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LỜI MỞ ĐẦU 
 
Bình Dương là tỉnh nằm trong vùng Đông Nam Bộ, được tách ra từ tỉnh 

Sông Bé từ ngày 01 tháng 01 năm 1997. Trung tâm tỉnh cách thành phố Hồ Chí 

Minh 30km. Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí 

Minh tạo thành tứ giác kinh tế trong vùng; nơi có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, 

phát triển công nghiệp năng động. 

Với diện tích 2.695,22 km2, dân số có 1.691.413 người (31/12/2011) với 

những ưu thế về điều kiện tự nhiên, tiềm năng kinh tế – xã hội, lại nằm trên các 

trục giao thông quan trọng của quốc gia như: quốc lộ 13, quốc lộ 14, tuyến đường 

sắt Bắc – Nam, đường sắt Xuyên Á, đầu mối giao lưu của các tỉnh miền Trung, 

Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh. Bình Dương đang tiếp tục phát triển bền 

vững, trở thành một thành phố văn minh, hiện đại nhất trực thuộc Trung ương vào 

năm 2020. 

Sau khi Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, kinh tế Bình 

Dương đã có bước phát triển mạnh mẽ, nhất là sau khi tỉnh được tái lập. Vận dụng 

sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình 

Dương đã đưa ra nhiều giải pháp có tính đột phá, thu hút được sự đầu tư của cả 

trong và ngoài nước, phát huy thế mạnh của địa phương, tạo ra bước nhảy vọt về 

chất trong phát triển kinh tế xã hội. Hàng loạt các khu công nghiệp được xây dựng, 

nông nghiệp được đầu tư về khoa học – kỹ thuật, tập trung vào các loại cây, con có 

giá trị kinh tế cao, hướng mạnh vào xuất khẩu. Đời sống của người dân được nâng 

lên cả về vật chất và tinh thần. Bộ mặt của Bình Dương đã thay đổi rõ nét, tạo thế 

và lực đi lên một cách vững chắc.  

Để phản ánh những hoạt động nổi bật của tỉnh đạt được trong những năm 

gần đây và hướng phát triển cho những năm tiếp theo, Thư viện tỉnh Bình Dương 

chọn lọc và biên soạn Thư mục “Bình Dương chuyển mình, vươn tầm cao mới”, 

tiếp theo Thư mục “Bình Dương hội nhập và phát triển” đã xuất bản năm 2010.  

Thư mục gồm 7 phần như sau: 

Phần I: Những vấn đề chung về Bình Dương  

Phần II: Tình hình chính trị, an ninh, quốc phòng 

Phần III: Kinh tế và hội nhập 

Phần VII: Xã hội và các chính sách xã hội 

Phần IV: Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 

Phần V: Giáo dục và đào tạo 

Phần VI: Khoa học và công nghệ 

Nội dung cuốn Thư mục sẽ giúp bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu về các vấn đề 

cơ bản của Bình Dương và cảm nhận được sự phát triển không ngừng của một tỉnh 

đang trên đà phát triển. 



Trong quá trình sưu tầm, biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu 

sót. Rất mong bạn đọc và các bạn đồng nghiệp chia sẻ, đóng góp ý kiến. Thư viện 

tỉnh Bình Dương chân thành cảm ơn các tác giả có bài viết trong Thư mục. 

Xin trân trọng giới thiệu Thư mục với bạn đọc! 

Thư viện tỉnh Bình Dương 

 

TỔNG QUAN ĐỊA DANH BÌNH DƯƠNG 

 

Bình Dương là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh lỵ của Bình Dương 

hiện nay là thành phố Thủ Dầu Một, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí 

Minh 30 km. 

Bình Dương là vùng đất chiến trường năm xưa với những địa danh đã đi vào 

lịch sử như Phú Lợi, Bàu Bàng, Bến Súc, Lai Khê, Nhà Đỏ và đặc biệt là chiến khu 

Đ với trung tâm là huyện Tân Uyên, vùng Tam giác sắt trong đó có ba làng An. 

Ngoài ra còn có khu du lịch Đại Nam là khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á,... 
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Bản đồ tỉnh Bình Dương 

 

 

Với tọa độ địa lý 10o 51' 46” – 11o 30' Vĩ độ Bắc, 106o 20'– 106o 58' kinh độ 

Đông. Bình Dương tiếp giáp với các tỉnh, thành sau: Phía Bắc giáp tỉnh Bình 

Phước, phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh, phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, 

phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. 



Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (gồm 8 tỉnh 

thành, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình 

Phước, Tây Ninh, Long An và tỉnh Tiền Giang), là một trong những tỉnh có tốc độ 

tăng trưởng kinh tế cao, phát triển công nghiệp năng động của cả nước. 

Với những ưu thế về điều kiện tự nhiên, tiềm năng kinh tế – xã hội và chính 

sách lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Bình Dương sẽ tiếp tục phát triển bền vững, 

trở thành một thành phố văn minh, hiện đại nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam 

Á. 

1. HÀNH CHÍNH 
Bình Dương có 1 thành phố, 4 thị xã và 4 huyện (với 41 phường, 2 thị trấn 

và 48 xã): 

 Thành phố Thủ Dầu Một: Diện tích 118,67 km2, dân số 264.642 

người, mật độ dân số 2.230 người/km2, 14 phường. 

 Thị xã Thuận An: Diện tích 83,69 km2, dân số 438.922 người, mật độ 

dân số 5.245 người/km2, 9 phường, 1 xã. 

 Thị xã Dĩ An: Diện tích 59,95 km2, dân số 355.370 người, mật độ dân 

số 5.928 người/km2, 7 phường. 

 Thị xã Tân Uyên: Diện tích 192,49 km2, dân số 190.564 người, mật 

độ dân số 990 người/km2, 6 phường, 6 xã. 

 Thị xã Bến Cát: Diện tích 234,44 km2, dân số 203.420 người, mật độ 

dân số 868 người/km2, 5 phường, 3 xã. 

 Huyện Dầu Tiếng : Diện tích 721,39 km2, dân số 115.780 người, mật 

độ dân số 160 người/km2, 1 thị trấn, 11 xã. 

 Huyện Phú Giáo: Diện tích 543,78 km2, dân số 90.315 người, mật độ 

dân số 166 người/km2, 1 thị trấn, 10 xã. 

 Huyện Bắc Tân Uyên: Diện tích 400,88 km2, dân số 58.439 người, 

mật độ dân số 146 người/km2, 10 xã. 

 Huyện Bàu Bàng: Diện tích 339,16 km2, dân số 82.024 người, mật độ 

dân số 242 người/km2, 7 xã. 

Dự kiến đến năm 2020, Bình Dương là đô thị loại I, thành phố trực thuộc 

Trung ương, gồm 6 quận nội thành, 4 huyện ngoại thành với 112 xã, phường, thị 

trấn (60 phường, 39 xã, 13 thị trấn).  

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH  
Bình Dương là một phần của tỉnh Thủ Dầu Một xưa kia. Tỉnh Thủ Dầu Một 

được thành lập tháng 12 năm 1899 từ Sở Tham biện Thủ Dầu Một, tách từ 

tỉnh Biên Hòa. Tháng 10 năm 1956 chính quyền Việt Nam Cộng hòa giải thể 

tỉnh Thủ Dầu Một để thành lập tỉnh Bình Dương, và một phần tỉnh Bình Long. 

Như vậy Bình Dương là một trong 22 tỉnh của Nam Phần được chính quyềnViệt 

Nam Cộng Hòa thiết lập theo Sắc lệnh 143–NV ngày 22 tháng 10 năm 1956. Tỉnh 

lỵ là Phú Cường. Tỉnh Bình Dương bao gồm 5 quận, 10 tổng, 60 xã (ngày 30 tháng 
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8 năm 1957) trong đó các quận là Quận Châu Thành, Lái Thiêu, Bến Cát, Trị 

Tâm, Củ Chi. 

Năm 1959, cắt một phần đất, cùng với phần đất của 2 tỉnh Biên 

Hòa và Phước Long lập ra tỉnh Phước Thành. Tỉnh này tồn tại đến năm 1965 thì 

giải thể. Ngày 18 tháng 12 năm 1963, lập thêm quận Phú Hòa, quận lị đặt tại Bến 

Cỏ, xã Phú Hòa Đông, đến ngày 18 tháng 5 năm 1968 dời về xã Tân Hòa. Quận 

Phú Hòa hiện nay nhập với quận Củ Chi thành huyện Củ Chi thuộc Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Năm 1976, chính quyền mới hợp nhất tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình 

Phước (gồm hai tỉnh Bình Long và Phước Long cũ) thành tỉnh Sông Bé, nhưng đến 

ngày 1 tháng 1 năm 1997 lại tách ra thành hai tỉnh như cũ. 

Khi tách ra, tỉnh Bình Dương có diện tích 2.718,5 km², dân số 646.317 

người (tính cả 4 xã và thị trấn của huyện Đồng Phú của tỉnh Bình Phước chuyển 

sang), gồm thị xã Thủ Dầu Một và 3 huyện Bến Cát, Tân Uyên, Thuận An. Đến 

ngày 23 tháng 7 năm 1999, huyện Thuận An được chia tách thành 2 huyện Thuận 

An và Dĩ An, huyện Bến Cát được chia tách thành 2 huyện Bến Cát và Dầu Tiếng, 

huyện Tân Uyên được chia tách thành 2 huyện Tân Uyên và Phú Giáo.  

Ngày 13 tháng 1 năm 2011, Chính phủ ra Nghị quyết 04/NQ–CP thành lập 2 

thị xã mới là Dĩ An và Thuận An, trên cơ sở 2 huyện Dĩ An và Thuận An cũ. 

Ngày 2 tháng 5 năm 2012, Chính phủ ra Nghị quyết thành lập thành phố Thủ 

Dầu Một trên cơ sở thị xã Thủ Dầu Một cũ. 

Ngày 29 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ra Nghị quyết 136/NQ–CP chia 

huyện Bến Cát thành thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng, chia huyện Tân Uyện 

thành thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên. Như vậy, từ tháng 1 năm 2014, 

Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện. 

3. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, diện tích tự nhiên 

2.695,22 km2 (chiếm khoảng 0,83% diện tích cả nước, khoảng 12% diện tích miền 

Đông Nam Bộ).  

Địa hình 

Bình Dương là một tỉnh nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa sườn phía nam của 

dãy Trường Sơn, nối nam Trường Sơn với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; là 

tỉnh bình nguyên có địa hình lượn sóng yếu từ cao xuống thấp dần từ 10m đến 15m 

so với mặt biển. Vị trí trung tâm của tỉnh ở vào tọa độ địa dư từ 100– 50’–27’’ đến 

110 –24’–32’’ vĩ độ bắc và từ 1060–20’ đến 1060–25’ kinh độ đông. 

Vùng đất Bình Dương tương đối bằng phẳng, thấp dần từ bắc xuống nam. 

Nhìn tổng quát, Bình Dương có nhiều vùng địa hình khác nhau: vùng địa hình núi 

thấp có lượn sóng yếu, vùng có địa hình bằng phẳng, vùng thung lũng bãi bồi ... Có 

một số núi thấp, như núi Châu Thới (huyện Dĩ An), núi Cậu (còn gọi là núi Lấp 

Vò) ở huyện Dầu Tiếng… và một số đồi thấp. 
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Các quy luật tự nhiên tác động lên vùng đất này tạo nên nhiều dạng địa mạo 

khác nhau: có vùng bị bào mòn, có vùng tích tụ (do có sự lắng đọng của các vật 

liệu xâm thực theo dòng chảy), có vùng vừa bị bào mòn, vừa tích tụ và lắng đọng. 

Nguyên nhân chủ yếu là do nước mưa và dòng chảy tác động trên mặt đất, cộng 

với sự tác động của sức gió, nhiệt độ, khí hậu, sự sạt lở và sụp trượt vì trọng lực 

của nền địa chất. Các sự tác động này diễn ra lâu dài hàng triệu năm. 

a. Đất đai 
Đất đai Bình Dương rất đa dạng và phong phú về chủng loại: 

+ Đất xám trên phù sa cổ, có diện tích 200.000 ha phân bố trên các huyện 

Dầu Tiếng, Bến Cát, Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một. Loại đất này phù hợp với 

nhiều loại cây trồng, nhất là cây công nghiệp, cây ăn trái. 

+ Đất nâu vàng trên phù sa cổ, có khoảng 35.206 ha nằm trên các vùng đồi 

thấp thoải xuống, thuộc các huyện Tân Uyên, Phú Giáo, khu vực thành phố Thủ 

Dầu Một, Thuận An và một ít chạy dọc quốc lộ 13. Đất này có thể trồng rau màu, 

các loại cây ăn trái chịu được hạn như mít, điều. 

+ Đất phù sa Glây (đất dốc tụ), chủ yếu là đất dốc tụ trên phù sa cổ, nằm ở 

phía bắc huyện Tân Uyên, Phú Giáo, Bến Cát, Dầu Tiếng, Thuận An, Dĩ An; đất 

thấp mùn Glây có khoảng 7.900 ha nằm rải rác tại những vùng trũng ven sông 

rạch, suối. Đất này có chua phèn, tính axít vì chất sunphát sắt và alumin của chúng. 

Loại đất này sau khi được cải tạo có thể trồng lúa, rau và cây ăn trái, v.v... 

b. Khí hậu 
Khí hậu ở Bình Dương cũng như chế độ khí hậu của khu vực miền Đông 

Nam Bộ: nắng nóng và mưa nhiều, độ ẩm khá cao. Đó là khí hậu nhiệt đới gió mùa 

ổn định, trong năm phân chia thành hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa 

mưa thường bắt đầu từ tháng 5 kéo dài đến cuối tháng 10 dương lịch. 

Vào những tháng đầu mùa mưa, thường xuất hiện những cơn mưa rào lớn, 

rồi sau đó dứt hẳn. Những tháng 7,8,9, thường là những tháng mưa dầm. Có những 

trận mưa dầm kéo dài 1–2 ngày đêm liên tục. Đặc biệt ở Bình Dương hầu như 

không có bão, mà chỉ bị ảnh hương những cơn bão gần. 

Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Bình Dương từ 26oC–27oC. Nhiệt độ cao 

nhất có lúc lên tới 39,3oC và thấp nhất từ 16oC–17oC (ban đêm) và 18oC vào sáng 

sớm. Vào mùa nắng, độ ẩm trung bình hàng năm từ 76%–80%, cao nhất là 86% 

(vào tháng 9) và thấp nhất là 66% (vào tháng 2). Lượng nước mưa trung bình hàng 

năm từ 1.800–2.000mm. Tại ngã tư Sở Sao của Bình Dương đo được bình quân 

trong năm lên đến 2.113,3mm. 

c. Thủy văn, sông ngòi 

Chế độ thủy văn của các con sông chảy qua tỉnh và trong tỉnh Bình Dương 

thay đổi theo mùa: mùa mưa nước lớn từ tháng 5 đến tháng 11 (dương lịch) và mùa 

khô (mùa kiệt) từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau, tương ứng với 2 mùa mưa nắng. 



Bình Dương có 3 con sông lớn, nhiều rạch ở các địa bàn ven sông và nhiều suối 

nhỏ khác. 

Sông Đồng Nai là con sông lớn nhất ở miền Đông Nam Bộ, bắt nguồn từ cao 

nguyên Lâm Viên (Lâm Đồng) dài 635 km nhưng chỉ chảy qua địa phận Bình 

Dương ở Tân Uyên. Sông Đồng Nai có giá trị lớn về cung cấp nước tưới cho nền 

nông nghiệp, giao thông vận tải đường thủy và cung cấp thủy sản cho nhân dân. 

Sông Sài Gòn dài 256 km, bắt nguồn từ vùng đồi cao huyện Lộc Ninh (tỉnh 

Bình Phước). Sông Sài Gòn có nhiều chi lưu, phụ lưu, rạch, ngòi và suối. Sông Sài 

Gòn chảy qua Bình Dương về phía Tây, đoạn từ Lái Thiêu lên tới Dầu Tiếng dài 

143 km, độ dốc nhỏ nên thuận lợi về giao thông vận tải, về sản xuất nông nghiệp, 

cung cấp thủy sản. Ở thượng lưu, sông hẹp (20m) uốn khúc quanh co, từ Dầu 

Tiếng được mở rộng dần đến thị xã Thủ Dầu Một (200m). 

