụng đèn LED với tuổi thọ
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cao, chất lượng ánh sáng tốt;
thay thế các thiết bị non tải
bằng các thiết bị có công suất
phù hợp, không để các thiết
bị điện hoạt động không tải.
- Tăng cường tận dụng
ánh sáng tự nhiên cho khu
vực sản xuất, giảm tải cho hệ
thống chiếu sáng bằng điện
vào ban ngày.
- Đầu tư, cải tiến, thay
thế dần các thiết bị cũ, lạc
hậu, hiệu suất thấp bằng các
thiết bị, công nghệ có hiệu
suất sử dụng năng lượng cao
và tiết kiệm điện, thông qua
các chính sách hỗ trợ của Nhà
nước.
- Rà soát, đánh giá và
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đầu tư thêm các thiết bị giúp
tiết kiệm điện như: lắp đặt
thêm biến tần cho hệ thống
máy nén, máy bơm, điều hòa
công nghiệp, quạt gió, động
cơ điện công suất lớn có tải
biến thiên trong dây chuyền
sản xuất...
- Lắp thêm các thiết bị
đo đếm điện năng tại các bộ
phận (tổ/đội/dây chuyền) sản
xuất để kiểm soát lượng điện
sử dụng, đồng thời giao trách
nhiệm tiết kiệm điện cho các
bộ phận trong doanh nghiệp
thực hiện, giúp người quản lý
so sánh được lượng điện
năng tiêu thụ giữa các ca sản
xuất, từ đó xây dựng đường
cơ sở nhằm kiểm soát hiệu
quả suất tiêu thụ năng lượng
trên đơn vị sản phẩm.
- Tuyên truyền sâu
rộng tới toàn bộ nhân viên và
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người lao động về thực hành
tiết kiệm điện, xem chi phí
tiền điện là một trong những
chỉ số trong chi phí đầu vào
của doanh nghiệp, cần phải
theo dõi thường xuyên và tiết
kiệm tại tất cả các khâu trong
hoạt động sản xuất, kinh
doanh.
- Ngoài các giải pháp
trên, với cơ chế khuyến khích
của Chính phủ hiện nay,
khách hàng doanh nghiệp sản
xuất có thể đầu tư lắp đặt
thêm hệ thống điện mặt trời
mái nhà công suất đến 01
MWp để tự dùng tại chỗ, tiết
kiệm chi phí tiền điện, làm
mát nhà xưởng và có thời
gian hoàn vốn đầu tư tốt.
Tóm lại, tiết kiệm điện
không có nghĩa là không sử
dụng mà là sử dụng điện một
cách hợp lý, hiệu quả nhưng

không làm ảnh hưởng đến
năng suất, chất lượng sản
phẩm, chất lượng cuộc sống.
Hiện nay, với tình hình khó
khăn do dịch bệnh Covid-19,
việc sử dụng điện một cách
hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả
càng có ý nghĩa giúp cho
doanh nghiệp sản xuất và hộ
gia đình giảm gánh nặng bởi
số tiền phải đóng hàng tháng,
tiết kiệm điện còn giúp giảm
phát thải khí gây hiệu ứng
nhà kính, bảo vệ môi trường
và giúp ngăn chặn sự nóng
lên của trái đất, vì vậy cần
tiếp tục nâng cao nhận thức,
trách nhiệm và thay đổi hành
vi, thói quen của mọi tổ chức
và cá nhân trong việc sử dụng
năng lượng tiết kiệm, hiệu
quả vì sự phát triển bền vững
của Việt Nam trong tương lai.
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ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT,
NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP
 Công Danh
Văn phòng sở
áu tháng đầu năm 2021, Bình Dương là một công nghiệp chế biến tăng 8,39%;
vượt qua những khó t r o n g n h ữ n g t ỉ n h sản xuất và phân phối điện, khí
khăn do dịch bệnh gây thành dẫn đầu cả nước về đốt và nước tăng 13,31%; cung
ra, tổng sản phẩm trên địa phát triển kinh tế trong nhiều cấp nước và xử lý nước thải,
bàn (GRDP) tăng 7,23% so năm qua. Tỉnh luôn phấn đấu đạt rác thải tăng 9,33%. Đây là
với cùng kỳ năm 2020 mức tăng trưởng GRDP cao hơn bình một minh chứng rõ nét
(cùng kỳ tăng 6,27%). quân chung của cả nước, nỗ lực đẩy cho hướng phát triển bền
vững. Trong đó có những
Trong đó, công nghiệp mạnh liên kết để phát triển công
chiến lược đẩy mạnh liên
xây dựng tăng 8,09%; dịch
nghiệp, xứng tầm với một tỉnh
kết, phát triển ngành công
vụ tăng 5,67%; nông, lâm
thành "đầu tàu" trong Vùng
nghiệp trong dịch bệnh Covidnghiệp và thủy sản tăng
kinh tế trọng điểm phía
19.
2,66%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp
Nam.
Bình Dương hiện là tỉnh có
sản phẩm tăng 5,89%. Ngành
ngành công nghiệp hỗ trợ
Công nghiệp mặc dù gặp
phát triển mạnh mẽ với
nhiều khó khăn nhưng các
chiến lược phát triển bài
doanh nghiệp đã chủ động
bản, nhằm tăng giá trị sản
được nguồn nguyên liệu,
xuất cho các sản phẩm sản
thay đổi phương thức tiếp
xuất tại địa phương. Nhận
cận, giới thiệu sản phẩm
thức rõ được tầm quan
nên đã nhận được các đơn
trọng của vấn đề này, thời
hàng lớn. Bên cạnh các
gian qua, tỉnh Bình Dương
doanh nghiệp hoạt động
đã có chính sách đẩy mạnh
sản xuất ổn định, có 637
phát triển công nghiệp hỗ
doanh nghiệp công nghiệp
trợ, ưu tiên thu hút đầu tư từ
mới đi vào hoạt động. Sản
mọi thành phần kinh tế vào
xuất công nghiệp tiếp tục
lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ
phát triển ổn định, chỉ số
nhằm gia tăng số lượng và
sản xuất công nghiệp 6
chất lượng doanh nghiệp
tháng đầu năm ước tăng
(DN) hoạt động trong lĩnh
8,23% so với cùng kỳ năm
vực này. Ngành Công
2020 (cùng kỳ tăng 6,4%).
nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên
Trong đó: công nghiệp
địa bàn tỉnh đã có bước
khai khoáng giảm 29,94%;
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phát triển và đạt được kết quả đáng ghi nhận
trong một số lĩnh vực điển hình. Bình Dương
nằm trong top 5 địa phương có ngành CNHT
phát triển mạnh của cả nước, bước đầu hình
thành sự liên kết sản xuất giữa các DN trong
nước và các DN FDI, từng bước tiếp cận công
nghệ tiên tiến và tham gia vào chuỗi giá trị
toàn cầu ngành công nghiệp. Hiện nay, số
doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh
doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, tập
trung ở các nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ
ngành dệt may, da giày, điện tử, cơ khí chế
tạo… Trên địa bàn tỉnh có gần 2.300 DN sản
xuất, kinh doanh trong lĩnh vực có liên quan
đến ngành CNHT.
Chia sẻ về tiềm năng lớn của CNHT, các
DN ngành gỗ, điện tử, da và vải đều cho rằng
nếu đẩy mạnh phát triển CNHT, DN đầu cuối
sẽ có nhiều cơ hội và đạt hiệu quả cao trong sản
xuất. Và thời kỳ Covid-19, với giao thương

khó khăn, có thể nói, cơ hội phát triển CNHT
thời gian gần đây rất rộng mở cho nhiều DN
trong nước khi ngày càng có nhiều tập đoàn
lớn đầu tư vào Việt Nam.
Giai đoạn 2021-2025, Bình Dương sẽ
tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, kết nối, hỗ trợ
DN CNHT trên địa bàn tỉnh trở thành nhà cung
ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài
nước. Xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào
CNHT, hỗ trợ DN áp dụng hệ thống quản lý,
đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn
cầu trong quản trị DN, quản trị sản xuất. Hỗ trợ
đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản
phẩm CNHT ...
Trong giai đoạn phát triển mới, xác định
phát triển CNHT là một trong những giải pháp
quan trọng để Bình Dương phát triển kinh tế
bền vững, tăng khả năng thu hút đầu tư trực
tiếp nước ngoài, đẩy mạnh tiếp nhận, chuyển