Sông Thị Tính là phụ lưu của sông Sài Gòn bắt nguồn tự đồi Cam xe huyện 

Bình Long (tỉnh Bình Phước) chảy qua Bến Cát, rồi lại đổ vào sông Sài Gòn ở đập 

Ông Cộ. Sông Sài Gòn, sông Thị Tính mang phù sa bồi đắp cho những cánh đồng 

ở Bến Cát, thị xã, Thuận An, cùng với những cánh đồng dọc sông Đồng Nai, tạo 

nên vùng lúa năng suất cao và những vườn cây ăn trái xanh tốt. 

Sông Bé dài 360 km, bắt nguồn từ các sông Đắc RơLáp, Đắc Giun, Đắc 

Huýt thuộc vùng núi tỉnh Đắc Lắc hợp thành từ độ cao 1000 mét. Ở phần hạ lưu, 

đoạn chảy vào đất Bình Dương dài 80 km. Sông Bé không thuận tiện cho việc giao 

thông đường thủy do có bờ dốc đứng, lòng sông nhiều đoạn có đá ngầm, lại có 

nhiều thác ghềnh, tàu thuyền không thể đi lại. 

đ. Tài nguyên rừng 
Do đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm và đất đai màu mỡ, nên rừng ở Bình 

Dương xưa rất đa dạng và phong phú về nhiều chủng loài. Có những khu rừng liền 

khoảnh, bạt ngàn. Rừng trong tỉnh có nhiều loại gỗ quý như: căm xe, sao, trắc, gõ 

đỏ, cẩm lai, giáng hương ... Rừng Bình Dương còn cung cấp nhiều loại dược liệu 

làm thuốc chữa bệnh, cây thực phẩm và nhiều loài động vật, trong đó có những 

loài động vật quý hiếm. 

Hiện nay, rừng Bình Dương đã bị thu hẹp khá nhiều do bị bom đạn, chất độc 

hóa học của giặc Mỹ tàn phá trong chiến tranh. Trong những năm tháng chiến 

tranh diễn ra ác liệt, Mỹ–ngụy đã ủi phá rừng, bứng hết cây cối nhằm tạo thành 

những “vùng trắng”, đẩy lực lượng cách mạng ra xa căn cứ càng làm cho rừng 

thêm cạn kiệt. Mặt khác, sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, việc khai thác 

rừng bừa bãi cũng làm cho rừng bị thu hẹp. 

d. Tài nguyên khoáng sản 

Cùng với những giá trị quý giá về tài nguyên rừng, Bình Dương còn là một 

vùng đất được thiên nhiên ưu đãi chứa đựng nhiều loại khoáng sản phong phú tiềm 

ẩn dưới lòng đất. Đó chính là cái nôi để các ngành nghề truyền thống ở Bình 

Dương sớm hình thành như gốm sứ, điêu khắc, mộc, sơn mài ... 



 

Bình Dương có nhiều đất cao lanh, đất sét trắng, đất sét màu, sạn trắng, đá 

xanh, đá ong nằm rải rác ở nhiều nơi, nhưng tập trung nhất là ở các huyện: Tân 

Uyên, Thuận An, Dĩ An, thị xã Thủ Dầu Một. 

Các nhà chuyên môn đã phát hiện ở vùng Đất Cuốc (huyện Tân Uyên) có 

một mỏ cao lanh lớn phân bố trên một phạm vi hơn 1km2, với trữ lượng lớn. Đất 

cao lanh ở đây được đánh giá là loại đất tốt, có thể sử dụng trong nghề gốm và làm 

các chất phụ gia cho việc sản xuất một số sản phẩm công nghiệp... 

4. DÂN CƯ 
Tính đến năm 2011, toàn tỉnh có 1.691.413 người, mật độ dân số 628 

người/km². Trong đó dân số nam đạt 813.600, dân số nữ đạt 877.800 người. Tỷ lệ 

tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương tăng 14,2 ‰. Trong đó dân số sống tại 

thành thị đạt gần 1.084.200 người, dân số sống tại nông thôn đạt 607.200 người. 

Trên địa bàn Bình Dương có khoảng 15 dân tộc, nhưng đông nhất là người Kinhvà 

sau đó là người Hoa, người Khơ Me... 

5. KINH TẾ 

 Bình Dương là một trong những địa phương năng động trong kinh tế, thu hút 

đầu tư nước ngoài. Với chủ trương tạo ra một môi trường đầu tư tốt nhất hiện nay 

tại Việt Nam. So với cùng kỳ 2013, trong 9 tháng đầu năm 2014, tổng sản phẩm 

GDP của tỉnh tăng 10,7%, sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất 

công nghiệp ước đạt 131.123 tỷ đồng, tăng 13,6%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ đạt 72.789 tỷ đồng, tăng 19,5%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 

11 tỷ 044 triệu đô la Mỹ, tăng 14,5%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 9 tỷ đô la Mỹ. 

Tổng thu ngân sách ước thực hiện 23.000 tỷ đồng, đạt 73,2% dự toán Trung ương 

giao, 73% dự toán HĐND tỉnh; tổng chi ngân sách ước thực hiện 7.700 tỷ đồng, 

đạt 82,6% dự toán Trung ương, 67% dự toán HĐND tỉnh. Tổng vốn đầu tư phát 

triển toàn xã hội ước đạt 38.862 tỷ đồng, tăng 13,3%; tổng giá trị cấp phát vốn đầu 

tư xây dựng cơ bản đến 15/9/2014 là 3.051 tỷ đồng. 

Đầu tư trong nước thu hút được 7.892 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, gồm 

1.528 doanh nghiệp đăng ký mới, 275 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn. Đầu tư 

nước ngoài được 1 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, vượt 40% so với kế hoạch, gồm 113 dự 

án mới với tổng số vốn 673 triệu đô la Mỹ, 99 dự án tăng vốn với số vốn 727 triệu 

đô la Mỹ.   

VĂN HÓA 

Bình Dương có các làng nghề truyền thống, như điêu khắc gỗ, làm đồ gốm 

và tranh sơn mài. Từ xa xưa các sản phẩm gốm mỹ nghệ, sơn mài và điêu khắc của 

Bình Dương đã tham gia hội chợ quốc tế, đồng thời cũng đã xuất khẩu 

sang Pháp và nhiều nước trong khu vực. 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/2011
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Hoa
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Khmer
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p


Làng nghề, Di tích, Danh thắng và Lễ hội truyền thống tại tỉnh Bình Dương 

Làng nghề, lễ hội, địa điểm tham 

quan 

Di tích – Danh thắng 

Nghề sơn mài truyền thống tại Bình 

Dương 

Địa đạo Tam giác sắt Tây Nam Bến 

Cát 

Nghề chạm khắc gỗ trên đất Thủ – 

Bình Dương 

Chợ Thủ Dầu Một 

Làng nghề gốm Bình Dương Núi Cậu - Hồ Dầu Tiếng 

Lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu  Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ 

Chí Minh 

Lễ hội Chùa Ông Bổn Chiến khu Đ 

Khu du lịch Đại Nam Nhà ông Trần Văn Hổ (Tự Đẩu) 

 Nhà cổ Trần Công Vàng 

 Chùa Hội Khánh 

 Núi Châu Thới 

 Nhà tù Phú Lợi 

6. GIÁO DỤC 

Danh sách các trường Cao đẳng, Đại học, trường Trung học chuyên 

nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương: 

 Đại học Bình Dương 

 Đại học Thủ Dầu Một 

 Đại học Kinh tế– Kỹ thuật Bình Dương 

 Đại học quốc tế Miền Đông 

 Đại học Việt – Đức 

 Đại học Mở Tp.HCM (Cơ sở Bình Dương) 

 Đại học Thủy lợi (Cơ sở Bình Dương) 

 Trường Sĩ quan Công binh – Đại học Ngô Quyền (Quyết 

định số 1359/QĐ–TTg). 

 Cao đẳng Y tế Bình Dương 

 Cao đẳng Nghề Việt Nam – Singapore 

 Cao đẳng nghề Đồng An 

 Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ 

 Trường Trung cấp nghề Thủ Dầu Một 

 Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp 

 Trường Trung cấp Kinh tế Tài chính 

 Trường Trung cấp Bách Khoa 

 Trường Trung cấp nghề Việt – Hàn Bình Dương 

 Trường trung cấp kinh tế và công nghệ Đông Nam 

 Trường Trung cấp Mỹ thuật Văn hóa Bình Dương 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_%C4%91%E1%BA%B3ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Trung_h%E1%BB%8Dc_chuy%C3%AAn_nghi%E1%BB%87p&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Trung_h%E1%BB%8Dc_chuy%C3%AAn_nghi%E1%BB%87p&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%E1%BA%A1y_ngh%E1%BB%81&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Th%E1%BB%A7_D%E1%BA%A7u_M%E1%BB%99t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Kinh_t%E1%BA%BF-_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Mi%E1%BB%81n_%C4%90%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Vi%E1%BB%87t_-_%C4%90%E1%BB%A9c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_M%E1%BB%9F_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Th%E1%BB%A7y_l%E1%BB%A3i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_S%C4%A9_quan_C%C3%B4ng_binh
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cao_%C4%91%E1%BA%B3ng_Y_t%E1%BA%BF_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cao_%C4%91%E1%BA%B3ng_Ngh%E1%BB%81_Vi%E1%BB%87t_Nam_-_Singapore&action=edit&redlink=1


7. GIAO THÔNG 
Bình Dương là một tỉnh có hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy rất 

quan trọng nối liền giữa các vùng trong và ngoài tỉnh. Trong hệ thống đường 

bộ, quốc lộ 13 là con đường chiến lược cực kỳ quan trọng xuất phát từ Thành phố 

Hồ Chí Minh, chạy suốt chiều dài của tỉnh từ phía nam lên phía bắc, qua tỉnh Bình 

Phước và nối Vương quốc Campuchia đến biên giới Thái Lan. Đây là con đường 

có ý nghĩa chiến lược cả về quân sự và kinh tế. Đường quốc lộ 14, từ Tây Ninh qua 

Dầu Tiếng đi Chơn Thành, Đồng Xoài, Bù Đăng thuộc tỉnh Bình Phước xuyên 

suốt vùng Tây Nguyên, là con đường chiến lược quan trọng cả trong chiến tranh 

cũng như trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước. Ngoài ra còn có Quốc lộ 

1A từ Thủ Dầu Một đi Phước Long... và hệ thống đường nối thị xã với các thị trấn 

và điểm dân cư trong tỉnh. 

Về hệ thống giao thông đường thủy, Bình Dương nằm giữa 3 con sông lớn, 

nhất là sông Sài Gòn. Bình Dương có thể nối với các cảng lớn ở phía nam và giao 

lưu hàng hóa với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 

8. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI TỈNH BÌNH 

DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020  

Quan điểm phát triển 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 

2020 nhằm xây dựng Bình Dương thành một tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế 

nhanh, toàn diện đảm bảo mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt 

các vấn đề xã hội, xoá đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần của nhân dân. 

Tập trung khai thác lợi thế về vị trí địa lý, sự hợp tác của các tỉnh trong 

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cực hạt nhân phát triển là thành phố Hồ Chí 

Minh để phát triển kinh tế – xã hội. Chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả 

kinh tế gắn với phát triển xã hội trên cơ sở đầu tư có trọng điểm; xây dựng mạng 

lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị và 

dịch vụ; phát triển kinh tế xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh vững mạnh trên địa bàn. 

Mục tiêu phát triển 

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng phát triển 

công nghiệp, dịch vụ. Tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn tốc độ 

tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; chú trọng phát triển 

dịch vụ nhà ở, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và chăm sóc sức khoẻ. Hoàn 

thành sự nghiệp công nghiệp hoá và tạo ra sự phát triển cân đối, bền vững giai 

đoạn sau năm 2015; 

Xây dựng Bình Dương thành một tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, 

toàn diện đảm bảo mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_giao_th%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A7y
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_13
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_s%E1%BB%B1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C6%A1n_Th%C3%A0nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Xo%C3%A0i
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9_%C4%90%C4%83ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Nguy%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_1A
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_1A
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc_Long_(th%E1%BB%8B_x%C3%A3)
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A7y
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_S%C3%A0i_G%C3%B2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long


đề xã hội, xoá đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần của nhân dân. 

Quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa 
– Tỷ lệ đô thị hoá đạt 40% năm 2010, tăng lên 50% năm 2015 và đạt 75% 

năm 2020. Dự báo, dân số đô thị năm 2010 là 480 nghìn người, năm 2020 là 1,5 

triệu người. Phấn đấu đưa tỉnh Bình Dương trở thành đô thị loại I, trực thuộc Trung 

ương vào năm 2020. Không gian thành phố Bình Dương kết nối với thành phố Hồ 

Chí Minh và thành phố Biên Hoà trở thành đại đô thị của cả nước. 

– Năm 2020, dự kiến toàn Tỉnh có 31 khu công nghiệp với tổng diện tích 

9.360,5 ha và 23 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.704 ha. 

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

– Giao thông: Phát triển giao thông đường bộ theo hướng kết nối với hệ 

thống quốc lộ hiện đại tầm cỡ khu vực, với sân bay quốc tế và cụm cảng biển Thị 

Vải – Vũng Tàu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. Tập trung phát triển các trục 

giao thông đường bộ từ đại lộ Bình Dương đi cửa khẩu Hoa Lư, từ đại lộ Bình 

Dương đi Đồng Xoài, từ đại lộ Bình Dương đi Dầu Tiếng, đường cao tốc Mỹ 

Phước – Tân Vạn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải xây dựng các trục 

cắt ngang: Vành đai 3, Vành đai 4, đường Thường Tân – Tân Hưng – Hưng Hòa... 

Đối với giao thông đường thuỷ: tiếp tục nạo vét luồng lạch sông Sài Gòn, sông 

Đồng Nai và sông Thị Tính; cải tạo, nâng cấp và xây dựng hệ thống cảng phục vụ 

vận chuyển, du lịch và dân sinh. 

– Cấp điện, cấp nước: Đầu tư đồng bộ nâng cấp, xây mới hệ thống cấp điện, 

cấp nước đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân, đặc biệt là ở các khu 

công nghiệp và đô thị tập trung. Tốc độ tăng trưởng điện năng tăng trung bình 

24%/năm giai đoạn 2006 – 2010 và giảm xuống còn 13%/năm giai đoạn 2011– 

2015. Tổng nhu cầu điện năng tiêu thụ 6.700 GWh đến năm 2010 và 12.400 GWh 

đến 2015. Thành phần phụ tải cho sản xuất và tiêu dùng khoảng 20% thời kỳ đến 

2015 và 18% thời kỳ đến 2020. Thành phần phụ tải phục vụ phát triển các ngành 

dịch vụ khoảng 36% thời kỳ 2006 – 2015 và ổn định 30% thời kỳ sau 2015. Đến 

năm 2010, ngành nước phải xử lý 247.000 m3/ngày đêm và đến năm 2020 xử lý 

462.000 m3/ngày đêm. Bảo đảm 95 – 97% hộ nông thôn được dùng điện và nước 

sạch năm 2010 và tỷ lệ này đạt 100% vào năm 2020. 

– Thông tin liên lạc: Phát triển ngành bưu chính viễn thông hiện đại, đồng 

bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật số hoá và tự động hoá nhằm bảo đảm thông tin thông 

suốt toàn tỉnh, gắn kết với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 
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LỜI MỞ ĐẦU 
 
Bình Dương là tỉnh nằm trong vùng Đông Nam Bộ, được tách ra từ tỉnh 

Sông Bé từ ngày 01 tháng 01 năm 1997. Trung tâm tỉnh cách thành phố Hồ Chí 

Minh 30km. Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí 

Minh tạo thành tứ giác kinh tế trong vùng; nơi có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, 

phát triển công nghiệp năng động. 

Với diện tích 2.695,22 km2, dân số có 1.691.413 người (31/12/2011) với 

những ưu thế về điều kiện tự nhiên, tiềm năng kinh tế – xã hội, lại nằm trên các 

trục giao thông quan trọng của quốc gia như: quốc lộ 13, quốc lộ 14, tuyến 

đường sắt Bắc – Nam, đường sắt Xuyên Á, đầu mối giao lưu của các tỉnh miền 

Trung, Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh. Bình Dương đang tiếp tục phát 

triển bền vững, trở thành một thành phố văn minh, hiện đại nhất trực thuộc 

Trung ương vào năm 2020. 

Sau khi Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, kinh tế Bình 

Dương đã có bước phát triển mạnh mẽ, nhất là sau khi tỉnh được tái lập. Vận 

dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 

Bình Dương đã đưa ra nhiều giải pháp có tính đột phá, thu hút được sự đầu tư 

của cả trong và ngoài nước, phát huy thế mạnh của địa phương, tạo ra bước nhảy 

vọt về chất trong phát triển kinh tế xã hội. Hàng loạt các khu công nghiệp được 

xây dựng, nông nghiệp được đầu tư về khoa học – kỹ thuật, tập trung vào các 

loại cây, con có giá trị kinh tế cao, hướng mạnh vào xuất khẩu. Đời sống của 

người dân được nâng lên cả về vật chất và tinh thần. Bộ mặt của Bình Dương đã 

thay đổi rõ nét, tạo thế và lực đi lên một cách vững chắc.  

Để phản ánh những hoạt động nổi bật của tỉnh đạt được trong những năm 

gần đây và hướng phát triển cho những năm tiếp theo, Thư viện tỉnh Bình 

Dương chọn lọc và biên soạn Thư mục “Bình Dương chuyển mình, vươn tầm 

cao mới”, tiếp theo Thư mục “Bình Dương hội nhập và phát triển” đã xuất bản 

năm 2010.  

Thư mục gồm 7 phần như sau: 

Phần I: Những vấn đề chung về Bình Dương  

Phần II: Tình hình chính trị, an ninh, quốc phòng 

Phần III: Kinh tế và hội nhập 

Phần IV: Xã hội và các chính sách xã hội 

Phần V: Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 

Phần VI: Giáo dục và đào tạo 

Phần VI: Khoa học và công nghệ 

Nội dung cuốn Thư mục sẽ giúp bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu về các vấn 

đề cơ bản của Bình Dương và cảm nhận được sự phát triển không ngừng của 

một tỉnh đang trên đà phát triển. 

Trong quá trình sưu tầm, biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những 

thiếu sót. Rất mong bạn đọc và các bạn đồng nghiệp chia sẻ, đóng góp ý kiến. 

Thư viện tỉnh Bình Dương chân thành cảm ơn các tác giả có bài viết trong Thư 

mục. 

Xin trân trọng giới thiệu Thư mục với bạn đọc! 

Thư viện tỉnh Bình Dương 
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TỔNG QUAN ĐỊA DANH BÌNH DƯƠNG 

 
Bình Dương là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh lỵ của Bình Dương 

hiện nay là thành phố Thủ Dầu Một, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí 

Minh 30 km. 

Bình Dương là vùng đất chiến trường năm xưa với những địa danh đã đi 

vào lịch sử như Phú Lợi, Bàu Bàng, Bến Súc, Lai Khê, Nhà Đỏ và đặc biệt là 

chiến khu Đ với trung tâm là huyện Tân Uyên, vùng Tam giác sắt trong đó có ba 

làng An. Ngoài ra còn có khu du lịch Đại Nam là khu du lịch lớn nhất Đông 

Nam Á,... 

 
 

Bản đồ tỉnh Bình Dương 

 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_B%E1%BB%99_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7_D%E1%BA%A7u_M%E1%BB%99t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_L%E1%BB%A3i
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0u_B%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%BFn_S%C3%BAc&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lai_Kh%C3%AA&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C3%A0_%C4%90%E1%BB%8F&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1c_C%E1%BA%A3nh_%C4%90%E1%BA%A1i_Nam_V%C4%83n_Hi%E1%BA%BFn
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81
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Với tọa độ địa lý 10o 51' 46” – 11o 30' Vĩ độ Bắc, 106o 20'– 106o 58' kinh 

độ Đông. Bình Dương tiếp giáp với các tỉnh, thành sau: Phía Bắc giáp tỉnh Bình 

Phước, phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh, phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, 

phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. 

Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (gồm 8 tỉnh 

thành, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, 

Bình Phước, Tây Ninh, Long An và tỉnh Tiền Giang), là một trong những tỉnh 

có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, phát triển công nghiệp năng động của cả 

nước. 

Với những ưu thế về điều kiện tự nhiên, tiềm năng kinh tế – xã hội và 

chính sách lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Bình Dương sẽ tiếp tục phát triển 

bền vững, trở thành một thành phố văn minh, hiện đại nhất Việt Nam và khu vực 

Đông Nam Á. 

1. HÀNH CHÍNH 

Bình Dương có 1 thành phố, 4 thị xã và 4 huyện (với 41 phường, 2 thị 

trấn và 48 xã): 

  Thành phố Thủ Dầu Một: Diện tích 118,67 km2, dân số 264.642 người, 

mật độ dân số 2.230 người/km2, 14 phường. 

 Thị xã Thuận An: Diện tích 83,69 km2, dân số 438.922 người, mật độ 

dân số 5.245 người/km2, 9 phường, 1 xã. 

 Thị xã Dĩ An: Diện tích 59,95 km2, dân số 355.370 người, mật độ dân 

số 5.928 người/km2, 7 phường. 

 Thị xã Tân Uyên: Diện tích 192,49 km2, dân số 190.564 người, mật độ 

dân số 990 người/km2, 6 phường, 6 xã. 

 Thị xã Bến Cát: Diện tích 234,44 km2, dân số 203.420 người, mật độ 

dân số 868 người/km2, 5 phường, 3 xã. 

 Huyện Dầu Tiếng : Diện tích 721,39 km2, dân số 115.780 người, mật 

độ dân số 160 người/km2, 1 thị trấn, 11 xã. 

 Huyện Phú Giáo: Diện tích 543,78 km2, dân số 90.315 người, mật độ 

dân số 166 người/km2, 1 thị trấn, 10 xã. 

 Huyện Bắc Tân Uyên: Diện tích 400,88 km2, dân số 58.439 người, mật 

độ dân số 146 người/km2, 10 xã. 

 Huyện Bàu Bàng: Diện tích 339,16 km2, dân số 82.024 người, mật độ 

dân số 242 người/km2, 7 xã. 

Dự kiến đến năm 2020, Bình Dương là đô thị loại I, thành phố trực thuộc 

Trung ương, gồm 6 quận nội thành, 4 huyện ngoại thành với 112 xã, phường, thị 

trấn (60 phường, 39 xã, 13 thị trấn).  

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH  
Bình Dương là một phần của tỉnh Thủ Dầu Một xưa kia. Tỉnh Thủ Dầu 

Một được thành lập tháng 12 năm 1899 từ Sở Tham biện Thủ Dầu Một, tách từ 

tỉnh Biên Hòa. Tháng 10 năm 1956 chính quyền Việt Nam Cộng hòa giải thể 

tỉnh Thủ Dầu Một để thành lập tỉnh Bình Dương, và một phần tỉnh Bình Long. 

Như vậy Bình Dương là một trong 22 tỉnh của Nam Phần được chính quyền Việt 

Nam Cộng Hòa thiết lập theo Sắc lệnh 143–NV ngày 22 tháng 10 năm 1956. 

Tỉnh lỵ là Phú Cường. Tỉnh Bình Dương bao gồm 5 quận, 10 tổng, 60 xã (ngày 

30 tháng 8 năm 1957) trong đó các quận là Quận Châu Thành, Lái Thiêu, Bến 

Cát, Trị Tâm, Củ Chi. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_x%C3%A3_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_Th%E1%BB%A7_D%E1%BA%A7u_M%E1%BB%99t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_x%C3%A3_Thu%E1%BA%ADn_An
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_x%C3%A3_D%C4%A9_An
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%8B_x%C3%A3_T%C3%A2n_Uy%C3%AAn&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%8B_x%C3%A3_B%E1%BA%BFn_C%C3%A1t&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_D%E1%BA%A7u_Ti%E1%BA%BFng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_Ph%C3%BA_Gi%C3%A1o
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Huy%E1%BB%87n_B%E1%BA%AFc_T%C3%A2n_Uy%C3%AAn&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Huy%E1%BB%87n_B%C3%A0u_B%C3%A0ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4_th%E1%BB%8B_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_tr%E1%BB%B1c_thu%E1%BB%99c_trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_tr%E1%BB%B1c_thu%E1%BB%99c_trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%ADn_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
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Năm 1959, cắt một phần đất, cùng với phần đất của 2 tỉnh Biên Hòa và 

Phước Long lập ra tỉnh Phước Thành. Tỉnh này tồn tại đến năm 1965 thì giải 

thể. Ngày 18 tháng 12 năm 1963, lập thêm quận Phú Hòa, quận lị đặt tại Bến 

Cỏ, xã Phú Hòa Đông, đến ngày 18 tháng 5 năm 1968 dời về xã Tân Hòa. Quận 

Phú Hòa hiện nay nhập với quận Củ Chi thành huyện Củ Chi thuộc Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Năm 1976, chính quyền mới hợp nhất tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình 

Phước (gồm hai tỉnh Bình Long và Phước Long cũ) thành tỉnh Sông Bé, nhưng 

đến ngày 1 tháng 1 năm 1997 lại tách ra thành hai tỉnh như cũ. 

Khi tách ra, tỉnh Bình Dương có diện tích 2.718,5 km², dân số 646.317 

người (tính cả 4 xã và thị trấn của huyện Đồng Phú của tỉnh Bình Phước chuyển 

sang), gồm thị xã Thủ Dầu Một và 3 huyện Bến Cát, Tân Uyên, Thuận An. Đến 

ngày 23 tháng 7 năm 1999, huyện Thuận An được chia tách thành 2 huyện 

Thuận An và Dĩ An, huyện Bến Cát được chia tách thành 2 huyện Bến Cát và 

Dầu Tiếng, huyện Tân Uyên được chia tách thành 2 huyện Tân Uyên và Phú 

Giáo.  

Ngày 13 tháng 1 năm 2011, Chính phủ ra Nghị quyết 04/NQ–CP thành 

lập 2 thị xã mới là Dĩ An và Thuận An, trên cơ sở 2 huyện Dĩ An và Thuận An 

cũ. 

Ngày 2 tháng 5 năm 2012, Chính phủ ra Nghị quyết thành lập thành phố 

Thủ Dầu Một trên cơ sở thị xã Thủ Dầu Một cũ. 

Ngày 29 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ra Nghị quyết 136/NQ–CP chia 

huyện Bến Cát thành thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng, chia huyện Tân Uyện 

thành thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên. Như vậy, từ tháng 1 năm 2014, 

Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện. 

3. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, diện tích tự nhiên 

2.695,22 km2 (chiếm khoảng 0,83% diện tích cả nước, khoảng 12% diện tích 

miền Đông Nam Bộ).  

Địa hình 

Bình Dương là một tỉnh nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa sườn phía nam của 

dãy Trường Sơn, nối nam Trường Sơn với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; 

là tỉnh bình nguyên có địa hình lượn sóng yếu từ cao xuống thấp dần từ 10m đến 

15m so với mặt biển. Vị trí trung tâm của tỉnh ở vào tọa độ địa dư từ 100– 50’–

27’’ đến 110 –24’–32’’ vĩ độ bắc và từ 1060–20’ đến 1060–25’ kinh độ đông. 

Vùng đất Bình Dương tương đối bằng phẳng, thấp dần từ bắc xuống nam. 

Nhìn tổng quát, Bình Dương có nhiều vùng địa hình khác nhau: vùng địa hình 

núi thấp có lượn sóng yếu, vùng có địa hình bằng phẳng, vùng thung lũng bãi 

bồi ... Có một số núi thấp, như núi Châu Thới (huyện Dĩ An), núi Cậu (còn gọi 

là núi Lấp Vò) ở huyện Dầu Tiếng… và một số đồi thấp. 

Các quy luật tự nhiên tác động lên vùng đất này tạo nên nhiều dạng địa 

mạo khác nhau: có vùng bị bào mòn, có vùng tích tụ (do có sự lắng đọng của các 

vật liệu xâm thực theo dòng chảy), có vùng vừa bị bào mòn, vừa tích tụ và lắng 

đọng. Nguyên nhân chủ yếu là do nước mưa và dòng chảy tác động trên mặt đất, 

cộng với sự tác động của sức gió, nhiệt độ, khí hậu, sự sạt lở và sụp trượt vì 

trọng lực của nền địa chất. Các sự tác động này diễn ra lâu dài hàng triệu năm. 
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a. Đất đai 
Đất đai Bình Dương rất đa dạng và phong phú về chủng loại: 

+ Đất xám trên phù sa cổ, có diện tích 200.000 ha phân bố trên các huyện 

Dầu Tiếng, Bến Cát, Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một. Loại đất này phù hợp 

với nhiều loại cây trồng, nhất là cây công nghiệp, cây ăn trái. 

+ Đất nâu vàng trên phù sa cổ, có khoảng 35.206 ha nằm trên các vùng 

đồi thấp thoải xuống, thuộc các huyện Tân Uyên, Phú Giáo, khu vực thành phố 

Thủ Dầu Một, Thuận An và một ít chạy dọc quốc lộ 13. Đất này có thể trồng rau 

màu, các loại cây ăn trái chịu được hạn như mít, điều. 

+ Đất phù sa Glây (đất dốc tụ), chủ yếu là đất dốc tụ trên phù sa cổ, nằm ở 

phía bắc huyện Tân Uyên, Phú Giáo, Bến Cát, Dầu Tiếng, Thuận An, Dĩ An; đất 

thấp mùn Glây có khoảng 7.900 ha nằm rải rác tại những vùng trũng ven sông 

rạch, suối. Đất này có chua phèn, tính axít vì chất sunphát sắt và alumin của 

chúng. Loại đất này sau khi được cải tạo có thể trồng lúa, rau và cây ăn trái, 

v.v... 

b. Khí hậu 

Khí hậu ở Bình Dương cũng như chế độ khí hậu của khu vực miền Đông 

Nam Bộ: nắng nóng và mưa nhiều, độ ẩm khá cao. Đó là khí hậu nhiệt đới gió 

mùa ổn định, trong năm phân chia thành hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. 

Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 kéo dài đến cuối tháng 10 dương lịch. 

Vào những tháng đầu mùa mưa, thường xuất hiện những cơn mưa rào lớn, 

rồi sau đó dứt hẳn. Những tháng 7,8,9, thường là những tháng mưa dầm. Có 

những trận mưa dầm kéo dài 1–2 ngày đêm liên tục. Đặc biệt ở Bình Dương hầu 

như không có bão, mà chỉ bị ảnh hương những cơn bão gần. 

Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Bình Dương từ 26oC–27oC. Nhiệt độ cao 

nhất có lúc lên tới 39,3oC và thấp nhất từ 16oC–17oC (ban đêm) và 18oC vào 

sáng sớm. Vào mùa nắng, độ ẩm trung bình hàng năm từ 76%–80%, cao nhất là 

86% (vào tháng 9) và thấp nhất là 66% (vào tháng 2). Lượng nước mưa trung 

bình hàng năm từ 1.800–2.000mm. Tại ngã tư Sở Sao của Bình Dương đo được 

bình quân trong năm lên đến 2.113,3mm. 

c. Thủy văn, sông ngòi 
Chế độ thủy văn của các con sông chảy qua tỉnh và trong tỉnh Bình 

Dương thay đổi theo mùa: mùa mưa nước lớn từ tháng 5 đến tháng 11 (dương 

lịch) và mùa khô (mùa kiệt) từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau, tương ứng với 2 

mùa mưa nắng. Bình Dương có 3 con sông lớn, nhiều rạch ở các địa bàn ven 

sông và nhiều suối nhỏ khác. 

Sông Đồng Nai là con sông lớn nhất ở miền Đông Nam Bộ, bắt nguồn từ 

cao nguyên Lâm Viên (Lâm Đồng) dài 635 km nhưng chỉ chảy qua địa phận 

Bình Dương ở Tân Uyên. Sông Đồng Nai có giá trị lớn về cung cấp nước tưới 

cho nền nông nghiệp, giao thông vận tải đường thủy và cung cấp thủy sản cho 

nhân dân. 

Sông Sài Gòn dài 256 km, bắt nguồn từ vùng đồi cao huyện Lộc Ninh 

(tỉnh Bình Phước). Sông Sài Gòn có nhiều chi lưu, phụ lưu, rạch, ngòi và suối. 