Khu liên hợp CN-DV-ĐT Bình Dương
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giao công nghệ, thúc đẩy sự phát triển của các
DN nhỏ và vừa trong nước. Từ đó, tạo sức lan
tỏa mạnh mẽ, giúp các DN trong nước có thể
tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các DN
có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và chuỗi giá trị
toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia.
Tại các khu công nghiệp, Bình Dương sẽ
hạn chế và không cấp phép các dự án tiêu tốn
nhiều năng lượng, sử dụng công nghệ lạc hậu,
có nguy cơ ô nhiễm môi trường... Bình Dương
sẽ tạo điều kiện và tăng cường liên kết giữa các
DN trong các lĩnh vực CNHT, công nghiệp
phục vụ nông nghiệp. Để có hướng phát triển
căn cơ, trong giai đoạn 2021-2025, Bình
Dương ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực
CNHT như ngành dệt may, sợi, da giày, các
ngành nghề có giá trị, hàm lượng công nghệ
cao, ít thâm dụng lao động. Ngoài ra, một số
ngành nghề khác như chế biến gỗ, y tế, dược,
ngành dịch vụ chất lượng cao... cũng được
quan tâm thu hút đầu tư.
Để xây dựng Bình Dương thành một
trong những cực tăng trưởng quan trọng của
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước
vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát
triển, Bình Dương đã đưa ra một số phương
hướng, giải pháp để phát triển công nghiệp
trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới như: Xác
định ngành công nghiệp công nghệ cao và
ngành công nghiệp hỗ trợ là những ngành
công nghiệp cần phát triển lâu dài; thu hút đầu
tư từ các thành phần kinh tế vào lĩnh vực công
nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ các doanh nghiệp phát
triển, mở rộng thị trường trong và ngoài nước
thuộc lĩnh vực ngành công nghiệp hỗ trợ. Hỗ
trợ các doanh nghiệp từng bước tham gia
chuỗi cung ứng toàn cầu; tiếp tục phối hợp các
sở, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh
tiến độ thực hiện thủ tục, triển khai xây dựng
hạ tầng cụm công nghiệp; tham mưu, đề xuất
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đơn vị quản lý hoạt động sàn giao dịch thương
mại điện tử của tỉnh đảm bảo hiệu quả; tập
trung triển khai các nhiệm vụ bình ổn thị
trường trong nước; tiếp tục triển khai xây dựng
các điểm bán hàng Việt; nghiên cứu tiếp tục
đổi mới hình thức, nội dung xúc tiến thương
mại, rà soát quỹ đất đất sạch tại các khu, cụm
công nghiệp và xây dựng chuyên mục phổ
biến thông tin về quỹ đất, nhà xưởng cho thuê
để doanh nghiệp tham khảo; tiếp nhận và tổng
hợp nhu cầu về mặt bằng sản xuất của doanh
nghiệp, giới thiệu và kết nối giữa doanh
nghiệp có nhu cầu về mặt bằng sản xuất với
chủ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.
Trên cơ sở rà soát, đánh giá kết quả thực
hiện các nội dung kế hoạch phát triển CNHT
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, giai
đoạn 2021-2025, Bình Dương sẽ tiếp tục thực
hiện các nhiệm vụ, như: kết nối, hỗ trợ DN
CNHT trên địa bàn tỉnh trở thành nhà cung
ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài
nước, xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào
CNHT; hỗ trợ DN áp dụng hệ thống quản lý,
đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn
cầu trong quản trị DN, quản trị sản xuất; hỗ trợ
đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản
phẩm CNHT; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng
dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong
sản xuất linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật
liệu… xứng tầm với một tỉnh thành "đầu tàu"
trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
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Khuyến công đồng hành cùng cơ sở

CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN DUY TRÌ SẢN XUẤT TRONG DỊCH BỆNH COVID-19

D

ịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục có
những diễn biến phức tạp, khiến
cho tình hình kinh tế - xã hội của
tỉnh Bình Dương cũng đối mặt với nhiều
thách thức. Để đồng hành cùng doanh
nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này,
Khuyến công Bình Dương đang có nhiều
hoạt động đẩy mạnh hỗ trợ, tạo điều kiện
thuận lợi cho doanh nghiệp và các thành
phần kinh tế thúc đẩy phát triển sản xuất,
kinh doanh, đi kèm với công tác kiểm soát tốt
dịch bệnh Covid-19, không để lây lan ra diện
rộng.
Khuyến công nắm bắt tình hình sản
xuất của cơ sở công nghiệp nông thôn
Thực hiện “mục tiêu kép” vừa bảo đảm
phòng, chống dịch bệnh, vừa nỗ lực sản xuất,
kinh doanh, không chỉ giúp doanh nghiệp trụ
vững mà còn giữ đà tăng trưởng kinh tế chung.
Trên tinh thần “sống an toàn với dịch bệnh
Covid-19”, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Bình Dương đang triển khai đồng bộ các giải
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như:
yêu cầu người lao động đeo khẩu trang, đo thân
nhiệt, khai báo y tế hàng ngày, bảo đảm giãn
cách nhằm duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định,
bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho sức
khoẻ, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người
lao động. Vận động người
dân thực hiện có hiệu
quả chiến lược
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“5K+vaccine” và ứng dụng công nghệ chặt
chẽ, rộng rãi trong phòng, chống dịch bệnh.
Để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất,
kinh doanh của các cơ sở công nghiệp nông
thôn trên địa bàn tỉnh, vừa qua Trung tâm Xúc
tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công
nghiệp phối hợp với Đài truyền hình Bình
Dương đã tổ chức đoàn công tác thực tế ghi
nhận tình hình sản xuất trên địa bàn. Qua đó,
nhìn chung các cơ sở công nghiệp nông thôn đã
được hoạt động khuyến công hỗ trợ trong thời
gian qua như: cơ sở thớt gỗ Thanh Điền An
Thạnh, Công ty Cổ phần sản xuất, thương mại
Hevi, Công ty TNHH Vị Hảo vẫn cố gắng duy
trì sản xuất, với mục tiêu tạo việc làm cho
người lao động, không chú trọng đến lợi nhuận
trong thời gian này. Mặc dù mỗi đơn vị đều có
những quy trình sản xuất đặc thù khác nhau
nhưng nhìn chung mỗi cơ sở công nghiệp nông
thôn cũng xác định tư tưởng dịch bệnh sẽ còn
diễn biến phức tạp, từ đó đã chủ động tự xây
dựng những phương pháp sản xuất trong mùa
dịch phù hợp tuân theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Bên cạnh việc nắm bắt tình hình sản xuất,
hoạt động khuyến công cũng tích cực triển khai
các chương trình hỗ trợ tiếp sức cho các cơ sở
công nghiệp nông thôn vượt qua dịch bệnh, cụ
thể qua chuyến công tác đoàn cũng đã triển
khai đề án hỗ trợ xây dựng phòng trưng bày các
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã
được công nhận qua các kỳ bình chọn cho 03
đơn vị nêu trên. Các đơn vị rất phấn khởi khi
nhận được sự hỗ trợ từ chính sách khuyến công,
sẽ tích cực phối hợp để hoàn thành đề án trong
thời gian sớm nhất.
Khuyến công cùng cơ sở công nghiệp
nông thôn vượt khó duy trì sản xuất
Cơ sở thớt gỗ Thanh Điền An Thạnh,
thành phố Thuận An thực hiện phương châm
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“chống dịch như chống giặc”, đã chủ động triển
khai hàng loạt biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 như: yêu cầu người lao động
đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế
hàng ngày, bảo đảm giãn các tại nơi làm việc.
Tại các phân xưởng, việc phun khử khuẩn cũng
được làm thường xuyên. Nhờ đó, hoạt động sản
xuất của đơn vị được duy trì ổn định, không để
dịch bệnh làm gián đoạn. Nhờ có nhiều nỗ lực
trong cải tiến, chất lượng sản phẩm để đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao của thị trường về mẫu
mã và chất lượng, sản phẩm thớt gỗ Thanh
Điền đã được công nhận sản phẩm công nghiệp
nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực, đây
chính là tấm giấy thông hành giúp sản phẩm
của cơ sở Thanh Điền được hệ thống Bách hóa
Xanh lựa chọn đưa vào phân phối. Nhờ đó, đã
giúp đơn vị có đầu ra ổn định trong giai đoạn
hiện tại, tạo công ăn việc làm cho người lao
động trong bối cảnh nhiều đơn vị đang gặp khó
khăn về thị trường tiêu thụ…
Công ty TNHH Vị Hảo xác định, dịch
bệnh Covid-19 sẽ có nhiều diễn biến phức tạp,
khó lường, đã nhanh chóng thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, ngoài
đảm bảo tuân thủ 5K, công ty cũng chủ động bố
trí các chuyền sản xuất tách biệt thực hiện theo
ca, trang bị máy khử khuẩn cho công nhân…
nhờ triển khai sớm có hiệu quả công tác chống
dịch, công ty vẫn đang đảm bảo quá trình sản
xuất liên tục.
Công ty cổ phần sản xuất thương mại
Hevi – một đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh
vực sản xuất bao bì giấy trên địa bàn thị xã Bến
Cát, tỉnh Bình Dương đã đặt mục tiêu xuyên
suốt là đảm bảo an toàn sản xuất và sức khỏe
cho người lao động. Chính vì thế, đơn vị đã nỗ
lực triển khai tới các bộ phận tăng cường công
tác phòng, chống dịch bệnh theo phương án
“5K”. Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho cán
bộ, công nhân, duy trì sản xuất ổn định, công ty
cũng thành lập Ban phòng, chống dịch Covid19 để triển khai các biện pháp phòng, chống

dịch; mua sắm thiết bị đo thân nhiệt để kiểm tra
thân nhiệt của toàn bộ cán bộ, công nhân khi ra
vào làm việc để đảm bảo môi trường làm việc
an toàn. Nhờ hoạt động phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 được tiến hành thường xuyên
nên Công ty cổ phần sản xuất thương mại Hevi
đã giữ vững nhịp sản xuất trong tình hình mới,
tạo việc làm ổn định cho người lao động trong
thời gian dịch bệnh, góp phần đảm bảo an sinh
xã hội trên địa bàn trong giai đoạn hiện tại.
Trên tinh thần “sống an toàn với dịch
bệnh Covid-19”, các doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh Bình Dương đang triển khai đồng bộ các
giải pháp để duy trì sản xuất, đảm bảo đời sống
cho người lao động đồng thời thực hiện nghiêm
phòng, chống dịch Covid-19 và nỗ lực tìm giải
pháp để thích nghi, đảm bảo phát triển lâu dài,
bền vững. Với những cách làm cụ thể, các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
đang thực hiện tốt song hành hai nhiệm vụ
phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh, ổn
định việc làm và đời sống của công nhân. Qua
đó đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.
Vừa qua, Văn
phòng Chính phủ có Thông
báo 174/TB-VPCP kết luận
của Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính tại buổi làm việc với
lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác
phòng, chống dịch Covid-19 và thúc đẩy
sản xuất kinh doanh. Theo đó mục tiêu đặt ra
đối với tỉnh Bình Dương là: Ngăn chặn, kiềm
chế, đẩy lùi nhanh dịch bệnh, không để phát sinh,
lây lan trong các khu công nghiệp trên địa bàn
tỉnh; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển
kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo
đảm đời sống nhân dân lao động, phấn
đấu hoàn thành và hoàn thành vượt
mức các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ
tỉnh, Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XIII đã đề ra.
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ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THÔNG QUA

HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

T

rong năm 2020, mặc dù đối mặt nhiều
khó khăn như dịch bệnh Covid - 19
diễn biến phức tạp trên thế giới cũng
như thiên tai bão lũ trong nước. Tuy nhiên, kết
thúc năm 2020 ngành gỗ vẫn đạt được những
kết quả khả quan. Theo số liệu thống kê sơ bộ
năm 2020 về kim ngạch xuất khẩu của ngành
gỗ đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra, ước
đạt 12,32 triệu USD so với mục tiêu 12,5 tỷ
USD.
Đồng thời, sự tăng trưởng ấn tượng của
ngành gỗ của Việt Nam trong năm 2020 là
động lực để các doanh nghiệp Việt Nam nói
chung và tỉnh Bình Dương nói riêng tiếp tục
đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, chất lượng
sản phẩm, tìm kiếm thêm khách hàng.
Hơn thế nữa, ngành sản xuất và chế biến
sản phẩm gỗ của tỉnh Bình Dương đang chiếm
kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của ngành gỗ cả
nước. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của
Tỉnh trong năm 2020 ước đạt mức tăng trưởng
14,1% so với cùng kỳ, tương đương 5,454
triệu USD, chiếm trên 47,3% tổng giá trị xuất
khẩu của ngành gỗ của cả nước.
Các doanh nghiệp Bình Dương đang
quan tâm đến việc phát triển ứng dụng công
nghệ số trên nền tảng điện tử và đồng thời sẽ là
cơ hội tốt để giới thiệu sản phẩm, hàng hóa
tỉnh Bình Dương ra thị trường thế giới thông
qua hình thức trực tuyến.
Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
diễn ra trên toàn cầu, việc giao thương trực
tiếp với đối tác, khách hàng quốc tế tại các
chương trình triển lãm thường niên về gỗ và
máy móc thiết bị ở các quốc gia, vùng lãnh thổ
đều ngưng tổ chức. Để đẩy mạnh hoạt động
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xúc tiến thương mại, giữ vững thị trường
truyền thống và tìm kiếm khách hàng mới,
nhằm tiếp tục duy trì ổn định sản xuất kinh
doanh.
Bên cạnh đó, để tiếp tục hỗ trợ doanh
nghiệp tỉnh Bình Dương kết nối giao thương
với đối tác trong nước và quốc tế trong thời đại
ứng dụng kỷ nguyên số thực hiện đổi mới sáng
tạo trong sản xuất, kinh doanh thông qua việc
quảng bá, giới thiệu hình ảnh trên nền tảng
công nghệ giao dịch bằng hình trực tuyến.
Nhà nước đã và đang đồng hành cùng doanh
nghiệp tiến hành chương trình xúc tiến thương
mại thông qua các chương trình hội chợ, triển
lãm trực tuyến.
Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đã
phối hợp cùng với Hiệp hội Chế biến Gỗ tỉnh
Bình Dương (BIFA) và Công ty Kurashico –
Nhật Bản tổ chức Hội chợ Quốc tế Nội thất
trực tuyến - VIFFO 2021 (diễn ra từ ngày
16/4 đến ngày 21/4/2021) trên nền tảng
Online do Silversea Media Việt Nam cung
cấp, nhằm mục đích: Giúp các Doanh nghiệp
có thêm cơ hội giới thiệu các sản phẩm gỗ đến
các khách hàng, đối tác quốc tế trong bối cảnh
đại dịch đang diễn ra; Các thị trường nhắm
đến: Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản;
Quảng bá thương hiệu, sản phẩm và hình ảnh
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của các phẩm gỗ Việt Nam nói chung và tỉnh
Bình Dương nói riêng; Giới thiệu và phổ biến
hình thức hội chợ trực tuyến đến các doanh
nghiệp và khách hàng.
Hội chợ VIFFO 2021 diễn ra thành công
tốt đẹp với các kết quả ngoài mong đợi: Tổng
lượng khách đến tham quan VIFFO 2021
trong các ngày diễn ra Hội chợ là 3822 lượt.
Hầu hết các khách tham quan đến từ các doanh
nghiệp chế nhập khẩu hàng nội, ngoại thất,
các doanh nghiệp sản xuất nội – ngoại thất tìm
nguồn nguyên phụ liệu chất lượng, doanh
nghiệp kinh doanh nhà hàng khách sạn. Khách
tham quan đến từ trong và ngoài nước, trong
đó chủ yếu là từ các doanh nghiệp trong nước
chiếm 52%, doanh nghiệp nước ngoài đến từ
các nước Châu Á chiếm 32% , Châu Âu chiếm
15% và Bắc Mỹ chiếm 1%.
Bên cạnh hoạt động của hội chợ, còn có