Sông Sài Gòn chảy qua Bình Dương về phía Tây, đoạn từ Lái Thiêu lên tới Dầu 

Tiếng dài 143 km, độ dốc nhỏ nên thuận lợi về giao thông vận tải, về sản xuất 

nông nghiệp, cung cấp thủy sản. Ở thượng lưu, sông hẹp (20m) uốn khúc quanh 

co, từ Dầu Tiếng được mở rộng dần đến thị xã Thủ Dầu Một (200m). 
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Sông Thị Tính là phụ lưu của sông Sài Gòn bắt nguồn tự đồi Cam xe 

huyện Bình Long (tỉnh Bình Phước) chảy qua Bến Cát, rồi lại đổ vào sông Sài 

Gòn ở đập Ông Cộ. Sông Sài Gòn, sông Thị Tính mang phù sa bồi đắp cho 

những cánh đồng ở Bến Cát, thị xã, Thuận An, cùng với những cánh đồng dọc 

sông Đồng Nai, tạo nên vùng lúa năng suất cao và những vườn cây ăn trái xanh 

tốt. 

Sông Bé dài 360 km, bắt nguồn từ các sông Đắk RơLáp, Đắk Giun, Đắk 

Huýt thuộc vùng núi tỉnh Đắk Lắk hợp thành từ độ cao 1000 mét. Ở phần hạ 

lưu, đoạn chảy vào đất Bình Dương dài 80 km. Sông Bé không thuận tiện cho 

việc giao thông đường thủy do có bờ dốc đứng, lòng sông nhiều đoạn có đá 

ngầm, lại có nhiều thác ghềnh, tàu thuyền không thể đi lại. 

đ. Tài nguyên rừng 

Do đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm và đất đai màu mỡ, nên rừng ở Bình 

Dương xưa rất đa dạng và phong phú về nhiều chủng loài. Có những khu rừng 

liền khoảnh, bạt ngàn. Rừng trong tỉnh có nhiều loại gỗ quý như: căm xe, sao, 

trắc, gõ đỏ, cẩm lai, giáng hương ... Rừng Bình Dương còn cung cấp nhiều loại 

dược liệu làm thuốc chữa bệnh, cây thực phẩm và nhiều loài động vật, trong đó 

có những loài động vật quý hiếm. 

Hiện nay, rừng Bình Dương đã bị thu hẹp khá nhiều do bị bom đạn, chất 

độc hóa học của giặc Mỹ tàn phá trong chiến tranh. Trong những năm tháng 

chiến tranh diễn ra ác liệt, Mỹ–ngụy đã ủi phá rừng, bứng hết cây cối nhằm tạo 

thành những “vùng trắng”, đẩy lực lượng cách mạng ra xa căn cứ càng làm cho 

rừng thêm cạn kiệt. Mặt khác, sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, việc 

khai thác rừng bừa bãi cũng làm cho rừng bị thu hẹp. 

d. Tài nguyên khoáng sản 
Cùng với những giá trị quý giá về tài nguyên rừng, Bình Dương còn là 

một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi chứa đựng nhiều loại khoáng sản phong 

phú tiềm ẩn dưới lòng đất. Đó chính là cái nôi để các ngành nghề truyền thống ở 

Bình Dương sớm hình thành như gốm sứ, điêu khắc, mộc, sơn mài ... 

Bình Dương có nhiều đất cao lanh, đất sét trắng, đất sét màu, sạn trắng, đá 

xanh, đá ong nằm rải rác ở nhiều nơi, nhưng tập trung nhất là ở các huyện: Tân 

Uyên, Thuận An, Dĩ An, thị xã Thủ Dầu Một. 

Các nhà chuyên môn đã phát hiện ở vùng Đất Cuốc (huyện Tân Uyên) có 

một mỏ cao lanh lớn phân bố trên một phạm vi hơn 1km2, với trữ lượng lớn. Đất 

cao lanh ở đây được đánh giá là loại đất tốt, có thể sử dụng trong nghề gốm và 

làm các chất phụ gia cho việc sản xuất một số sản phẩm công nghiệp... 

4. DÂN CƯ 
Tính đến năm 2011, toàn tỉnh có 1.691.413 người, mật độ dân số 628 

người/km². Trong đó dân số nam đạt 813.600, dân số nữ đạt 877.800 người. Tỷ 

lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương tăng 14,2 ‰. Trong đó dân số 

sống tại thành thị đạt gần 1.084.200 người, dân số sống tại nông thôn đạt 

607.200 người. Trên địa bàn Bình Dương có khoảng 15 dân tộc, nhưng đông 

nhất là người Kinh và sau đó là người Hoa, người Khơ Me... 

5. KINH TẾ 
 Bình Dương là một trong những địa phương năng động trong kinh tế, thu 

hút đầu tư nước ngoài. Với chủ trương tạo ra một môi trường đầu tư tốt nhất 

hiện nay tại Việt Nam. So với cùng kỳ 2013, trong 9 tháng đầu năm 2014, tổng 

http://vi.wikipedia.org/wiki/2011
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Hoa
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Khmer
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sản phẩm GDP của tỉnh tăng 10,7%, sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, giá 

trị sản xuất công nghiệp ước đạt 131.123 tỷ đồng, tăng 13,6%. Tổng mức bán lẻ 

hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 72.789 tỷ đồng, tăng 19,5%. Kim ngạch xuất 

khẩu ước đạt 11 tỷ 044 triệu đô la Mỹ, tăng 14,5%. Kim ngạch nhập khẩu ước 

đạt 9 tỷ đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 23.000 tỷ đồng, đạt 73,2% 

dự toán Trung ương giao, 73% dự toán HĐND tỉnh; tổng chi ngân sách ước thực 

hiện 7.700 tỷ đồng, đạt 82,6% dự toán Trung ương, 67% dự toán HĐND tỉnh. 

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 38.862 tỷ đồng, tăng 13,3%; tổng 

giá trị cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến 15/9/2014 là 3.051 tỷ đồng. 

 Đầu tư trong nước thu hút được 7.892 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, 

gồm 1.528 doanh nghiệp đăng ký mới, 275 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn. 

Đầu tư nước ngoài được 1 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, vượt 40% so với kế hoạch, 

gồm 113 dự án mới với tổng số vốn 673 triệu đô la Mỹ, 99 dự án tăng vốn với 

số vốn 727 triệu đô la Mỹ.   

6. VĂN HÓA 

Bình Dương là vùng đất có những giá trị văn hóa phát triển lâu đời, phong 

phú và đặc sắc. 

 Về các làng nghề thủ công truyền thống: 

 Sự phát triển của tiểu thủ công nghiệp ở Bình Dương có từ đầu thế kỷ thứ 

17 và những thập niên tiếp theo, sự chi phối mạnh mẽ của nhu cầu cuộc sống 

phát triển trên khắp vùng Đông Nam Bộ. 

 Các nghề thủ công như gốm, sứ, sơn mài, chạm khắc, đồ mộc đã có từ rất  

sớm và  phát triển mạnh. Các vùng được định hình và phát triển là Thủ Dầu 

Một, Tân Uyên, Thuận An, Tương Bình Hiệp…Các làng nghề truyền thống có 

một ý nghĩa quan trọng trong di sản văn hóa Bình Dương, đó là thế mạnh của 

tỉnh cần được đầu tư, bảo tồn, phát huy trong hoạt động du lịch. 

 Về di sản kiến trúc: 

Bình Dương còn là nơi tồn tại những di sản kiến trúc truyền thống có giá 

trị quốc gia. Thành phố Thủ Dầu Một được coi là “Thủ đô của cả Nam bộ về 

nhà cửa, chùa, miếu được xây dựng từ một hai thế kỷ trước, bằng đủ loại danh 

mộc”. Các ngôi nhà cổ như  của ông Trần Công Vàng, Đỗ Cao Thức, Dương 

Văn Bảnh…có kết cấu, trang trí nội thất rất đẹp và tinh xảo. 

Bên cạnh đó Bình Dương còn có rất nhiều di tích lịch sử, văn hóa và danh 

thắng nổi tiếng. Hiện có 12 di tích được xếp hạng Quốc gia và 38 di tích được 

xếp hạng cấp tỉnh. Các di sản kiến trúc góp phần tạo nên một đặc trưng cảnh 

quan và văn hóa riên biệt cho vùng đất và con người Bình Dương 

 Vùng đất có nhiều lễ hội dân gian, cổ truyền: 

 Bình Dương có những lễ hội dân gian và tín ngưỡng tôn giáo đặc sắc 

được tổ chức hàng năm như lễ hội chùa Bà Thiên Hậu, lễ giỗ tổ nghề Sơn 

Mài, lễ hội đua ghe, tục cúng đình…Những lễ hội này góp phần làm giàu 

thêm di sản văn hóa phi vật thể của địa phương. 

7. GIÁO DỤC 



8 
 

Danh sách các trường Cao đẳng, Đại học, trường Trung học chuyên 

nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương: 

  Đại học Bình Dương 

  Đại học Thủ Dầu Một 

 Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương 

 Đại học Quốc tế Miền Đông 

 Đại học Việt – Đức 

 Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh (Cơ sở Bình Dương) 

 Đại học Thủy lợi (Cơ sở Bình Dương) 

 Trường Sĩ quan Công binh – Đại học Ngô Quyền (Quyết định số 

1359/QĐ–TTg). 

 Cao đẳng Y tế Bình Dương 

 Cao đẳng Nghề Việt Nam – Singapore 

 Cao đẳng Nghề Đồng An 

 Cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ 

 Trường Trung cấp nghề Thủ Dầu Một 

 Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp 

 Trường Trung cấp Kinh tế Tài chính 

 Trường Trung cấp Bách Khoa 

 Trường Trung cấp nghề Việt – Hàn Bình Dương 

 Trường Trung cấp kinh tế và công nghệ Đông Nam 

 Trường Trung cấp Mỹ thuật Văn hóa Bình Dương 

8. GIAO THÔNG 
Bình Dương là một tỉnh có hệ thống giao thông đường bộ và đường 

thủy rất quan trọng nối liền giữa các vùng trong và ngoài tỉnh. Trong hệ thống 

đường bộ, quốc lộ 13 là con đường chiến lược cực kỳ quan trọng xuất phát 

từ Thành phố Hồ Chí Minh, chạy suốt chiều dài của tỉnh từ phía nam lên phía 

bắc, qua tỉnh Bình Phước và nối Vương quốc Campuchia đến biên giới Thái 

Lan. Đây là con đường có ý nghĩa chiến lược cả về quân sự và kinh tế. Đường 

quốc lộ 14, từ Tây Ninh qua Dầu Tiếng đi Chơn Thành, Đồng Xoài, Bù 

Đăng thuộc tỉnh Bình Phước xuyên suốt vùng Tây Nguyên, là con đường chiến 

lược quan trọng cả trong chiến tranh cũng như trong thời kỳ hòa bình xây dựng 

đất nước. Ngoài ra còn có Quốc lộ 1A từ Thủ Dầu Một đi Phước Long... và hệ 

thống đường nối thị xã với các thị trấn và điểm dân cư trong tỉnh. 

Về hệ thống giao thông đường thủy, Bình Dương nằm giữa 3 con sông 

lớn, nhất là sông Sài Gòn. Bình Dương có thể nối với các cảng lớn ở phía nam 

và giao lưu hàng hóa với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 

9. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI TỈNH BÌNH 

DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020  

Quan điểm phát triển 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 

2020 nhằm xây dựng Bình Dương thành một tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế 

nhanh, toàn diện đảm bảo mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết 

tốt các vấn đề xã hội, xoá đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần của nhân dân. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_%C4%91%E1%BA%B3ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Trung_h%E1%BB%8Dc_chuy%C3%AAn_nghi%E1%BB%87p&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Trung_h%E1%BB%8Dc_chuy%C3%AAn_nghi%E1%BB%87p&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%E1%BA%A1y_ngh%E1%BB%81&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Th%E1%BB%A7_D%E1%BA%A7u_M%E1%BB%99t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Kinh_t%E1%BA%BF-_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Mi%E1%BB%81n_%C4%90%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Vi%E1%BB%87t_-_%C4%90%E1%BB%A9c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_M%E1%BB%9F_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Th%E1%BB%A7y_l%E1%BB%A3i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_S%C4%A9_quan_C%C3%B4ng_binh
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cao_%C4%91%E1%BA%B3ng_Y_t%E1%BA%BF_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cao_%C4%91%E1%BA%B3ng_Ngh%E1%BB%81_Vi%E1%BB%87t_Nam_-_Singapore&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_giao_th%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A7y
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A7y
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_13
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_s%E1%BB%B1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C6%A1n_Th%C3%A0nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Xo%C3%A0i
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9_%C4%90%C4%83ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9_%C4%90%C4%83ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Nguy%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_1A
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc_Long_(th%E1%BB%8B_x%C3%A3)
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A7y
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_S%C3%A0i_G%C3%B2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
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Tập trung khai thác lợi thế về vị trí địa lý, sự hợp tác của các tỉnh trong 

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cực hạt nhân phát triển là thành phố Hồ 

Chí Minh để phát triển kinh tế – xã hội. Chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao 

hiệu quả kinh tế gắn với phát triển xã hội trên cơ sở đầu tư có trọng điểm; xây 

dựng mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển công nghiệp gắn với phát 

triển đô thị và dịch vụ; phát triển kinh tế xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi 

trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh vững mạnh trên địa bàn. 

Mục tiêu phát triển 

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng phát 

triển công nghiệp, dịch vụ. Tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn 

tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; chú trọng phát 

triển dịch vụ nhà ở, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và chăm sóc sức khoẻ. 

Hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá và tạo ra sự phát triển cân đối, bền vững 

giai đoạn sau năm 2015; 

Xây dựng Bình Dương thành một tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, 

toàn diện đảm bảo mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt các 

vấn đề xã hội, xoá đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần của nhân dân. 

Quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa 
– Tỷ lệ đô thị hoá đạt 40% năm 2010, tăng lên 50% năm 2015 và đạt 75% 

năm 2020. Dự báo, dân số đô thị năm 2010 là 480 nghìn người, năm 2020 là 1,5 

triệu người. Phấn đấu đưa tỉnh Bình Dương trở thành đô thị loại I, trực thuộc 

Trung ương vào năm 2020. Không gian thành phố Bình Dương kết nối với thành 

phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hoà trở thành đại đô thị của cả nước. 

– Năm 2020, dự kiến toàn Tỉnh có 31 khu công nghiệp với tổng diện tích 

9.360,5 ha và 23 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.704 ha. 

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật 
– Giao thông: Phát triển giao thông đường bộ theo hướng kết nối với hệ 

thống quốc lộ hiện đại tầm cỡ khu vực, với sân bay quốc tế và cụm cảng biển 

Thị Vải – Vũng Tàu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. Tập trung phát triển các 

trục giao thông đường bộ từ đại lộ Bình Dương đi cửa khẩu Hoa Lư, từ đại lộ 

Bình Dương đi Đồng Xoài, từ đại lộ Bình Dương đi Dầu Tiếng, đường cao tốc 

Mỹ Phước – Tân Vạn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải xây dựng 

các trục cắt ngang: Vành đai 3, Vành đai 4, đường Thường Tân – Tân Hưng – 

Hưng Hòa... Đối với giao thông đường thuỷ: tiếp tục nạo vét luồng lạch sông Sài 

Gòn, sông Đồng Nai và sông Thị Tính; cải tạo, nâng cấp và xây dựng hệ thống 

cảng phục vụ vận chuyển, du lịch và dân sinh. 

– Cấp điện, cấp nước: Đầu tư đồng bộ nâng cấp, xây mới hệ thống cấp 

điện, cấp nước đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân, đặc biệt là ở các 

khu công nghiệp và đô thị tập trung. Tốc độ tăng trưởng điện năng tăng trung 

bình 24%/năm giai đoạn 2006 – 2010 và giảm xuống còn 13%/năm giai đoạn 

2011– 2015. Tổng nhu cầu điện năng tiêu thụ 6.700 GWh đến năm 2010 và 

12.400 GWh đến 2015. Thành phần phụ tải cho sản xuất và tiêu dùng khoảng 

20% thời kỳ đến 2015 và 18% thời kỳ đến 2020. Thành phần phụ tải phục vụ 

phát triển các ngành dịch vụ khoảng 36% thời kỳ 2006 – 2015 và ổn định 30% 

thời kỳ sau 2015. Đến năm 2010, ngành nước phải xử lý 247.000 m3/ngày đêm 
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và đến năm 2020 xử lý 462.000 m3/ngày đêm. Bảo đảm 95 – 97% hộ nông thôn 

được dùng điện và nước sạch năm 2010 và tỷ lệ này đạt 100% vào năm 2020. 

– Thông tin liên lạc: Phát triển ngành bưu chính viễn thông hiện đại, đồng 

bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật số hoá và tự động hoá nhằm bảo đảm thông tin thông 

suốt toàn tỉnh, gắn kết với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 
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NHỮNG VẤN ĐỀ 

CHUNG VỀ BÌNH DƯƠNG 
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1. Trí Dũng. Tự hào vùng đất Bình Dương / Trí Dũng 

//http://www.bongdabinhduong.com.  

 

TỰ HÀO VÙNG ĐẤT BÌNH DƯƠNG 

 

Thủ Dầu Một – Sông Bé – Bình Dương, với nhiều tên đất tên làng đã đi 

vào lịch sử bằng những chiến công chói lọi trong hai cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Ngày nay, tiếp nối truyền thống hào hùng đó, 

Bình Dương đã và đang viết tiếp những trang sử vẻ vang trên bước đường công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Nhớ mãi mùa thu năm ấy...  
Tỉnh Thủ Dầu Một nay là Bình Dương là nơi có phong trào cách mạng 

phát triển từ rất sớm. Đây là một trong những nơi đã chuẩn bị cho cuộc Cách 

mạng Tháng Tám – mùa thu lịch sử một cách khẩn trương, chu đáo và cùng cả 

nước vùng lên cướp chính quyền, lật đổ chế độ thống trị tàn bạo của thực dân, 

phong kiến, xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở đầu kỷ nguyên 

độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.  

Nhớ lại những ngày ấy, trong không khí khởi nghĩa bao trùm lên các làng 

mạc, thôn xóm, phố phường và với sự chuẩn bị chu đáo, khẩn trương, sáng 24–

8–1945, Tỉnh ủy lâm thời và Ủy ban Khởi nghĩa Thủ Dầu Một đã phát lệnh 

cướp chính quyền trong toàn tỉnh và ấn định ngày khởi nghĩa vào ngay hôm sau 

(25–8–1945). Hưởng ứng lời kêu gọi đó, quần chúng, lực lượng cứu quốc... 

đồng loạt nổi dậy cướp chính quyền. Vì vậy, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền 

về tay nhân dân nhanh chóng giành thắng lợi. 

67 năm đã trôi qua kể từ mùa thu lịch sử 1945, trên vùng đất Bình Dương 

đã có nhiều đổi thay nhưng những ký ức về một thời sôi sục của nhân dân Bình 

Dương đứng lên giành lấy chính quyền vẫn được lưu truyền từ thế hệ này qua 

thế hệ khác. Truyền thống lịch sử vẻ vang ấy mãi là niềm tự hào của mỗi người 

dân Bình Dương và là động lực để cán bộ và nhân dân trong tỉnh quyết tâm xây 

dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của lớp 

lớp cha anh đi trước.  

Những con số biết nói   

6 tháng đầu năm 2012, tổng sản phẩm nội địa (GDP) toàn tỉnh tăng 10%; 

giá trị sản xuất công nghiệp đạt 58.493 tỷ đồng, tăng 11,1% so cùng kỳ. Tổng 

mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 33.083 tỷ đồng, tăng 23,5% so 

với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 5,1 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ. 

Thu hút 780 lượt doanh nghiệp (doanh nghiệp ) trong nước đăng ký mới với 

tổng vốn hơn 3.407,6 tỷ đồng và 201 lượt doanh nghiệp  tăng vốn kinh doanh 

với tổng vốn hơn 2.178,6 tỷ đồng. Về đầu tư nước ngoài, đã thu hút được hơn 

2,8 tỷ USD với 51 dự án cấp mới (tổng vốn đầu tư hơn 1,4 tỷ USD) và 57 dự án 

tăng vốn (tổng vốn 664 triệu USD). 

Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, nhất là sau khi tái lập tỉnh (năm 

1997), Bình Dương đã có những bước tiến dài trong công cuộc phát triển kinh tế 

– xã hội (KT–XH). Từ một tỉnh nghèo, điểm xuất phát thấp nhưng nhờ biết kế 

thừa và phát huy thành quả của tỉnh Sông Bé trước đây, Đảng bộ, chính quyền 

và nhân dân Bình Dương tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, phát huy tiềm 

năng, lợi thế so sánh, khai thác tốt các nguồn lực thuộc các thành phần kinh tế, 
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tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, tập trung phát triển công nghiệp, 

dịch vụ làm động lực để thúc đẩy phát triển KT–XH. Bình Dương cũng là địa 

phương đi đầu và thực hiện tốt chủ trương “trải thảm đỏ” mời gọi đầu tư, quan 

tâm thu hút đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao dân trí. Nhờ vậy, hàng năm 

kinh tế của tỉnh luôn tăng trưởng cao và ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của 

nhân dân được cải thiện và từng bước nâng lên đáng kể. 

Là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh của cả 

nước với tổng sản phẩm tăng bình quân là 14,5%. Năm 2011 tổng sản phẩm tăng 

gấp 6,5 lần so với năm 1997. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 36,9 

triệu đồng. Đến nay cơ cấu kinh tế: công nghiệp 62,2%, dịch vụ 33,7% và nông 

nghiệp 4,1%. Toàn tỉnh hiện có 28 khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp với 

diện tích gần 10.000 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 60%. Ngoài ra, tỉnh còn hình thành một 

khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị với diện tích 4.196 ha, góp phần thu 

hút đầu tư và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa. 

Hiện nay, Bình Dương có hơn 13.000 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 

đăng ký 91.000 tỷ đồng, tăng 10 lần so với cách đây 15 năm và hơn 2.000 dự án 

đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 14,6 tỷ USD. Giá trị kim ngạch xuất 

khẩu năm 2011 đạt 10,8 tỷ USD (chiếm khoảng 12% kim ngạch xuất khẩu cả 

nước). Từ một tỉnh có nguồn thu ngân sách Nhà nước thấp với 817 tỷ đồng vào 

năm 1997 nhưng đến năm 2011 đã đạt 23.500 tỷ đồng, đóng góp đáng kể cho 

ngân sách Trung ương. Liệt kê một vài số liệu trên để thấy rằng chỉ trong vòng 

15 năm kể từ khi tái lập tỉnh, Bình Dương đã có những bước phát triển vượt bậc 

trên tất cả các lĩnh vực. Đó cũng là kết quả của sự đoàn kết, đồng lòng, đồng 

thuận, sáng tạo và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng 

doanh nghiệp. 

Quyết tâm phát triển bền vững 

Người dân Bình Dương và nhất là những người đi xa quê lâu ngày trở về 

đều nhận thấy tỉnh nhà đã thay đổi rất nhiều. Kinh tế phát triển đã biến những 

vùng đất bom cày, đạn xới năm xưa nay trở thành những khu công nghiệp, khu 

đô thị, khu dân cư văn minh, hiện đại đầy sức sống, làm thay đổi cơ bản bộ mặt 

của tỉnh với hệ thống hạ tầng KT–XH được nâng cấp, mở rộng. Ngành dịch vụ 

có điều kiện phát triển mạnh mẽ và đa dạng. Trên lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo 

dục, lao động – việc làm, thể dục thể thao và chính sách xã hội của tỉnh ngày 

càng được quan tâm, đầu tư nhiều hơn. Đến nay, đã có 80% số xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn về phổ cập giáo dục THPT, 39% trường công lập đạt chuẩn quốc 

gia, 49% trường công lập được lầu hóa, 100% trạm y tế có bác sĩ và 97% trạm y 

tế đạt chuẩn quốc gia. Chủ trương xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo và y 

tế phát triển mạnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 7 trường đại học, 7 trường cao 

đẳng, 17 trường trung cấp, 30 cơ sở dạy nghề và 2.503 cơ sở y dược tư nhân 

chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bình Dương luôn quan tâm và thực hiện tốt công 

tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, gia đình nghèo, người có 

công với cách mạng và các đối tượng neo đơn. Nhờ vậy, đến năm 2008, Bình 

Dương không còn hộ nghèo theo tiêu chí cũ của tỉnh. 

Phấn đấu đưa Bình Dương thành một tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020 là mục tiêu mà 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang quyết tâm thực hiện. Để mục 

tiêu đó sớm trở thành hiện thực, Bình Dương đã và đang tổ chức triển khai và 
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thực hiện đồng bộ các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 

toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX. 

Theo đó, Bình Dương tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng chất 

lượng, bền vững, tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng KT–XH, tạo bước 

đột phá về phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, 

chất lượng cao. Đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, bảo đảm 

chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. 

Bình Dương cũng sẽ tích cực thực hiện tốt cải cách hành chính, tháo gỡ khó 

khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng 

thị trường và môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư. 

Thành quả đạt được trong thời gian qua là những tiền đề và điều kiện 

thuận lợi để tỉnh Bình Dương tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong thời 

gian tới, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. 

Trí Dũng  
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2. Hồ Văn. Kỳ diệu Bình Dương / Hồ Văn 

//http://www.bongdabinhduong.com. 

 

KỲ DIỆU BÌNH DƯƠNG 

 
Sau 36 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là sau 

hơn 14 năm tái lập tỉnh, Bình Dương nổi lên như một địa phương kiểu mẫu của 

cả nước về thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Kinh tế – xã hội phát triển 

mạnh, đời sống người dân thay đổi từng ngày. Nếu như trước đây, Bình Dương 

còn là một tỉnh nghèo thì hiện nay diện mạo của tỉnh đã thay đổi với hàng loạt 

khu công nghiệp mọc lên, đường giao thông thông thoáng hẳn, tạo thuận lợi cho 

các nhà đầu tư, Thành phố mới Bình Dương đang hình thành từng ngày với 

nhiều công trình đồ sộ. 

Đổi mới từng ngày 

Bình Dương – nơi tôi đến công tác gần 10 năm, trong ngần ấy năm đã thật 

sự thay da đổi thịt từng ngày như một “phép mầu” kỳ diệu. Nếu như giai đoạn 

1996–1997, Bình Dương chỉ mới sơ khai 2 khu công nghiệp Sóng Thần, Việt 

Nam –Singapore thì đến nay Bình Dương đã có tới 28 khu công nghiệp được 

hình thành với tổng diện tích quy hoạch trên 9.093 ha, trong đó đã có 24 khu 

công nghiệp đi vào hoạt động chính thức. Tổng vốn đầu tư hạ tầng khu công 

nghiệp là trên 7.758 tỷ đồng và trên 150 triệu USD. Ngoài ra, Bình Dương còn 

có 8 cụm công nghiệp với diện tích gần 600 ha, trong đó có 3 cụm công nghiệp 

đã lấp kín diện tích, 5 cụm công nghiệp đang tiếp tục giai đoạn đền bù giải tỏa. 

Công nghiệp phát triển kéo theo nhiều nguồn vốn trong và ngoài nước ồ ạt đổ 

vào Bình Dương đầu tư. Tính đến hết quý I–2011, toàn tỉnh đã thu hút 12.525 

dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn 88.500 tỷ đồng và 2.012 dự án đầu tư 

nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 13 tỷ 872 triệu USD. 

 
Đại lộ Bình Dương – tuyến đường huyết mạch của Bình Dương 

 

“Cú hích” từ công nghiệp đã làm thay đổi toàn bộ diện mạo của Bình 

Dương. Nếu như Dĩ An, Thuận An vừa công bố lên thị xã với diện mạo thay đổi 

toàn diện thì TX. Thủ Dầu Một  là vùng đất của nhiều trung tâm mua sắm đang 

mọc lên, đáp ứng nhu cầu cho người dân. Với Bến Cát, Tân Uyên hôm nay, diện 
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mạo giao thông, đô thị đã thay đổi từng ngày với nhiều công trình mới. Với Dầu 

Tiếng, Phú Giáo, những rừng cao su ngút ngàn, nhiều loại cây hoa màu, cây ăn 

trái trĩu quả đã giúp cho đời sống người dân thay đổi từng ngày. Xin nói thêm 

rằng, không phải hiển nhiên, Bình Dương thu hút trên 700.000 lao động khắp 

nơi đổ về làm việc mà số lao động này tìm đến Bình Dương bởi đây là vùng đất 

nhiều hứa hẹn, họ coi Bình Dương như quê hương thứ hai của mình để cống 

hiến lâu dài và cùng góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và cả 

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.  

Sự kỳ diệu trong phát triển các khu công nghiệp ở Bình Dương đã kéo 

theo nhiều sự thay đổi khác về giao thông, đô thị. Những tuyến đường như: quốc 

lộ 13, ĐT741, ĐT743, ĐT745... các tuyến đường vành đai đang dần hình thành 

và sắp tới là quốc lộ 13 trên không sẽ hình thành, tạo ra một hệ thống giao thông 

hoàn chỉnh, thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại cho người dân và nhà 

đầu tư gần xa. Nếu như năm 2005, ở Dĩ An, Thuận An, TX. Thủ Dầu Một đã 

phát triển mạnh về công nghiệp, đô thị do các yếu tố thiên thời – địa lợi – nhân 

hòa thì đến nay, Bến Cát, Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo cũng phát triển tương 

đối đồng đều. Nhiều vùng quê “xa lắc xa lơ” trước đây nay cũng mang dáng dấp 

đô thị hiện đại với đường nhựa rộng thênh thang, góp phần đưa Bình Dương 

ngày càng phát triển toàn diện.    

Khi đến tham quan và làm việc tại tỉnh Bình Dương, nhiều đoàn tỉnh bạn, 

Trung ương, quốc tế... đều cho rằng, sự phát triển kỳ diệu của Bình Dương được 

khơi nguồn từ lòng tự tin không hề ỷ lại trên mảnh đất anh hùng. Nói như Chủ 

tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung trong buổi tiếp đoàn cán bộ tỉnh Lào Cai, thành 

công của Bình Dương trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội theo hướng 

ngày càng bền vững do là vận dụng được sức mạnh tổng lực cả hệ thống chính 

trị và sự đồng thuận của nhân dân trong tỉnh. Ngoài yếu tố thuận lợi là nằm 

trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, sát với TP.HCM – một thành phố văn 

minh hiện đại, Bình Dương còn quy hoạch và quản lý quy hoạch tốt, xây dựng 

được quy chế điều hành hiệu quả, mạnh dạn đầu tư những dự án trọng điểm của 

tỉnh về giao thông, đô thị gắn với quy hoạch vùng. 

Ấn tượng thành phố mới 
Nhiều lần đi với các đoàn về tham quan Thành phố mới Bình Dương, 

không ai không hồ hởi cho sức bật mới của Bình Dương, trong đó điểm nhấn là 

thành phố mới. Quy mô thành phố chỉ hơn 1.000 ha nằm trong Khu liên hợp 

công nghiệp – dịch vụ – đô thị với tổng diện tích trên 4.196 ha nhưng quả thật ai 

chứng kiến mô hình này qua máy chiếu và thực tế đều tin tưởng vào tương lai 

tươi sáng của Bình Dương với nhiều công trình đồ sộ như Trung tâm chính trị – 

hành chính tập trung, Khu công nghệ kỹ thuật cao, Trung tâm thương mại – tài 

chính – ngân hàng, trường Đại học Quốc tế Miền Đông... phục vụ cho khoảng 

125.000 người dân định cư và hơn 400.000 người thường xuyên đến làm việc. 

Trong lần đến Bình Dương làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên 

nhìn nhận: “Việc xây dựng Thành phố mới Bình Dương đánh dấu bước phát 

triển trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa toàn diện, góp phần phát 

triển kinh tế – xã hội Bình Dương nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam nói chung. Thành phố mới sẽ trở thành thành phố công nghiệp và trung 

tâm đô thị hiện đại, nơi hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa và đào tạo 
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nguồn nhân lực mới, nơi để các doanh nghiệp và nhà khoa học làm việc, nghiên 

cứu và là bộ mặt của Bình Dương trong tương lai”. 