4 hội thảo chuyên đề về “Cơ hội thị trường và
các tiêu chuẩn cho sản phẩm gỗ kỹ thuật xuất
khẩu sang Châu Âu”, “ Thế nào là Trí Tuệ
Nhân Tạo”, “Ứng dụng số hóa nhà máy”, “Gỗ
thương mại toàn cầu Việt Nam và Phát triển
ngành gỗ Việt Nam 2021-2025 và tương lai”.
Hội chợ quốc tế nội thất trực tuyến VIFFO 2021 được tổ chức một cách chuyên
nghiệp, mang tầm vóc của một hội chợ quốc tế
trong ngành gỗ, thu hút hầu hết các doanh
nghiệp nội ngoại thất, gỗ nguyên liệu trên thế
giới tham gia, góp phần thúc đẩy sự phát triển
của ngành gỗ Bình Dương nói riêng và của
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Việt Nam nói chung, hướng đến mục tiêu kim
ngạch xuất khẩu ngành gỗ đạt 20 tỷ USD vào
năm 2025 như Thủ Tướng Chính Phủ đã đặt
ra. Thêm vào đó, khẳng định với vị thế ngày
càng phát triển của ngành chế biến gỗ Việt
Nam nói chung và đặc biệt là tỉnh Bình Dương
nói riêng với tư cách là thủ phủ, là trung tâm
của ngành chế biến gỗ Việt Nam.
Hội chợ VIFFO 2021 đạt được thành
công trên cả 03 mặt: công tác tổ chức, thu hút
nhiều doanh nghiệp tham gia triển lãm và
đông đảo doanh nghiệp tham quan hội chợ đến
từ cả ở trong nước và quốc tế, đúng với tính
chất quốc tế của Hội chợ về mặt quy mô, thành
phần cũng như số lượng tham dự. Song song
với những mặt đạt được còn một vài hạn chế
cần được khắc phục như Hội chợ chưa đủ độ
tin cậy và hấp dẫn để thu hút được nhiều
doanh nghiệp tham gia gian hàng, các doanh
nghiệp vẫn ưu ái hình thức hội chợ oﬄine
truyền thống; Quy mô Hội chợ chưa thu hút
được doanh nghiệp nước ngoài tham gia gian
hàng.
Với tình hình hiện nay, dịch bệnh Covid
– 19 vẫn còn đang diễn biến hết sức phức tạp,
việc phòng chống dịch phải đi đôi với phát
triển kinh tế đặc biệt là thúc đẩy hoạt động xúc
tiến thương mại là hết sức cần thiết. Trong giai
đoạn 06 tháng cuối năm 2021, Sở Công
Thương có phương hướng hỗ trợ các doanh
nghiệp và Hiệp hội ngành hàng trên địa bàn
Tỉnh trong chương trình xúc tiến thương mại
thông qua hình thức trực tuyến như: Chương
trình kết nối cung – cầu hàng hóa tại tỉnh
Bình Dương (dự kiến quý IV năm 2021) với
mục đích giới thiệu, quảng bá sản phẩm thông
qua Sàn thương mại điện tử tỉnh Bình Dương
để người dân, doanh nghiệp có thể thay đổi
thói quen tìm hiểu sản phẩm trên môi trường
trực tuyến.
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BÌNH DƯƠNG:

Linh hoạt các giải pháp

bảo đảm lưu thông
hàng hóa thiết yếu

Theo kế hoạch của
ngành Công Thương, các
siêu thị trên địa bàn đã phối
hợp địa phương tổ chức các
chuyến xe lưu động, giúp người dân
chủ động mua các mặt hàng thiết yếu
như thực phẩm tươi sống (rau, củ, quả, cá,
thịt) và thực phẩm khô. Giá bán của các sản
phẩm tại điểm bán hàng lưu động cam kết
luôn bằng giá bán tại siêu thị và sẽ
được niêm yết cụ thể ngay tại mỗi
điểm bán để người dân có thể dễ
dàng tham khảo và an tâm
mua sắm.
Phối hợp chặt chẽ
Theo ông Võ Nhất Vũ, giám đốc siêu thị
Big C Bình Dương, để lưu thông hàng hóa,
doanh nghiệp này đã bố trí đầy đủ nguồn nhân
lực, sẵn sàng vận chuyển hàng hóa đến các
điểm bán xuyên đêm. Vì đa phần hàng hóa
thiết yếu là các mặt hàng tươi sống, rau củ quả
nên từ 3h sáng nhân viên của siêu thị đã chuẩn
bị phân loại hàng hóa và hoàn thành việc giao
hàng lúc 3h sáng để đảm bảo 6h sáng mỗi ngày
tất cả các điểm bán hàng tại tất cả huyện thị
đều có đầy đủ hàng hóa để phục vụ cho bà con.
Phía siêu thị cũng sẵn sàng tăng thêm lượng
hàng hóa đảm bảo đủ phục vụ nhu cầu người
dân tất cả các huyện thị ngay cả khi nhu tăng
cao
Ông Lê Chí Thiện, giám đốc Bưu điện
huyện Phú Giáo cho biết thực hiện chỉ đạo của
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 Phòng Quản lý Thương mại
Bưu Điện tỉnh theo kế hoạch phối hợp với
ngành Công Thương, Bưu điện huyện Phú
Giáo cũng đã tổ chức bán hàng với giá bình
ổn. Hình thức bán hàng được thực hiện chủ
yếu qua các kênh online và số điện thoại
đường dây nóng mà bưu điện cung cấp trên
các trang zalo và phối hợp với đoàn thể các
địa phương, tuyên truyền tại các xã phường
trên địa bàn, bắt đầu từ ngày 20-7, các
chuyến xe lưu động của các bưu tá sẽ đi đến
tận nhà người dân để phát hàng hóa. Theo
ông Lê Chí Thiện, giám đốc Bưu điện
huyện Phú Giáo thì bưu điện nhận hàng của
siêu thị BigC từ 6h sáng. Sau đó nhân viên
bưu điện sẽ soạn hàng và giao theo đơn
hàng của ngày hôm trước. Hàng hóa do siêu
thị cung cấp rất chất lượng bao gồm rau củ
quả, thịt, trứng. “Bưu điện chúng tôi luôn cố
gắng để bữa ăn của người dân được đảm bảo.
Hiện chúng tôi tổ chức các xe hàng hóa lưu
động đến các xã Phước Vĩnh, Phước Hòa,
Phước Sang, Tam Lập. Những ngày tiếp theo
chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức thêm tại nhiều địa

Bản tin Sở Công Thương - Số 03 - 2021

phương”, ông Thiện chia sẻ.
Theo ông Phạm Phú Hiển, Giám đốc
Siêu thị Lotte mart Bình Dương, siêu thị nỗ
lực lớn trong việc bảo đảm nguồn cung hàng
hóa thiết yếu cho các chuyến xe lưu động
được tổ chức bán hàng tại các vùng phong tỏa
trên địa bàn TP. Thuận An. Mỗi tuần siêu thị sẽ
cố gắng đưa hàng hóa, nhân viên bán hàng
theo các chuyến xe vào các khu vực phong tỏa
bán những hàng hóa thiết yếu như thịt, trứng,
rau củ quả trên nguyên tắc bảo đảm an toàn.
Thực hiện kế hoạch của UBND và Sở
Công Thương, AEON Việt Nam bắt đầu triển
khai xe bán hàng lưu động tại tỉnh Bình
Dương. Theo đó, gần 3,6 tấn hàng thực phẩm
được Siêu thị AEON Bình Dương Canary đưa
tới người dân tại phường An Sơn và phường
Bình Hòa, thành phố Thuận An.
Ông Võ Văn Lớt, giám đốc Siêu thị
AEON Bình Dương Canary chia sẻ “AEON
Việt Nam đã và sẽ luôn cố gắng hết sức để
cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu với giá cả
bình ổn. Chúng tôi đã làm việc với nhà cung
cấp để đảm bảo về nguồn hàng và hoạt động
vận chuyển, lưu thông hàng hóa được liên tục,
góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân
thành phố Thuận An cũng như tỉnh Bình
Dương”.
Để đáp ứng nhu cầu hàng hóa, từ 9-7,
siêu thị AEON Bình Dương đã chủ động tăng
nguồn hàng dự trữ các mặt hàng thực phẩm để
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phục vụ nhu cầu của người dân. Cụ thể: tăng
từ 150% - 200% với các mặt hàng thực phẩm
tươi sống (rau, củ, quả, cá, thịt), tăng từ 150%
- 250% với các mặt hàng thực phẩm khô so với
thời gian trước đó. Phía lãnh đạo AEON Việt
Nam cam kết đảm bảo hàng hóa đầy đủ, cung
cấp nhiều phương thức mua hàng từ trực tiếp,
trực tuyến đến mô hình bán hàng lưu động.
Doanh nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ nhà cung
cấp và làm việc với các cơ quan nhà nước để
đảm bảo hàng hóa lưu thông, vận chuyển liên
tục, đồng thời, chung tay cùng chính phủ,
cộng đồng vượt qua đại dịch.
Trong thời gian tới, các xe bán hàng lưu
động siêu thị AEON Bình Dương sẽ duy trì
bán luân phiên ở nhiều điểm bán khác nhau,
lịch trình mỗi ngày sẽ được sắp xếp và bố trí
bởi Sở Công Thương và UBND các phường.
Tất cả nhằm để kịp thời hỗ trợ người dân, giảm
bớt những khó khăn trong việc mua sắm các
sản phẩm thiết yếu, trong bối cảnh Thành phố
đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị
16.
Chủ động trong mọi tình huống
Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức
tạp địa phương, ông Nguyễn Thành Úy, Phó
Chủ tịch UBND TP.Thuận An cho biết, ngoài
việc tổ chức bán hàng tại các bưu điện, UBND
thành phố đã chỉ đạo các phường tổ chức các
điểm bán hàng bình ổn, các xe lưu động đến
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các khu vực phong tỏa, cách ly. Các địa
phương cũng tăng cường phối hợp với các cơ
quan truyền thông thông tin đầy đủ, kịp thời
về năng lực cung ứng, các chương trình, địa
điểm bán hàng hóa thiết yếu của các doanh
nghiệp để ổn định tâm lý của người dân.
Nhằm “chia lửa” cho hệ thống siêu thị, các
chợ đang quá tải, thành phố sẽ tiếp tục chỉ
đạo các địa phương lựa chọn mô hình phù
hợp, tổ chức điểm bán các mặt hàng tươi
sống để gia tăng các điểm cung ứng trên địa
bàn.
Cũng như nhiều địa phương khác
trong tỉnh, tại thị xã Tân Uyên, ban chỉ đạo
phòng chống Covid-19 khuyến khích các
đơn vị tham gia chú trọng phát triển điểm
bán khu công nghiệp, khu lưu trú công nhân.
Tích cực tổ chức các chuyến hàng lưu động
và đẩy mạnh cung ứng hàng hóa bình ổn thị
trường đến các bếp ăn tập thể, chủ động tổ
chức các chương trình khuyến mãi nhằm đẩy
mạnh phân phối, xúc tiến tiêu thụ hàng hóa
bình ổn thị trường. Bố trí địa điểm bán hàng
hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
mua bán hàng dễ dàng trong khu vực cách ly.
Ngành Công Thương đánh giá cao tinh
thần tích cực của các địa phương, đơn vị,
trong việc huy động các nguồn lực để tổ chức
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các điểm bán hàng bình ổn, các chuyến xe
bán hàng lưu động đến từng nhà, ngõ phố,
các khu vực bị phong tỏa, cách ly nhằm đảm
bảo nhu cầu thiết yếu của người dân nhất là
trong những ngày giãn cách xã hội theo chỉ
thị 16 của Chính Phủ. Sở Công Thương
mong muốn các địa phương, đơn vị tiếp tục
tích cực phối hợp để thực hiện tốt kế hoạch
của UBND tỉnh về cung ứng hàng hóa thiết
yếu tại các địa phương. Ngành Công Thương
đã và tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp,
các siêu thị lớn nhằm đảm bảo số lượng và
chất lượng hàng hóa cho địa phương. Trong
những tình huống phát sinh, các ngành, địa
phương cần báo về Sở Công Thương để
chúng tôi kịp thời có những giải pháp hợp lý.
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ĐẢM BẢO NGUỒN CUNG THỰC PHẨM,