Hôm đi theo đoàn cán bộ tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai 

Nguyễn Hoàng Anh luôn hồ hởi về sự đổi mới của tỉnh Bình Dương, nhất là tâm 

điểm thành phố mới. Ông nói, 3 năm trước, tôi đã từng đến Bình Dương nhưng 

giờ đã khác xa, hệ thống hạ tầng nhanh chóng hoàn chỉnh hơn, ngày càng hiện 

đại. Tiếp đoàn, ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 

Becamex IDC cũng cho hay: “Trung tâm Thành phố mới Bình Dương là mục 

tiêu phát triển công nghiệp bền vững của tỉnh. Trung bình hàng năm, Bình 

Dương tăng trưởng công nghiệp từ 30 – 40%, đối với GDP cũng rất cao, bình 

quân trên 15%, nên nhu cầu tiếp tục đáp ứng cho một giai đoạn mới về phát triển 

công nghiệp cũng như phát triển kinh tế thì cần phải xây dựng dự án này”. Chắc 

chắn với tiền đề khả quan như vậy, cùng năng lực và nhiệt huyết của chủ đầu tư, 

sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân, có thể 

tin tưởng rằng Thành phố mới Bình Dương sẽ thành hiện thực trong thời gian 

không xa nữa. Khi ấy, thành phố mới chính là tâm điểm, cũng là điểm nhấn 

quan trọng để Bình Dương vươn xa, người dân Bình Dương no ấm, hạnh phúc. 

 

Hồ Văn  
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3. Bình Dương chuyển mình, vươn tầm cao mới // http://baodautu.vn. – 

2014. – Ngày 21 tháng 2. 

 

BÌNH DƯƠNG CHUYỂN MÌNH, VƯƠN TẦM CAO MỚI 

 

Ngày 20/2, Bình Dương long trọng tổ chức lễ khánh thành Trung tâm 

Hành chính tập trung của tỉnh. Sự kiện này được kỳ vọng tạo động lực đẩy mạnh 

phát triển Thành phố mới Bình Dương, góp phần đưa Bình Dương cơ bản trở 

thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020. 

Thành phố mới Bình Dương – bước đột phá trong hội nhập quốc tế 

Được khởi công xây dựng từ tháng 11/2010, Thành phố mới Bình Dương, 

với quy mô 1.000 ha nằm trong Khu liên hợp Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ 

có diện tích gần 4.200 ha, được Chính phủ phê duyệt sẽ trở thành trung tâm của 

TP. Bình Dương trực thuộc Trung ương theo định hướng quy hoạch đến năm 

2020. 

Thành phố mới Bình Dương sẽ trở thành một thành phố “khoa học, công 

nghệ và tri thức”, là cửa ngõ thu hút nguồn lực mới cho quá trình phát triển công 

nghệ cao và các dịch vụ tài chính – ngân hàng – thương mại quốc tế; là nơi đủ 

khả năng kiến tạo quá trình ươm mầm các doanh nghiệp mới. 

Thành phố mới Bình Dương sẽ trở thành thủ phủ của TP. Bình Dương 

trực thuộc Trung ương, đóng vai trò chủ đạo, dẫn dắt phát triển kinh tế – xã hội 

tỉnh trong hiện tại và tương lai. 

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 136/NQ–CP ngày 

29/12/2013 nhằm nâng cấp mở rộng huyện Bến Cát, Bàu Bàng và Tân Uyên 

thành thị xã và thành lập huyện Bắc Tân Uyên, càng làm cho vai trò trung tâm 

của Thành phố mới thêm rõ nét. 

Với chủ trương tạo môi trường sống thân thiện, xanh – sạch – đẹp, Thành 

phố mới đã đầu tư xây dựng hệ thống công viên – cây xanh ở bên trong và xung 

quanh trung tâm Thành phố mới. 

 
Thành phố mới Bình Dương sẽ trở thành một thành phố khoa học, 

công nghệ và tri thức.  
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Nhiều tập đoàn quốc tế, công ty công nghệ và đơn vị giáo dục – đào tạo 

đã đến Thành phố mới và đầu tư tổng cộng gần 2.500 tỷ đồng, như Khu công 

nghệ của Tập đoàn Mapletree (Singapore); Đại học Quốc tế Miền Đông, hoạt 

động từ năm 2011; hệ thống Trường Ngô Thời Nhiệm liên cấp, hoạt động từ 

năm 2012; Trường THPT chuyên Nguyễn Khuyến, hoạt động từ năm 2013; 

Trường Quốc tế KinderWorld (Singapore), hoạt động từ năm 2012. Hiện có gần 

7.000 sinh viên, học sinh học tập, sinh hoạt tại Thành phố mới. 

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Becamex, Thành phố mới Bình 

Dương hoàn toàn có triển vọng phát triển tốt trên cơ sở hài hòa đồng bộ với quy 

hoạch chung của tỉnh, gắn kết với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với tầm 

nhìn chiến lược quốc gia về kinh tế, Thành phố mới nằm ở vị trí rất thuận lợi để 

kết nối với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây 

Nam Bộ, TP.HCM thông qua các tuyến đường giao thông lớn, hiện đại, như 

đường xuyên Á, đường Hồ Chí Minh, các tuyến đường vành đai ngoài của 

TP.HCM trên địa bàn Bình Dương kết nối với đường cao tốc TP.HCM – Long 

Thành – Dầu Giây, Quốc lộ 1A hoặc qua đường Mỹ Phước – Tân Vạn đến Sân 

bay Quốc tế Long Thành... 

Đặc biệt, từ tháng 3/2012, Tập đoàn Tokyu – một trong những tập đoàn 

kinh tế lớn của Nhật Bản đã đến hợp tác đầu tư với Becamex tại trung tâm 

Thành phố mới Bình Dương. 

“Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục xây dựng, phát triển trung tâm Thành 

phố mới theo tiêu chí bền vững, thông minh, thân thiện và kết nối đến các trung 

tâm lớn của tỉnh và khu vực Đông Nam Bộ”, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết. 

Đến nay, Thành phố mới Bình Dương đã cơ bản hình thành, người dân đã 

an cư tại đây cùng với các hoạt động trong khu đô thị mới, cao ốc văn phòng, 

căn hộ cao cấp, khu thương mại, ngân hàng, trung tâm hội nghị, câu lạc bộ thể 

dục – thể thao, khu nhà ở xã hội, trường học từ bậc tiểu học đến đại học…, tạo 

cảnh quang khá nhộn nhịp. Tiếng lành đồn xa, khách thập phương cũng đã đến 

tham quan, giao thương và tìm hiểu cơ hội định cư tại Thành phố mới. 

Trung tâm hành chính tập trung – động lực phát triển Thành phố mới 

Bình Dương 

Điểm nhấn của Thành phố mới là Tòa nhà Trung tâm Hành chính của 

tỉnh, với tổng diện tích sàn 104.416 m2, tổng vốn đầu tư 1.875 tỷ đồng, gồm 2 

tháp A và B và Trung tâm Hội nghị –Triển lãm có tổng diện tích sàn 13.859 m2, 

đã được khánh thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo nơi làm việc cho khoảng 

2.000 cán bộ, công nhân viên. 

Tòa nhà trung tâm được thiết kế hiện đại, khai thác tối đa ánh sáng tự 

nhiên và thân thiện với môi trường; là nơi làm việc của các cơ quan lãnh đạo của 

Đảng, chính quyền tỉnh, cùng các cơ quan sở, ban, ngành, đoàn thể…, tạo thành 

một quần thể phức hợp kết nối với các trường đại học, trung học quốc tế, khu 

công nghiệp và khu dân cư… Trụ sở các cơ quan trực thuộc Trung ương cũng 

được quy hoạch trong khu vực này. 

Ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Trung 

tâm Hành chính tập trung sẽ là “trung tâm kiến tạo và truyền động lực” cho việc 

phát triển Khu liên hợp và Thành phố mới; tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế – 

xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển bền vững trong các giai đoạn tiếp theo. Với các 

loại hình dịch vụ hành chính công nghệ cao, Trung tâm Hành chính tập trung 
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giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng với một nền hành chính công 

minh bạch và hiệu quả. Đó sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động kinh 

tế, giao lưu, hội nhập quốc tế ở trình độ cao; giúp nâng cao năng lực cạnh tranh 

của tỉnh và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Giải pháp cơ bản từ nay đến năm 2020 để hoàn thiện Đề án Khu liên hợp 

Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Bình Dương 

Từ nay đến năm 2020, nhiệm vụ đầu tư xây dựng, phát triển, hoàn thiện 

Khu liên hợp Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ và Thành phố mới Bình Dương 

còn rất nặng nề, nhưng Becamex vẫn vững vàng một niềm tin thành công. 

Ông Nguyễn Văn Hùng khẳng định, với truyền thống”liên tục đổi mới để 

phát triển”, Becamex sẽ chọn lựa, sắp xếp lại những lĩnh vực cần đầu tư lớn, đầu 

tư rộng; tích cực đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực về khoa học – công nghệ và 

quản trị; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hiện hữu thay đổi và nâng 

cấp công nghệ sản xuất để nâng cao tính cạnh tranh. 

Becamex sẽ tiếp tục phát triển hạ tầng giao thông rộng rãi, thông thoáng 

theo tiêu chí “xanh – sạch – đẹp”, tạo niềm tin và cảm hứng cho các nhà đầu tư 

tiềm năng đầu tư vào Bình Dương khi có điều kiện. “Các năm tiếp theo, chúng 

tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, cùng các chuyên gia và các tập đoàn lớn nghiên 

cứu khả thi các đề án phụ và đề án kết nối, xem đó là đóng góp của Becamex để 

thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của tỉnh, xây dựng thành công 

Khu liên hợp và Thành phố mới Bình Dương, góp phần để tỉnh Bình Dương trở 

thành thành phố loại I vào năm 2020”, ông Hùng nhấn mạnh. 

Hệ thống giao thông bên trong Khu liên hợp được đầu tư trước và gần 

hoàn chỉnh, hiện đang tiếp tục xây dựng kết nối ra bên ngoài, như đường kết nối 

đến TP. Thủ Dầu Một; đường Phạm Ngọc Thạch từ trung tâm Thành phố mới 

đến Ngã năm Phước Kiến; đường tạo lực Tân Uyên; đường tạo lực Mỹ Phước – 

Tân Vạn kết nối các huyện, thị xã phía Bắc. Ở phía Nam, Khu liên hợp kết nối 

với Thuận An – Dĩ An và là cửa ngõ đến TP.HCM. 

Việc Bình Dương tổ chức lễ khởi động xây dựng, phát triển Thành phố 

mới Bình Dương (công bố 11 dự án trọng điểm năm 2014) và khánh thành 

Trung tâm Hành chính tập trung là lời khẳng định mạnh mẽ của tỉnh trong việc 

phát triển bền vững, nhằm thu hút đầu tư nhiều hơn nữa, tạo cơ sở vững chắc để 

các nhà đầu tư tin tưởng và mạnh dạn đầu tư vào Bình Dương. 

Kinh tế Bình Dương chuyển biến tích cực 

Năm 2013, tỉnh Bình Dương đã đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế 

– xã hội đề ra. Cụ thể, GDP tăng 12,8% so với năm 2012, GDP bình quân đầu 

người đạt 52,7 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,1%; tổng 

mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 24,3%; kim ngạch xuất khẩu 

tăng 15,7%; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 1,3 tỷ USD; tổng 

vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 15,5%; tổng thu ngân sách đạt 29.000 tỷ 

đồng, bằng 102% dự toán đề ra. 

Kế hoạch năm 2014, UBND tỉnh Bình Dương xác định mục tiêu phấn đấu 

đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2013. Cụ thể, GDP tăng 13%; GDP bình quân 

đầu người khoảng 60 triệu đồng/năm; thu ngân sách khoảng 31.500 tỷ đồng, 

trong đó thu nội địa khoảng 22.500 tỷ đồng và thu xuất nhập khẩu 9.000 tỷ 

đồng. 



21 
 

Để đạt được mục tiêu trên, một trong những nội dung quan trọng được 

tỉnh chú trọng là tập trung thu hút FDI, nhưng có chọn lọc. 

Mai Hùng Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cho 

biết, hiện tỉnh có 2.000 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 15 tỷ USD. “Năm 2014, 

Bình Dương đặt kế hoạch thu hút đầu tư FDI khoảng 1 tỷ USD. Từ đầu năm đến 

nay, Bình Dương đã cấp mới 20 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 189 triệu USD 

và 19 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn, với số vốn tăng 525 triệu USD. Đặc biệt, 

tỉnh đang xem xét chọn lựa những dự án có vốn đầu tư trên 3 triệu USD để cấp 

phép”, ông Mai Hùng Dũng cho biết thêm. 

Danh sách dự án khởi động trong năm 2014 tại Bình Dương: 

1. Hệ thống xe buýt nhanh do Công ty Becamex – Tokyu làm chủ đầu tư, 

cung cấp tiện ích hiện đại, kết nối Thành phố mới Bình Dương với các trung tâm 

đô thị như TP. Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An và TP.HCM. 

2. Khu phức hợp thương mại – căn hộ cao cấp Sora Garden – khu ẩm thực 

– trung tâm thương mại – dịch vụ, góp phần phát triển thị trường nhà ở căn hộ 

cao cấp gắn liền với phát triển thương mại, dịch vụ, tạo ra một không gian sống 

với thiết kế kết hợp giữa Việt Nam và Nhật Bản, giữa truyền thống và hiện đại. 

3. Khởi công xây dựng Đài Truyền hình Bình Dương (BTV), đáp ứng nhu 

cầu cấp thiết về nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền, khoa học – công 

nghệ, nâng cao dân trí, văn hóa tinh thần của nhân dân. 

4. Xây dựng văn phòng làm việc Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương. 

5. Khánh thành tuyến đường vào Trung tâm Hành chính tập trung, là 

tuyến đường kết nối đô thị Thủ Dầu Một hiện hữu và trung tâm Thành phố mới 

Bình Dương. 

6. Thông xe tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn và tiếp tục xây dựng các 

tuyến đường Tân Uyên và Bến Cát. 

7. Khánh thành Trung tâm thương mại AEON – khu thương mại lớn nhất 

khu vực. 

8. Khởi công xây dựng Dự án Cụm cảng và Trung tâm logistic Tân Vạn. 

9. Hoàn thành Khu kho cảng An Sơn trên địa bàn thị xã Thuận An, hỗ trợ 

trực tiếp cho vận tải đường thủy; dịch vụ môi giới hàng hải, dịch vụ đại lý vận 

tải đường sông và biển; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ nạo 

vét lòng sông; dịch vụ đại lý tàu biển, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường 

thủy nội địa; sửa chữa container. 

10. Khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh với quy mô 1.500 

giường, có hệ thống dịch vụ, hoàn chỉnh, hiện đại, chất lượng cao theo hướng ưu 

tiên phát triển các dịch vụ khám, chẩn đoán và thực hiện các nghiệp vụ chữa trị 

chuyên sâu bằng công nghệ cao. 

11. Nâng cấp huyện Bến Cát thành thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng, 

nâng cấp huyện Tân Uyên thành thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên, đồng 

thời xây dựng các khu hành chính cho các huyện này. 
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4. Trọng Minh. Bình Dương hạ tầng giao thông đồng bộ, góp phần thúc 

đẩy công nghiệp phát triển / Trọng Minh // http://www.bongdabinhduong.com. 

 

BÌNH DƯƠNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỒNG BỘ, GÓP PHẦN 

THÚC ĐẨY CÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN 
 

Thành công của Bình Dương trên lĩnh vực phát triển công nghiệp có sự 

đóng góp quan trọng của hệ thống hạ tầng giao thông (HTGT) đồng bộ. Từ sự 

linh động của tỉnh nhà trong việc phát huy mọi nguồn lực cho hạ tầng giao thông 

đã tạo ra lực thu hút các nhà đầu tư, làm đòn bẩy để phát triển công nghiệp. Nhờ 

vậy, đến nay Bình Dương có hệ thống hạ tầng giao thông khá hoàn chỉnh, kết 

nối thuận lợi với toàn vùng và được đánh giá đứng hàng đầu của cả nước... 