HÀNG HÓA THIẾT YẾU TRONG DỊCH BỆNH

T

hực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh
về kế hoạch cung ứng hàng hóa
thiết yếu, Sở Công Thương phối
hợp với địa phương, bưu điện tỉnh, các siêu
thị khẩn trương bố trí, triển khai các điểm
bán hàng thiết yếu bổ sung, lưu động có
kiểm soát an toàn dịch bệnh thay thế cho
các cơ sở bán hàng thiết yếu đã bị đóng cửa
do dịch Covid-19.
Đảm bảo hàng hóa với giá bình ổn
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
và phải thực hiện các biện pháp giãn cách,
cách ly xã hội trong toàn tỉnh, Sở Công
Thương đã ký kết với các doanh nghiệp trên
địa bàn đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho
chương trình Bình ổn thị trường tại 84 điểm
bán hàng tại 9 huyện, thị, thành phố và thực
hiện tốt công tác điều phối hàng hóa cần thiết.
Theo bà Phan Thị Khánh Duyên, Phó
Giám đốc Sở Công Thương, để đảm bảo hàng
hóa phục vụ nhân dân ứng phó với dịch Covid19 trên địa bàn, Sở Công Thương đã tổ chức
buổi làm việc với các siêu thị, địa phương và
lãnh đạo bưu điện để tổ chức các điểm bán
hàng bình ổn, đảm bảo hàng hóa thiết yếu với
giá bình ổn, vừa kiểm soát an toàn dịch bệnh
cho người dân trên địa bàn 9 huyện thị thành
phố. Qua kiểm tra công tác triển khai của địa
phương chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp
các địa phương, ngành bưu điện trong việc tổ
chức cung ứng hàng hóa tại các địa phương.
Đặc biệt là sự nỗ lực của các siêu thị cung ứng
hàng hóa trong thời điểm dịch bệnh này.
Phía lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo

Bản tin Sở Công Thương - Số 03 - 2021

 Phòng Quản lý Thương mại

bưu điện huyện nhanh chóng triển khai các
phương án bán hàng phù hợp với từng địa
phương, đảm bảo hàng hóa đến được với
người dân với giá bình ổn, và đảm bảo an toàn
trong dịch bệnh. Hiện nay bưu điện các thành
phố, huyện thị duy trì việc cung ứng hàng hóa
cho người dân bằng hình thức bán hàng qua
điện thoại. Theo đó, các bưu điện đã thiết lập
poster quảng bá, niêm yết giá cả thông qua các
trang zalo, facebook, thể hiện đầy đủ số điện
thoại để cung ứng kịp thời hàng hóa đến tận
nhà khi người dân có nhu cầu.
Về phía đơn vị cung ứng, ông Võ Nhất
Vũ, giám đốc siêu thị Big C Bình Dương cho
biết sau khi làm việc với Sở Công Thương,
đơn vị đã lên phương án cung ứng hàng hóa
cho các điểm bán hàn bình ổn tại 9 huyện thị.
Phía siêu thị đã làm việc với các đơn vị cung
ứng, nhà sản xuất cũng cam kết không tăng
giá bán vào thời điểm này, không để đứt gãy,
thiếu hàng hoá, nhất là hàng hoá thiết yếu cho
người dân theo đúng hợp đồng đã được ký kết.
Hiện nay Big C đã tăng năng lực cung
cứng lên 1,5 lần so với bình thường để đảm
bảo nguồn cung tại điển bán hàng của siêu thị,
và 84 điểm của 9 huyện thị theo sự điều phối
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của Sở Công Thương. Hiện nay mỗi ngày Big
C cung ứng cho 10 địa điểm bán hàng bình ổn
tại 8 huyện thị (trừ Bắc Tân Uyên) từ 6-7 tấn
hàng hóa bao gồm rau củ quả và các mặt hàng
tưới sống như trứng, thịt. Trong đó, tại thị xã
Bến Cát và thành phố Dĩ An mỗi địa phương,
Big C cung ứng 2 điểm bán hàng hóa.
Linh động các giải pháp
Tại địa bàn Thuận An, ông Nguyễn
Thành Úy, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Thuận An cho biết ngoài việc tổ chức bán hàng
tại các bưu điện, do tình hình dịch bệnh đang
diễn biến phức tạp tại các địa phương nên
UBND thành phố đã chỉ đạo các phường tổ
chức các điểm bán hàng bình ổn, các xe lưu
động đến các địa điểm phong tỏa, cách ly. Các
địa phương cũng tăng cường phối hợp với các
cơ quan truyền thông, thông tin đầy đủ, kịp
thời về năng lực cung ứng hàng hóa, các
chương trình, địa điểm bán hàng hóa thiết yếu
của các doanh nghiệp để ổn định tâm lý của
người dân; công bố công khai, kịp thời các
điểm bán hàng thiết yếu, các điểm tập kết,
trung chuyển hàng hóa cho người dân và các
doanh nghiệp, tiểu thương kinh doanh hàng
hóa thiết yếu để biết và thực hiện việc mua bán
hàng hóa.
Nhằm “chia lửa” cho hệ thống siêu thị,
các chợ đang quá tải hiện nay, thành phố sẽ
tiếp tục chỉ đạo địa phương lựa chọn các mô
hình phù hợp, tổ chức điểm bán các mặt hàng
tươi sống, rau, củ, quả, thịt cá, để gia tăng các
điểm cung ứng hàng hóa trên địa bàn.
Theo ông Phạm Phú Hiển, Giám đốc
siêu thị Lotte mart Bình Dương biết siêu thị nỗ
lực lớn trong việc đảm bảo các nguồn cung
hàng hóa thiết yếu cho các chuyến xe lưu động
được tổ chức cho các vùng phong tỏa trên địa
bàn thành phố Thuận An. Mỗi tuần siêu thị sẽ
cố gắng đưa hàng hóa, nhân viên bán hàng
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theo các chuyến xe của địa phương vào các
khu vực phong tỏa bán những hàng hóa thiết
yếu như thịt, trứng, rau củ quả cho bà con vùng
phong tỏa trên nguyên tắc đảm bảo an toàn.
Bà Phan Thị Khánh Duyên cho biết, để
đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân, trong
thời gian tới, Sở Công Thương đã đề nghị các
hệ thống phân phối cần chủ động hơn nữa nắm
sát tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến
trên địa bàn, bám sát chỉ đạo của Trung ương
và UBND tỉnh về công tác phòng chống
dịch… có phương án chi tiết thu mua hàng
hóa, đảm bảo nguồn cung, điều phối hàng hóa
từ các kho hàng từ kho, từ các tỉnh đến kho
trong địa bàn tỉnh, từ kho của siêu thị đến các
điểm bán, không được thiếu hàng cục bộ, kiểm
soát chất lượng hàng hóa, đảm bảo ATTP, đảm
bảo hàng hóa lưu thông thông suốt. Đẩy mạnh
công tác tuyên truyền để người lao động và
người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K về
phòng chống dịch, phân luồng, đảm bảo giãn
cách tại các điểm bán, đảm bảo tốt công tác
phòng chống dịch cho người lao động hạn chế
tối đa người lao động bị nhiễm dịch để đảm
bảo nguồn nhân lực.
Sở Công Thương cũng đã chủ động phối
hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế hướng
dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi tham gia
vận chuyển hàng hóa đảm bảo lưu thông thuận
tiện nhất. Tỉnh cũng làm việc với các địa
phương về việc tiếp tục rà soát bố trí sẵn sàng
thực hiện các điểm bán hàng lưu động khi cần
thiết.
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Áp dụng mô hình

“3 tại chỗ”

doanh nghiệp tăng năng suất
 Phòng Quản lý Công nghiệp
Trước diễn biến phức tạp của dịch
bệnh trên địa bàn, các doanh nghiệp đồng
tình ủng hộ, khắc phục mọi khó khăn,
chung tay thực hiện “mục tiêu kép”, xây
dựng kịch bản tác động của dịch, đưa mô
hình “3 tại chỗ” (cùng ăn, cùng ở, cùng sản
xuất) nhằm đảm bảo không ngừng sản xuất
và chăm lo sức khỏe cho người lao động
trong dịch bệnh Covid-19.
Hiệu quả tăng cao
Những ngày này, trong khi các doanh
nghiệp đang “chạy đua” để đáp ứng yêu cầu “3
tại chỗ” gồm sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ
ngơi tại chỗ hoặc “1 cung đường - 2 địa điểm”,
chỉ duy nhất 1 cung đường vận chuyển tập
trung công nhân từ nơi sản xuất đến nơi ở của
công nhân để duy trì sản xuất trong điều kiện
phòng chống dịch bệnh thì tại công ty cổ phần
Hưng Hải Thịnh (Cụm Công nghiệp An Lập)
huyện Phú Giáo tình hình sản xuất của doanh
nghiệp rất hiệu quả khi doanh nghiệp này sớm
triển khai phương án tại chỗ ngay từ đầu tháng
7. Hơn lúc nào hết, trong lúc dịch bệnh, công
ty hiểu trách nhiệm của Công ty là phải đảm
bảo đơn hàng, cũng như an toàn cho NLĐ
trước ảnh hưởng của dịch bệnh. Để triển khai
ngay văn bản chỉ đạo của UBND, Công ty
nhanh chóng thực hiện phương án 3 tại chỗ
đảm bảo việc sản xuất kinh doanh, cũng như
phòng, chống dịch hiệu quả.
Ông Phạm Minh Hà, Giám đốc nhà máy
Công ty Hưng Hải Thịnh, huyện Phú Giáo cho
biết, trước đó, xác định việc nhà máy đang có
nhiều đơn hàng cần hoàn thành. Nếu để xảy ra
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dịch bệnh hoặc tạm ngừng sản xuất thì thiệt hại
sẽ rất lớn kể cả về kinh tế lẫn uy tín. Qua theo
dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Ban lãnh
đạo Công ty Hưng Hải Thịnh đã chủ động xây
dựng phương án và có tuyên truyền đến người
lao động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
Do đó, doanh nghiệp đã lên phương án bố trí
cho hơn 350/350 công nhân ở lại nhà máy theo
phương châm “3 tại chỗ” để không bị đứt gãy
chuỗi cung ứng sản xuất, đảm bảo uy tín, đơn
hàng với các đối tác đã được ký kết trước đó.
Để đảm bảo sản xuất được duy trì, đáp
ứng nhu cầu của công nhân lao động, việc bố
trí và có phương án thực hiện 3 tại chỗ được
công ty thực hiện bài bản, phối hợp nhịp
nhàng, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành cũng
như chiến lược sản xuất kinh doanh đã tạo tâm
lý yên tâm cho người lao động trong dịch bệnh
Covid-19. Để toàn bộ nhân sự có thể sinh hoạt
tại nơi làm việc.
Anh Phan Minh Tân - công ty cổ phần
Hưng Hải Thịnh - Cụm công nghiệp Tam Lập
huyện Phú Giáo. Từ khi doanh nghiệp triển
khai phương án 3 tại chỗ đã giúp người lao
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động tại doanh nghiệp yên tâm sản xuất, nỗ lực
hết mình vì mục tiêu phòng chống dịch bệnh,
phát triển sản xuất hiệu quả. Hầu hết công
nhân đều chia sẻ và quyết tâm cùng công ty
duy trì hoạt động sản xuất. Bởi hầu hết đều ý
thức ngoài việc duy trì công ăn việc làm, việc ở
lại công ty cũng là chung tay để bảo vệ sức
khỏe cho chính mình và cho cộng đồng, nhằm
góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Để đảm bảo sức
khỏe và động viên tinh thần cho người lao
động, tất cả người làm việc tại Công ty đều
được test nhanh với Covid-19, phụ cấp
150.000 đồng/người. Doanh nghiệp cũng
phục vụ miễn phí ba bữa ăn/ngày và bồi dưỡng
thêm bữa ăn phụ cho cho công nhân ca đêm.
Công ty đã trang bị đầy đủ vật dụng cần
thiết phục vụ cho công nhân, bố trí nơi ở, khu
vệ sinh, tắm giặt, phơi quần áo... Công nhân ở
trong khu còn trống ngay tại nơi làm việc giúp
cách biệt từng khu sản xuất. Mỗi người một
chỗ ngủ, có chăn, gối, vòm chụp, bố trí điều
hòa, cửa thông gió đầy đủ. Đặc biệt, mỗi chỗ
ngủ đều được đánh mã số tương ứng với mã số
nhân viên và người lao động phải ngủ đúng
chỗ của mình. Tất cả sẽ là những điều kiện để
giảm thiểu việc tập trung, lây lan nguồn dịch,
an toàn trong sản xuất.
 Khẳng định nhờ sự chủ động trong tình
hình dịch bệnh, đến nay sau 2 tuần ở tại công
ty, người lao động rất phấn khởi, năng suất làm
việc tăng khoảng 10%, góp phần thực hiện
thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất của nhà máy.
Công ty lo cho công nhân đủ ngày 3 bữa và chỗ
ngủ nghỉ, điều này đảm bảo sức khỏe để người
lao động yên tâm sản xuất, tăng hiệu quả trong
công việc. Hiện nay, mỗi tháng công ty sản
xuất được 70.000 ngàn sản phẩm nhưng vẫn là
con số khiêm tốn so với nhu cầu thị trường
Hoa Kỳ mà công ty đang có. Công ty cũng
đang tính toán phương án hoàn thiện về công
trình điện, tăng công suất nhà máy, đáp ứng
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nhu cầu của thị trường.
Cũng như công ty Hưng Hải Thịnh, ở
những doanh nghiệp sớm triển khai mô hình 3
tại chỗ như công ty Thiên Phiên (Cụm Công
nghiệp Phú Chánh) thì tình hình sản xuất đến
nay ổn định, đi vào chiều sâu. Ông Zheng Xia,
Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thiên
Phiên toàn bộ 350 công nhân ở lại làm việc nên
năng suất tăng cao hơn so với bình thường.
Các đơn hàng đều đáp ứng đầy đủ không xảy
ra tình trạng phải chạy đua sản xuất cho kịp
như trước. Dù rằng hiện nay đơn hàng không
quá dồi dào nhưng công ty tin rằng với kinh
nghiệm của 20 năm tồn tại và phát triển, cùng
với hệ thống khách hàng lâu năm, công ty đủ
sức cùng người lao động bảo vệ sản xuất, vượt
qua dịch bệnh và cùng Bình Dương sớm thực
hiện mục tiêu chống dịch thành công, phát
triển kinh tế xã hội hậu giai đoạn Covid-19.
Đây là thành quả mà công ty cần bảo vệ để góp
phần làm nên thắng lợi chung của tỉnh nhà
trong cuộc chiến chống Covid đầy cam go này.
Biểu dương sự nỗ lực
Trước những khó khăn chung của các
doanh nghiệp trong dịch bệnh, ông Lê Tấn
Mẫn, Phó Giám đốc Công ty Ens Foam (Cụm
công nghiệp Thành phố Đẹp, thị xã Tân Uyên)
cũng cho biết phía công ty đã nỗ lực hết sức để
đảm bảo an toàn cho sản xuất. Trước tình hình
dịch bệnh phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao khi
công nhân di chuyển nhiều, công ty đã vận
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động mọi người ăn ở, sản xuất tại chỗ. Công ty
bố trí nơi ở hợp lý với đầy đủ tiện nghi cần
thiết. Mọi người xem nhau như người trong
nhà, cùng vượt khó, không phân biệt chức vụ,
tất cả cùng nắm tay để vượt qua khó khăn phía
trước. Điều đáng mừng là 6 tháng đầu năm
2021, tình hình công ty ổn định hơn so với năm
2020. Và đây chính là tiền đề vững chắc để
công ty phòng chống dịch bệnh, duy trì đơn
hàng, chăm lo cho đời sống người lao động.
Ngoài ra, các chế độ lương, thưởng, tăng ca
đều được trả đầy đủ. Mỗi công nhân được ăn
uống ngày 4 bữa và được công ty tạo điều kiện
nghỉ ngơi vui chơi, giải trí sau giờ làm việc.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn
Trường Thi, PGĐ Sở Công Thương Bình
Dương cho biết trong hoàn cảnh dịch bệnh,
điều đáng vui mừng là bức tranh sản xuất của
doanh nghiệp đã có rất nhiều gam màu sáng
khi sáu tháng đầu năm đã ghi nhận những kết
quả rất tốt, hiệu quả kinh doanh đã quay lại cao
hơn cả mức trước dịch bệnh của 6 tháng đầu
năm 2020. Tuy vậy, trước dịch bệnh có nhiều
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diễn biến phức tạp như hiện nay, đòi hỏi các
doanh nghiệp luôn giữ vững ý thức rằng
những thành quả đó hoàn toàn có thể mất đi
nếu các giải pháp sáng tạo về sản xuất kinh
doanh trong điều kiện có dịch không được
triển khai quyết liệt. Chỉ cần xảy ra dịch bệnh
tại doanh nghiệp, hệ lụy nghiêm trọng sẽ xảy
ra với chuỗi cung ứng và trên hết là đời sống
của người lao động tại các doanh nghiệp.
Đánh giá cao những nỗ lực phát triển sản
xuất của công ty Hưng Hải Thịnh, công ty
Thiên Phiên,… khi trong dịch bệnh và phương
án phát triển sản xuất, ông Nguyễn Trường Thi
đề nghị trước mắt các doanh nghiệp cần duy trì
và phát huy việc ổn định đời sống công nhân,
đảm bảo phát triển sản xuất, cùng địa phương
thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. Đặc biệt,
doanh nghiệp cần quan tâm nhắc nhở người
lao động không được tụ tập đông người trong
khu vực nhà ăn, khu vực sinh hoạt của công ty
nhằm đảm bảo an toàn trong dịch bệnh.
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Sở Công Thương:

KIỂM TRA, ĐÔN
ĐỐC THỰC HIỆN
CÔNG TÁC CHỐNG
DỊCH TẠI CÁC
DOANH NGHIỆP

 Phòng Quản lý Công nghiệp
Để đảm bảo an toàn cho sản xuất, Ban
chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ngành Công
Thương đã kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo từng
công ty phải xây dựng phương án phòng
chống xử lý cụ thể khi có ca nhiễm tại doanh
nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ
các tiêu chí chống dịch theo quy định của
tỉnh.
 Đảm bảo phòng chống dịch kịp thời
Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó giám đốc Sở
Công Thương cho biết trước những diễn biến
phức tạp của dịch bệnh
Covid-19, qua kiểm tra
công tác phòng chống dịch
bệnh tại các doanh nghiệp,
ngành Công Thương tăng
cường đôn đốc, chấn chỉnh
việc thực hiện công tác
phòng, chống dịch, bảo
đảm yêu cầu phòng dịch từ
khi chưa có dịch và kịp
thời. Ngành đề nghị các
doanh nghiệp nhanh chóng
khắc phục ngay các bất
cập, hạn chế, yếu kém, các
“lỗ hổng” trong quy định
và tổ chức thực hiện phòng,

22

chống dịch.
Doanh nghiệp nào không đạt các tiêu
chí theo quy định ngành Công Thương nhắc
nhở khắc phục. Đặc biệt đối với các doanh
nghiệp vi phạm, lơ là chủ quan trong phòng
chống dịch bệnh, ngành quyết tâm theo dõi,
đôn đốc báo cáo, không để dịch lây lan. Qua
công tác kiểm tra, ngành cũng tuyên truyền
đến các doanh nghiệp về việc mục tiêu chăm lo
sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết,
trước hết. Bằng mọi biện pháp không để dịch
lây lan trong môi trường sản xuất; nếu dịch
xuất hiện phải khoanh vùng, dập dịch thật
nhanh, thật gọn, nhanh chóng ổn định tình
hình, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.
Bà Hà nhấn mạnh, trên tinh thần quán
triệt quan điểm “Chống dịch như chống giặc”
doanh nghiệp không chủ quan, lơ là, mất cảnh
giác và luôn chủ động linh hoạt với phương
châm 3 tại chỗ. Tất cả các doanh nghiệp cần
nhìn nhận việc phòng chống dịch cần phải ưu
tiên hàng đầu, bởi an toàn tính mạng cho tất cả
phải là nhiệm vụ cao nhất, quan trọng nhất và
cấp bách nhất. Vì có chống dịch được an toàn
thì mới duy trì sản xuất, mà có duy trì phát
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triển sản xuất thì chúng ta mới chống dịch
thành công. Nếu chủ doanh nghiệp nào không
tuân thủ hoặc cơ sở sản xuất nào không tuân
thủ các điều kiện an toàn thì nguy cơ bùng phát
dịch rất cao. Không thể chỉ vì mục tiêu tăng
trưởng kinh tế, mục tiêu trước mắt mà để “vỡ
trận” trong việc phòng chống dịch. Ngành
Công Thương kiên quyết nắm chắc tình hình,
chủ động, linh hoạt thực hiện các giải pháp
phòng chống dịch; kiên quyết không để dịch
bệnh lây lan trong cụm công nghiệp. Qua đó,
yêu cầu các doanh nghiệp cần hết sức chủ
động, linh hoạt, căn cứ tình hình thực tế phải
tập trung, ưu tiên cho chống dịch, những nơi
thực sự an toàn, kiểm soát được thì tập trung
phát triển kinh tế.
Tại công ty TNHH nội thất Phú Đỉnh,
đoàn công tác đã đi thực tế tại khu nhà ăn cán
bộ, khu nhà ăn công nhân, khu sản xuất và khu
cách ly chuẩn bị trong trường hợp có trường
hợp bị nhiễm Covid-19. Hiện nay công ty Phú
Đỉnh có khoảng 14.000 người lao động làm
việc bao gồm cả cán bộ và công nhân sản xuất.
Tại khu nhà ăn cán bộ, đoàn công tác nhắc nhở
cần phải giãn cách các bàn ăn để đảm bảo công
tác phòng chống dịch. Đặc biệt, đoàn công tác
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đã có nhắc nhở và hướng dẫn tại khu nhà ăn
công nhân khi công tác phòng chống dịch
bệnh nơi đây còn khá sơ sài. Số lượng công
nhân tập trung tại đây khoảng trên dưới 1000
người mỗi lần ăn trưa, ăn ca. Bàn ăn của công
ty chưa có vách ngăn, số lượng người tập trung
ăn ca không được chia ra nhiều giờ mà tập
trung vào một giờ cố định. Nếu trong trường
hợp có nguồn lây vào công ty thì nguy cơ tại
nhà ăn là rất lớn.
Tại khu sản xuất, công ty đã giãn cách
công nhân thông qua từng chuyền làm việc
được bố trí từ 4-5 người song chưa thành lập
được các tổ phòng chống Covid-19 theo quy
định. Khu cách ly dù đã có chuẩn bị song chưa
được dọn dẹp, bày trí để kịp thời ứng phó trong
trường hợp khẩn cấp.
Lãnh đạo Sở Công Thương yêu cầu đơn
vị quản lý cụm công nghiệp, lãnh đạo doanh
nghiệp tiếp tục có những khắc phục, sửa chữa
những thiếu sót về thực hiện phòng, chống
dịch trong phạm vi quản lý; kịp thời chấn
chỉnh, khắc phục các bất cập, lỗ hổng, vi
phạm. Tiếp tục thực hiện kế hoạch, triển khai
các biện pháp, phương án phòng, chống dịch
Covid-19 cho phù hợp, khả thi. Đồng thời xây
dựng kịch bản ứng phó với
từng tình huống cụ thể phát
sinh các trường hợp F0, F1,
F2, F3 theo từng cấp độ từ
thấp đến cao để có giải pháp
ngăn chặn, khoanh vùng,
dập dịch hiệu quả, đặc biệt là
phải yêu cầu công nhân khu
công nghiệp thực hiện khai
báo y tế hằng ngày.
Nghiêm túc thực hiện
theo hướng dẫn
Hiện nay, ở một số
cụm công nghiệp, vẫn còn
nhiều doanh nghiệp có tình
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trạng chủ quan, lơ là, chưa thể hiện tốt tinh
thần "chống dịch như chống giặc". Tại công ty
TNHH nội thất Fushun (cụm công nghiệp Phú
Chánh - thị xã Tân Uyên), công tác quản lý
triển khai phòng chống dịch bệnh còn nhiều
hạn chế, chưa chặt chẽ, thiếu sự cố gắng trong
triển khai công tác phòng chống dịch bệnh.
Doanh nghiệp còn chưa tự giác tuân thủ các
quy định phòng, chống dịch, nhất là việc còn
tụ tập đông người; không có đội phòng chống
Covid-19 để công tác kiểm tra, giám sát việc
thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; chưa
có sự cố gắng trong thực hiện các quy định 3
tại chỗ… làm cho nguy cơ dịch bệnh lây lan
rất lớn. Đoàn kiểm tra đã kiên quyết đối với
các doanh nghiệp này và đề nghị hoàn thiện
các quy trình phòng chống dịch bệnh, báo cáo
lại với Sở Công Thương qua đường line cho
sẵn để kịp thời kiểm tra, có ý kiến khi cần thiết.
Bà Vũ Thị Tuyết trưởng phòng nhân sự
công ty TNHH nội thất Fushun cho biết doanh
nghiệp sắp xếp cho lao động ở trong nhà máy
gặp nhiều khó khăn, bởi lâu nay ít công ty có
xây sẵn khu nhà ở cho chuyên gia, công nhân.
Vì khi xây dựng nhà máy, công ty không lường
trước được sẽ có ngày xảy ra đại dịch, phải bố
trí cho công nhân ở lại nhà máy nên không
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chuẩn bị sẵn. Muốn để người
lao động ăn ở ngay tại công ty,
đòi hỏi công ty đủ mặt bằng,
đảm bảo giữ khoảng cách an
toàn cho công nhân. Bài toán
này rất khó tìm đáp án phù hợp
trong thời gian ngắn. Nhiều
công ty bối rối trong việc thực
hiện phương án trên nên đoàn
công tác đã có hướng dẫn, hỗ
trợ cụ thể cho từng doanh
nghiệp phù hợp với điều kiện
của mình.
Theo Sở Công Thương,
về quan điểm trước tiên doanh nghiệp phải
phát huy tinh thần tự lực tự cường không trông
chờ ỷ lại, không đẩy trách nhiệm về phía địa
phương cho rằng khi nào không thể duy trì sản
xuất, doanh nghiệp sẽ cho công nhân nghỉ về
khu nhà trọ. Hơn lúc nào hết, doanh nghiệp
hãy biến không thành có, biến khó thành dễ,
biến không thể thành có thể. Suy nghĩ phải kỹ,
tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ
lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có
trọng tâm trọng điểm.
Đoàn kiểm tra cũng nhấn mạnh các
doanh nghiệp cần coi trọng hơn nữa công tác
thông tin, truyền thông, coi đây là nhiệm vụ
không thể thiếu. Truyền thông phải đi trước
một bước, nhanh chóng, kịp thời, chính xác,
lan tỏa những thông tin tích cực đẩy lùi tiêu
cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, tăng cường thông
tin phân tích để người dân chia sẻ với những
khó khăn, thách thức, truyền cảm hứng cho
người dân phát huy năng lực và tích cực hưởng
ứng, cộng tác với hệ thống chính trị để thực
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Truyền
thông lấy người lao động làm trung tâm, làm
chủ thể để người lao động được thụ hưởng
thành quả truyền thông.
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Bình Dương ban hành Chương trình
khuyến công địa phương đến năm 2025