Nhằm tạo động lực phát triển toàn diện theo hướng hiện đại hóa, đô thị 

hóa, hiện UBND tỉnh đã giao Becamex IDC nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 

dự án đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13) trên cao bằng cầu vượt hiện đại, được xây 

dựng ngay trên tuyến đường hiện hữu. Việc đầu tư xây dựng đường quốc lộ 13 

trên cao sẽ mở ra cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế bền vững và không ngừng 

của Bình Dương. Dự án này không những góp phần to lớn cho việc phát triển 

kinh tế mà còn làm thay đổi diện mạo của tỉnh trong thời gian tới, điều này thể 

hiện tầm nhìn và quyết tâm của tỉnh trong giai đoạn mới, đưa Bình Dương trở 

thành thành phố loại I theo định hướng quy hoạch đến năm 2020. 

Góp phần thu hút đầu tư 

Làm nên bức tranh xán lạn của Bình Dương trên bản đồ công nghiệp Việt 

Nam, có thể nói vai trò của hạ tầng giao thông không nhỏ. Từ chủ trương thúc 

đẩy đầu tư hạ tầng giao thông tạo môi trường thu hút đầu tư, Bình Dương đã 

kiến tạo những con đường mang tính đột phá làm đòn bẩy. Trong đó đi đầu là 

tuyến đường quốc lộ 13 (đại lộ Bình Dương). Hơn 10 năm đi vào hoạt động, 

quốc lộ 13 đã tạo thuận lợi cho các khu công nghiệp VSIP I và khu công nghiệp 

Đồng An I ở TX.Thuận An thu hút đầu tư nhanh. Cụ thể, khu công nghiệp VSIP 

I được xây dựng từ năm 1996 với quy mô 500 ha, qua hơn 15 năm phát triển đã 

thu hút hơn 240 nhà đầu tư quốc tế đến từ nhiều quốc gia với tổng vốn đầu tư 

2,4 tỷ USD và trở thành một trong những khu công nghiệp kiểu mẫu của cả 

nước. Bên cạnh đó, khu công nghiệp Đồng An cũng có kết quả khả quan, hiện 

đã thu hút 120 doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư hơn 400 

triệu USD. 

Hiệu quả rõ nét nhất mà tuyến đường quốc lộ 13 mang lại là góp phần 

hình thành chủ trương đưa công nghiệp về các huyện phía bắc của tỉnh và chủ 

trương này đã được thực hiện hiệu quả. Huyện Bến Cát, nơi có quốc lộ 13 đi 

qua, hiện đã hình thành được nhiều khu công nghiệp như Mỹ Phước và Bàu 

Bàng với quy mô bề thế, hiện đại. Hơn 10 năm đi vào hoạt động, các khu công 

nghiệp này được xem là nơi đột phá nhất về thu hút đầu tư với hơn 420 dự án 

đầu tư nước ngoài có tổng vốn đầu tư hơn 3,5 tỷ USD. Cùng với quốc lộ 13, trên 

địa bàn Bến Cát còn có trục đường ĐT744. Nhờ có tuyến đường này mà các khu 

công nghiệp Việt Hương 2, An Tây và Rạch Bắp được hình thành và đã hấp dẫn 

được các nhà đầu tư. Trong đó, khu công nghiệp Việt Hương 2 đã thu hút 40 dự 

án đầu tư trong và ngoài nước với số vốn đăng ký 85 tỷ đồng và hơn 330 triệu 

USD... 
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Tại huyện Tân Uyên, nơi có các tuyến đường như ĐT746, ĐT747B và 

ĐT742... đi qua đã góp phần đưa công nghiệp về nông thôn. Tại đây, nhà máy 

của các công ty mọc lên ngày càng nhiều, nhất là tại các khu công nghiệp Đất 

Cuốc và Nam Tân Uyên, góp phần đưa một huyện có nền kinh tế thuần nông 

như Tân Uyên thành huyện có kinh tế công nghiệp phát triển. Tại khu công 

nghiệp Đất Cuốc, chỉ sau 5 năm đi vào hoạt động đã thu hút được gần 30 dự án 

đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký hơn 54 triệu USD và hơn 704 

tỷ đồng. Sau 7 năm, khu công nghiệp Nam Tân Uyên cũng thu hút được 88 dự 

án đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước và hiện đã có hơn 40 doanh 

nghiệp đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho cả chục 

ngàn lao động trong và ngoài tỉnh. 

Một cách làm hay 

“Trong điều kiện ngân sách có hạn, nhưng Bình Dương đã có cách làm 

hay là đã huy động được các nguồn lực cùng tham gia đầu tư phát triển hạ tầng 

giao thông, làm đòn bẩy phát triển kinh tế – xã hội”(Bộ trưởng Bộ Giao thông – 

Vận tải Đinh La Thăng) 

Có thể nói, chỉ sau một thời gian diện mạo hệ thống hạ tầng giao thông 

Bình Dương đã có những đổi thay lớn. Minh chứng là các tuyến đường huyết 

mạch nối các thị trấn, thị tứ, các khu công nghiệp trong toàn tỉnh đã được đầu tư 

nâng cấp, mở rộng làm cho diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp; 

các tuyến đường giao thông nông thôn cũng đã vươn đến tận các xóm, ấp xa xôi. 

Có được thành tích này là do tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ. Cùng 

với nguồn vốn từ ngân sách, lãnh đạo tỉnh còn có chủ trương huy động nhiều 

nguồn vốn khác để đầu tư cho hệ thống hạ tầng giao thông như BT, BOT, vốn 

huy động trong các doanh nghiệp và các khu dân cư ở thành thị và nông thôn... 

Nhờ đó tổng chiều dài đường bộ được nâng lên đáng kể, nếu như năm 1997 cả 

tỉnh mới có 274,7km đường các loại thì nay đã tăng lên 7.244km đường các loại. 

Trong đó đường quốc lộ có 77,1km với tỷ lệ nhựa hóa 100%; đường tỉnh có 

499,3km với tỷ lệ nhựa hóa hơn 98%; đường huyện gần 571km với tỷ lệ nhựa 

hóa gần 81%; đường đô thị hơn 785km với tỷ lệ nhựa hóa gần 95%... 

HTGT phát triển tạo sự thuận lợi để phát triển hạ tầng khu công nghiệp 

tập trung làm đòn bẩy phát triển kinh tế. Con số hơn 1.200 doanh nghiệp trong 

và ngoài nước với tổng vốn đăng ký hơn 13 tỷ USD đang hoạt động trên địa bàn 

tỉnh là sự minh chứng rõ nét nhất cho vấn đề này, đưa Bình Dương trở thành địa 

phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh nhất nước. Không dừng lại ở đó, 

để phục vụ cho sự phát triển trong giai đoạn tới, Bình Dương đã triển khai nhiều 

tuyến đường tạo lực mới, trong đó nổi bật là đường Mỹ Phước – Tân Vạn với 

vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng hiện đã thực hiện đạt 90%. Đây là tuyến đường 

xung yếu kết nối vùng được đầu tư theo hình thức BOT nhằm giúp Bình Dương 

trở thành cửa ngõ huyết mạch cho việc vận chuyển hàng hóa từ khu vực Tây 

nguyên, các tỉnh miền Đông Nam bộ đến sân bay, cảng biển quốc tế. Bên cạnh 

đường Mỹ Phước – Tân Vạn, để đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng kỹ thuật 

nhằm kích cầu cho phát triển kinh tế, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư trong 

và ngoài nước đến đầu tư trên địa bàn, nhất là tại các khu công nghiệp đã và 

đang hình thành của huyện Tân Uyên, 3 tuyến đường ở Tân Uyên gồm tỉnh lộ 

ĐT746, tỉnh lộ ĐT747B và tỉnh lộ ĐT742 đã khởi công xây dựng vào năm 2010. 

Tổng vốn đầu tư xây dựng 3 tuyến đường này vào khoảng 4.000 tỷ đồng, với 
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thời gian xây dựng dự kiến khoảng 4 năm. Tất cả những tuyến đường này khi 

hoàn thành sẽ tạo thêm sức bật công nghiệp cho các địa phương mà đường đi 

qua. 

Nhìn nhận về HTGT Bình Dương, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh 

mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải Đinh La Thăng đã đánh giá cao hệ 

thống hạ tầng giao thông của Bình Dương đã góp phần quan trọng trong phát 

triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói riêng và cả khu vực nói chung. Bộ trưởng đã 

biểu dương Bình Dương khi cho rằng, trong điều kiện ngân sách có hạn, Bình 

Dương đã huy động được các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển HTGT làm 

làm đòn bẩy phát triển kinh tế – xã hội là cách làm hay. Trong đó có quốc lộ 13, 

tuyến đường xung yếu dài hơn 140km nối TP.HCM, trung tâm kinh tế – văn hóa 

của cả nước với các tỉnh Nam Trung bộ và Tây nguyên. Con đường này đã góp 

phần không nhỏ vào tiến trình phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh. 

Quốc lộ 13 là con đường tiên phong khi lần đầu tiên của cả nước mô hình 

quốc lộ được giao cho doanh nghiệp đầu tư theo hình thức BOT. Đến nay, quốc 

lộ 13 đã hoàn thành sứ mệnh và từ thành công này đã giúp nhiều địa phương 

khác học tập kinh nghiệm và xây dựng được nhiều tuyến đường, góp phần nâng 

chất lượng của hệ thống giao thông trên cả nước, phục vụ công cuộc phát triển 

kinh tế – xã hội. 

Trọng Minh   
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5. Mai Xuân. Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2011–2015, tầm nhìn đến năm 2020 / Mai Xuân // http://www.binhduong.gov.vn. 

–2011. – Ngày 8 tháng 8. 

 

CHƯƠNG TRÌNH  PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÌNH DƯƠNG 

GIAI ĐOẠN 2011–2015, TẦM NHÌN ĐẾN 2020 

 
 Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, sự tham gia của 

doanh nghiệp, sự đồng thuận của đại bộ phận nhân dân, công tác phát triển đô 

thị thời gian qua đã đạt được một số thành tựu nhất định. Không gian đô thị 

Bình Dương từng bước được hình thành theo hướng văn minh, hiện đại, đồng bộ 

về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. 

Để phát triển đô thị Bình Dương theo hướng văn minh, hiện đại, có bản 

sắc, thân thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, Tỉnh 

ủy đã ban hành Chương trình Phát triển đô thị Bình Dương giai đoạn 2011–

2015, tầm nhìn đến năm 2020. 

 Mục tiêu tổng quát của Chương trình là xây dựng đô thị Bình Dương trở 

thành một cực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là 01 trung tâm 

chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật và quốc phòng – an ninh; là đô 

thị công nghiệp – dịch vụ, thương mại – du lịch. Phấn đấu sau năm 2015, đô thị 

Bình Dương có kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đạt nền tảng đô thị 

loại I, để đến năm 2020 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

  Phát triển công nghiệp – dịch vụ gắn với quá trình đô thị hóa, xây dựng 

nông thôn mới. Tập trung đầu tư xây dựng đô thị mới Hòa Phú thành trung tâm 

của tỉnh gắn với việc mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang thị xã Thủ Dầu Một, Thuận 

An, Dĩ An… và các đô thị vệ tinh theo hướng văn minh, hiện đại, có bản sắc, 

thân thiện môi trường. Hình thành các đô thị là trung tâm hành chính huyện mới 

thành lập như Bàu Bàng – Bến Cát và Tân Thành – Tân Uyên. Thu hút đầu tư 

phát triển các đô thị tiềm năng như Thạnh Phước – Tân Ba, huyện Tân Uyên, 

núi Cậu hồ Dầu Tiếng. 

 

 
Khu Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị Bình Dương (thành phố Mới Bình Dương) sẽ là 

khu đô thị hiện đại trong tương lai 
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 Phát triển nông nghiệp – nông thôn theo các tiêu chí nông thôn mới, gắn 

với đô thị hóa theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương. Tạo sự đồng 

thuận của nhân dân trong việc thực hiện chính sách đền bù, giải tỏa, tái định cư, 

để phát triển đô thị. 

 Cụ thể, phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14%; đến 

năm 2015 tỷ lệ đô thị hóa đạt 75%, năm 2020 đạt 85%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 

xuống còn dưới 9%; tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt khu vực nội thị đạt trên 150 

lít/người/ngày/đêm; tỷ lệ dân số được cấp nước sạch đến năm 2015 đạt 99%; tỷ 

lệ các cơ sở sản xuất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải đạt 100%; tỷ lệ nước 

thải sinh hoạt được xử lý đạt 60%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý đạt 

90% vào năm 2015 và đạt 100% vào năm 2020; đất cây xanh đô thị đạt trên 

15m2/người… 

 Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh sẽ rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh và các huyện, thị; quy hoạch các ngành, 

lĩnh vực gắn kết đồng bộ với quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương. Ưu 

tiên đầu tư các hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội trọng yếu, công cộng. Tiếp 

tục kêu gọi, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế theo hình thức BOT (hợp 

đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao), BT (hợp đồng xây dựng – chuyển 

giao), PPP (hợp tác phát triển công – tư); đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 

theo hướng đơn giản hóa, nhanh gọn; xóa bỏ bất hợp lý trong cấp giấy phép các 

loại và thủ tục trình tự đầu tư… 

 Mai Xuân 
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6. Cao Sơn. Xây dựng nông thôn mới Bình Dương: Hướng đến hiện đại, 

bền vững / Cao Sơn // http://www.bongdabinhduong.com. 

 
 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI BÌNH DƯƠNG: HƯỚNG ĐẾN 

HIỆN ĐẠI, BỀN VỮNG 

 
Xây dựng nông thôn mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là 

một chương trình lớn của tỉnh. Trong thời gian tới nhiều chương trình sẽ được 

triển khai nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới Bình Dương văn 

minh, hiện đại và phát triển bền vững. 

Những tiền đề cơ bản 

Những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, quá 

trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nông nghiệp, nông thôn Bình Dương cũng 

đã có nhiều thay đổi. Tuy chỉ còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế chung 

của tỉnh (năm 2010 chỉ còn 4,4%) nhưng nông nghiệp vẫn giữ vai trò hết sức 

quan trọng trong tiến trình phát triển chung của Bình Dương. Kinh tế nông thôn 

tiếp tục chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Các loại hình 

dịch vụ phục vụ nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh, góp phần chuyển 

dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Đến cuối năm 2010, lao động 

nông nghiệp chỉ còn chiếm tỷ lệ 12% trong tổng lao động của tỉnh. Đời sống vật 

chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao. Thu nhập 

bình quân trên đầu người của tỉnh là 30,1 triệu đồng/năm, trong đó khu vực 

nông thôn là 19 triệu đồng/năm. 100% người dân nông thôn có phương tiện đi 

lại và nghe nhìn. Các thành phần kinh tế nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định 

và khẳng định được vai trò, vị trí  quan trọng trong sản xuất nông sản hàng hóa, 

cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, ứng dụng khoa học công nghệ 

mới vào sản xuất. Toàn tỉnh hiện có 419 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực 

nông nghiệp với 9.761 thành viên; số trang trại là 1.773 với tổng số lao động 

thường xuyên là 9.154, tổng diện tích đất sản xuất là 16.960 ha; số hợp tác xã 

nông nghiệp là 13 với 627 thành viên. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn được đầu tư phát triển mạnh, 

đồng bộ theo hướng hiện đại; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội 

ngày càng tốt hơn; đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân 

không ngừng được cải thiện. Đến cuối năm 2010, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng 

nước hợp vệ sinh đạt 95%, 96,7% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y 

tế; 100% đường đến trung tâm xã được nhựa hóa; có 60 chợ, 10 trung tâm văn 

hóa cụm xã và 8 nhà văn hóa xã được xây dựng, nâng cấp trên địa bàn nông 

thôn; 100% xã, ấp có điện và tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng điện đạt 98,8%. 

Hướng đến hiện đại, bền vững 
Từ những tiền đề cơ bản trên có thể thấy rằng trong tiến trình xây dựng 

nông thôn, Bình Dương có nhiều điều kiện thuận lợi nhằm thực hiện thành công 

chương trình này. Mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn là xây dựng kết 

cầu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức 

tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch 

vụ; gắn phát triển nông nghiệp với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân 
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chủ, ổn định, giàu bản sắc dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh 

trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng 

được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa... 