V

ừa qua, ngày 15/7/2021, Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Dương ban hành
quyết định phê duyệt Chương
trình khuyến công địa phương đến năm
2025 theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng
điểm, hướng đến những đề án khuyến công
có sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy công
nghiệp nông thôn trong thời kỳ mới.
 Để hoạt động khuyến công tại địa
phương trong giai đoạn tới đạt hiệu quả cao,
cũng như để đảm bảo căn cứ pháp lý thực hiện
Chương trình khuyến công đến năm 2025 của
địa phương phù hợp với chủ trương, định
hướng của Trung ương, gắn với đặc điểm nổi
bật của tỉnh, tạo sức lan tỏa, vừa qua Chủ tịch
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số
1811/QĐ-UBND, ngày 15/7/2021 về việc phê
duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Bình
Dương đến năm 2025. Theo đó, từ đây đến
năm 2025 chương trình khuyến công địa
phương sẽ thực hiện 6 mục tiêu cụ thể sau:
1. Xây dựng được ít nhất 04 mô hình
trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ.
Ứng dụng được ít nhất 50 máy móc thiết bị và
ít nhất 04 dây chuyền công nghệ tiên tiến vào
sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.
Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô
nhiễm môi trường cho ít nhất 04 cơ sở công
nghiệp nông thôn.
2. Tổ chức được 02 kỳ bình chọn sản
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp
tỉnh, dự kiến cấp giấy chứng nhận sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh cho ít
nhất 60 sản phẩm. Hỗ trợ ít nhất 08 cơ sở công
nghiệp nông thôn xây dựng, đăng ký nhãn hiệu
sản phẩm. Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn
tham gia ít nhất 12 hội chợ triển lãm trong
nước để trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản
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 Anh Dũng
TTXT ĐT, TM & PTCN
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp,
hàng thủ công mỹ nghệ. Hỗ trợ ít nhất 70 cơ sở
công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ.
Hỗ trợ xây dựng ít nhất 12 phòng trưng bày
giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các cơ sở có
sản phẩm được công nhận sản phẩm công
nghiệp nông thôn tiêu biểu. Hỗ trợ ít nhất 08
cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc thuê tư
vấn lập dự án đầu tư, marketing; quản lý sản
xuất - tài chính - kế toán - nhân lực; thành lập
doanh nghiệp; liên doanh, liên kết trong sản
xuất kinh doanh; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng
gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới.
3. Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm
công nghiệp. Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ
thống xử lý ô nhiễm môi trường cho cụm công
nghiệp. Hình thành cụm liên kết ngành, chuỗi
giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến (thực
hiện theo nhu cầu thực tế phát sinh trong quá
trình thực hiện).
4. Tổ chức ít nhất 04 lớp đào tạo khởi
sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cho
khoảng 200 học viên.
5. Tăng cường tư vấn, trợ giúp thông
tin cho cơ sở công nghiệp nông thôn. Đa dạng
hóa các hình thức thông tin truyền thông; tăng
mạnh số lượng các cơ sở công nghiệp nông
thôn nắm bắt và chủ động tham gia chương
trình.
6. Nâng cao năng lực và tổ chức thực
hiện cho cán bộ, cộng tác viên khuyến công.
Tham gia cơ sở dữ liệu thống nhất từ trung
ương đến địa phương, kết nối, liên thông, chia
sẻ, khai thác sử dụng dữ liệu về khuyến công
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 15/7/2021.
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Ngành Công Thương tham gia thăm hỏi, động
viên các lực lượng tuyến đầu

Tiết kiệm điện không chỉ là tiết kiệm tiền
Trang 04
Đẩy mạnh liên kết nâng cao giá trị sản phẩm
công nghiệp
Trang 07
Khuyến công đồng hành cùng cơ sở công nghiệp
nông thôn duy trì hoạt động sản xuất trong
dịch bệnh Covid - 19
Trang 10
Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại thông
qua hình thức trực tuyến
Trang 12
Bình Dương: Linh hoạt các giải pháp đảm bảo
lưu thông các hàng hóa thiết yếu
Trang 14
Đảm bảo nguồn cung thực phẩm, hàng hóa
thiết yếu trong dịch bệnh
Trang 17
Áp dụng mô hình “3 tại chỗ” doanh nghiệp
tăng năng suất
Trang 19

Sở Công Thương kiểm tra, đôn đốc thực hiện
công tác chống dịch tại các doanh nghiệp

Trang 22
Bình Dương ban hành chương trình khuyến
công địa phương đến năm 2025
Trang 25
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“Cán bộ Công chức, viên chức,
người lao động ngành Công Thương
góp phần "xanh hóa" các địa phương trên địa bàn,
trở về trạng thái "bình thường mới""
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