UBND tỉnh vừa có chủ trương chọn ra 29 xã xây dựng nông thôn trong 

giai đoạn 2011–2020. Qua khảo sát hiện trạng tại 29 xã này cho thấy có 12 chỉ 

tiêu/10 tiêu chí đạt thấp, 9 chỉ tiêu/6 tiêu chí đạt rất thấp bao gồm tiêu chí về 

giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, thu nhập, cơ cấu 

lao động. Qua các khảo sát thực tế cho thấy tuy thời gian qua nông nghiệp–nông 

thôn Bình Dương đạt nhiều kết quả khả quan nhưng nếu so với Bộ Tiêu chí quốc 

gia và Bộ Tiêu chí tỉnh Bình Dương ban hành thì hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa 

có xã nào đạt được 19 tiêu chí; chỉ có 8 xã đạt từ 10 – 15 tiêu chí (chiếm 13,3%), 

có 34 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí (chiếm 56,7%) và có 18 xã đạt dưới 5 tiêu chí 

(chiếm 30%). 

Qua các số liệu so sánh này cho thấy để có thể xây dựng thành công nông 

thôn tại Bình Dương trong thời gian tới còn nhiều khó khăn và đòi hỏi phải có 

sự tham gia của toàn thể xã hội. Theo như các mục tiêu xây dựng nông thôn của 

tỉnh thì khi tiến hành đầu tư xây dựng phải được tiến hành đồng bộ trên nguyên 

tắc dựa vào nội lực của cộng đồng địa phương, Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần 

trực tiếp. Nguồn đóng góp của nhân dân chiếm một phần rất quan trọng trong 

việc hình thành nên các vùng nông thôn. Nguồn đóng góp này cũng rất đa dạng, 

không chỉ bằng tiền bạc mà còn bằng cả công sức, trí tuệ. Những công việc đòi 

hỏi phải được phát huy từ chính nguồn lực của mỗi gia đình tại cộng đồng địa 

phương như việc bố trí khuôn viên nhà cửa, công trình vệ sinh, rãnh thoát nước, 

cải tạo ruộng vườn cho hợp lý; việc thực hiện các thiết chế văn hóa, tạo cuộc 

sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các hoạt động cụ 

thể của xã nông thôn cũng do chính cộng đồng dân cư tự đề xuất trên cơ sở dân 

chủ, công khai, minh bạch và quyết định cũng thông qua cộng đồng. Cấp ủy 

Đảng, chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng quy 

hoạch, kế hoạch, tổ chức thực hiện để người dân phát huy vai trò chủ thể trong 

tiến trình xây dựng nông thôn. 

Khi cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân cùng đồng thuận, nỗ lực thực 

hiện các tiêu chí, mục tiêu trong việc xây dựng nông thôn; cùng với những tiền 

đề cơ bản của quá trình xây dựng và phát triển nông thôn trong thời gian qua thì 

chúng ta tin chắc rằng Bình Dương sẽ thực hiện thành công. 

Mục tiêu cụ thể là đến năm 2012 có 6 xã đạt chuẩn; đến năm 2015 trên 

40% số xã (21 – 29 xã) đạt chuẩn, trong đó thu nhập bình quân đạt 24 triệu 

đồng/người/năm. Năm 2020 có 100% số xã đạt chuẩn, trong đó thu nhập bình 

quân đạt 36 triệu đồng/người/năm. Theo Sở Nông nghiệp phát nông thôn Bình 

Dương, trong năm 2011 sẽ thực hiện một số công việc cụ thể như: thành lập Ban 

chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn cấp huyện và Ban 

quản lý xây dựng nông thôn cấp xã; triển khai công tác đào tạo, tập huấn cán bộ 

xây dựng nông thôn; lập quy hoạch của các huyện, xã xây dựng nông thôn đến 

năm 2015, định hướng đến năm 2020; xây dựng đề án “Xây dựng mô hình nông 

thôn cấp xã đến năm 2015, định hướng đến 2020”... 

Cao Sơn 
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7. T. Minh. Xây dựng thành phố mới Bình Dương: công trình tạo lực để 

phát triển toàn diện /  T. Minh // http://becamex.com.vn. – 2014.– Ngày 13 tháng 

02. 

 

XÂY DỰNG THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG: CÔNG TRÌNH 

TẠO LỰC ĐỂ PHÁT TRIỀN TOÀN DIỆN 

 

Nổi lên trên bản đồ kinh tế Việt Nam, Bình Dương là một trong những địa 

phương đi đầu trong việc tạo dựng môi trường thân thiện và thu hút đầu tư hiệu 

quả. Để phục vụ cho mục tiêu phát triển toàn diện trong giai đoạn tới, Bình 

Dương đã triển khai xây dựng thành phố mới với đầy đủ các hạng mục công 

trình hiện đại nhất. Đây được xem là công trình trọng điểm trong thời kỳ mới mà 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Dương quyết tâm xây dựng nhằm mục 

tiêu phát triển toàn diện, bền vững. 

 
Một đô thị phát triển 

 

Nỗ lực của chính quyền và nhân dân Bình Dương trong thời gian qua đã 

đưa tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những tỉnh, thành có nền 

công nghiệp mạnh nhất nước như hôm nay là thành quả đáng tự hào. Để có sự 

phát triển toàn diện hơn, Bình Dương đặt ra mục tiêu cần làm là tập trung phát 

triển đô thị, trong đó việc xây dựng thành phố mới là đòi hỏi tất yếu cho quá 

trình phát triển bền vững. Chính vì thế, dự án thành phố mới Bình Dương với 

quy mô 1.000 ha được Chính phủ phê duyệt để trở thành một khu đô thị văn 

minh, hiện đại, sẽ trở thành quận trung tâm của thành phố Bình Dương trực 

thuộc Trung ương theo định hướng quy hoạch đến năm 2020. 

Theo quy hoạch chi tiết, thành phố mới bao gồm các hạng mục chính như 

Trung tâm Hành chính tập trung; Trung tâm hội nghị, triển lãm quốc tế; Khu 

công nghệ kỹ thuật cao; trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) với quy mô 

24.000 sinh viên; trường Quốc tế Kinderworld; Trung tâm thương mại, tài chính, 

ngân hàng; Văn phòng làm việc loại A; Khu ở cao cấp… nhằm phục vụ cho 

125.000 người định cư và hơn 400.000 người thường xuyên đến làm việc. Dự án 

này được tỉnh giao trọng trách cho Becamex IDC, tập đoàn phát triển công 

http://becamex.com.vn/


30 
 

nghiệp và đô thị hàng đầu hiện nay với những thành công từ các khu công 

nghiệp Mỹ Phước và các khu công nghiệp VSIP thực hiện. 

Sau hơn 3 năm triển khai xây dựng, bằng năng lực và nhiệt huyết, 

Becamex IDC đã đưa thành phố mới Bình Dương bước đầu hình thành với hàng 

loạt các công trình hoàn chỉnh và đi vào sử dụng, giúp bộ mặt đô thị của tỉnh 

thay đổi nhanh chóng, tạo sự lan tỏa để phục vụ công nghiệp và dịch vụ phát 

triển. Với EIU, nơi được xem là bước đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực đã đi vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cao mà xã hội cần; 

trường Quốc tế Kinderworld, trường Ngô Thời Nhiệm, trường Nguyễn Khuyến 

đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo… Nhiều công trình bề thế khác tại 

thành phố mới đi vào hoạt động giúp bộ mặt thành phố mới thay đổi từng ngày 

như Trung tâm hội nghị, công viên hồ nước và Trung tâm thể thao đạt chuẩn 

quốc tế. 

Các dự án bất động sản phát triển rất mạnh như căn hộ cao cấp dành cho 

chuyên gia IJC Aroma đã đón những công dân mới; Phố thương mại Gold Town 

đã hoàn thành và được bàn giao cho khách hàng; dự án Đông Đô Đại Phố đang 

được đẩy nhanh tiến độ thi công; dự án Sunflower Villas đang thu hút khách 

hàng… Ngoài ra, các dự án thành phần như trung tâm tài chính ngân hàng, văn 

phòng thương mại, công nghệ thông tin, khách sạn, nhà hàng, siêu thị đang triển 

khai xây dựng nhanh. Tại đây, Tập đoàn Mapletree (Singapore) đã đầu tư 400 

triệu USD xây dựng khu công nghệ kỹ thuật cao; Tập đoàn Tokyu Nhật Bản 

đang xây dựng Khu đô thị Tokyu Bình Dương với quy mô đầu tư 1,2 tỷ USD... 

Tạo lực đột phá 
Thực tế, gắn liền phát triển công nghiệp, thời gian qua Bình Dương đã 

đầu tư xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng đô thị để tạo sự cân bằng 

trong phát triển bền vững nền kinh tế, thu hút đầu tư. Đỉnh cao của quá trình này 

chính là việc xây dựng thành phố mới Bình Dương xứng tầm, nhằm đưa Bình 

Dương thành thành phố công nghiệp hiện đại trong tương lai gần. Với dự án 

này, để tạo sự đồng bộ trong quản lý, xây dựng và phát triển, tỉnh đã mời gọi các 

kiến trúc sư nổi tiếng trong nước và nước ngoài thiết kế những công trình lớn, 

công trình tạo lực để nơi đây sẽ là cửa ngõ kết nối quốc tế và giao lưu thương 

mại, dịch vụ và trao đổi, chuyển giao công nghệ ở trình độ khoa học tiên tiến 

nhất. Đây là phương thức mở và hội tụ, nhằm phát huy nội lực và thu hút ngoại 

lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà hiệu quả. 

Dưới góc nhìn của nhiều nhà kinh tế, thành phố mới Bình Dương có vị trí 

chiến lược quan trọng, nằm ở trung tâm những trục đường vành đai của thành 

phố Hồ Chí Minh, trên trung tâm trục nối liền phía nam và phía bắc Bình Dương 

để phát triển công nghiệp trong tương lai; xa hơn nữa là đóng góp quan trọng để 

thúc đẩy chung vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển hơn nữa. Bên cạnh 

đó, Bình Dương phát triển công nghiệp rất nhanh và dịch vụ có tiềm năng phát 

triển theo. Vì vậy, việc xây dựng hạ tầng để thu hút và từng bước nâng cao dịch 

vụ là điều tất yếu; trong đó thành phố mới chính là nơi đột phá để nâng cao giá 

trị dịch vụ phát triển toàn diện ở tầm cao mới. 

Qua hơn 3 năm nỗ lực tập trung cho công trình trọng điểm “Trung tâm 

Hành chính tập trung” nhưng thành phố mới đã toát lên một sức sống mới, xứng 

tầm là trung tâm hành chính – kinh tế – văn hóa của Bình Dương hiện đại, năng 

động với đầy đủ các loại hình phục vụ và hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết 
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nối chặt chẽ với các tỉnh, thành lân cận. Qua đó không chỉ tạo diện mạo mới cho 

Bình Dương xứng tầm lên thành phố mà còn là điểm nhấn đô thị quan trọng góp 

phần thúc đẩy chung vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tiếp tục phát triển mạnh 

mẽ theo hướng gắn kết công nghiệp – đô thị. Trong lần công tác tại Bình 

Dương, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Tấn Vạn thật sự ấn tượng 

và cho rằng, với sự quy hoạch bài bản, thông thoáng, thành phố mới Bình 

Dương mang dáng dấp của một đô thị hiện đại đang hình thành, đã tạo dấu ấn 

đặc biệt trong việc quy hoạch và phát triển đô thị hiện nay. 

T. Minh  
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8. K.Tân. Phát triển đô thị Bình Dương đến năm 2020: Trở thành thành 

phố trực thuộc trung ương có bản sắc riêng / K.Tân // http://baobinhduong.vn. – 

2011. – Ngày 10 tháng 6. 

 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020: TRỞ 

THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG  

CÓ BẢN SẮC RIÊNG 

 

Một chương trình đột phá về phát triển đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2010–2015 và đến năm 2020 vừa được UBND tỉnh họp thông qua. Theo đó, 

mục tiêu sẽ xây dựng đô thị Bình Dương thành một cực phát triển của vùng kinh 

tế trọng điểm phía Nam và là đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Chùm đô thị tập trung phía Nam, vệ tinh phía Bắc 
Trình bày về chương trình đột phá phát triển đô thị Bình Dương trong thời 

gian tới, ông Huỳnh Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh, việc 

phát triển công nghiệp – dịch vụ phải gắn với quá trình đô thị hóa, xây dựng 

nông thôn mới, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, kết cấu hạ tầng 

đô thị làm động lực cho sự phát triển. Phải tập trung đầu tư xây dựng khu đô thị 

mới Trung tâm chính trị – hành chính tập trung gắn với nâng cấp, chỉnh trang thị 

xã Thủ Dầu Một (TX.Thủ Dầu Một ) và các đô thị vệ tinh theo hướng văn minh, 

hiện đại, có bản sắc và thân thiện với môi trường. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung: 

“Chương trình đột phá về phát triển đô thị do có tính khả thi cao và có cơ 

sở khoa học, đây là một trong những chương trình mang tính chất đồng bộ để 

triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX. Do đó, cần lưu 

ý quan tâm đến một số vấn đề như: quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của 

tỉnh; giải quyết nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp; xử lý đồng bộ cơ 

sở hạ tầng và ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quan tâm phát triển các khu 

dân cư đô thị đã được phê duyệt theo hướng vùng đệm, văn minh, không để xảy 

ra tình trạng các khu “ổ chuột”; xây dựng quy chế quản lý đô thị... Việc phát 

triển đô thị Bình Dương phải theo hướng hiện đại, văn minh, sạch đẹp, thân 

thiện với môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong 

giai đoạn 2011–2015 có 14 công trình trọng điểm, dự án lớn cần tập trung thực 

hiện như: thông tuyến đại lộ Bình Dương 2 từ đường Kha Vạn Cân (TP.HCM) 

đi Sóng Thần; hoàn thành tuyến đường từ ngã năm Thư viện – đại lộ Bình 

Dương đến trung tâm đô thị mới; hoàn thành dự án đường ven sông Sài Gòn; 

đường trên cao đại lộ Bình Dương; xây dựng 3 dự án nhà ở xã hội, phát triển 

tuyến đường Thủ Biên – Biên Hòa...” 

Đối với việc phát triển không gian đô thị, ông Minh cho biết sẽ tiếp tục 

phát triển theo định hướng chùm đô thị tập trung phía Nam và các đô thị vệ tinh 

phía Bắc với TX.Thủ Dầu Một  là đô thị trung tâm. Hệ thống đô thị Bình Dương 

liên kết với các đô thị thuộc vùng TP.HCM qua hệ thống giao thông được đầu tư 

đồng bộ. Phát triển đô thị mới phải kết hợp với chỉnh trang và nâng cấp đô thị 

cũ, phát triển đô thị mới còn gắn với các khu công nghiệp chủ yếu dựa trên 

không gian 2 hành lang trục đại lộ Bình Dương và đường ĐT747 – Sóng Thần 

theo phương Bắc Nam và đường vành đai 4 theo phương Đông Tây. Đồng thời, 

phát triển các đô thị sinh thái kết hợp du lịch nghỉ dưỡng ven sông Sài Gòn,  Thị 
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Tính và Đồng Nai. Theo định hướng phát triển, đến năm 2015 tỉnh Bình Dương 

sẽ bao gồm 1 thành phố, 5 thị xã, 4 huyện với 49 phường, 11 thị trấn và 51 xã. 

Đến năm 2020, Bình Dương đạt tiêu chí đô thị loại I và chuyển thành thành phố 

Bình Dương trực thuộc Trung ương với 6 quận, 4 huyện, 60 phường, 13 thị trấn 

và 40 xã. 

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng 
Để đạt được các mục tiêu về phát triển đô thị Bình Dương thì việc tập 

trung phát triển kết cấu hạ tầng đặc biệt quan trọng. Về lĩnh vực giao thông phải 

kết hợp với các bộ ngành của Trung ương nhằm thực hiện tốt các dự án giao 

thông liên vùng như đường cao tốc TP.HCM – Chơn Thành (Bình Phước), 

đường vành đai 3, vành đai 4... Cùng với đó là phát triển hệ thống giao thông 

tuân thủ theo quy hoạch chung đô thị Bình Dương, phát triển hệ thống đường 

trên cao ở khu vực đô thị phía Nam và từng bước chuẩn hóa về quản lý hệ thống 

giao thông theo hướng đường đô thị. Vấn đề xây dựng sân bay vận tải hàng hóa 

nội địa kết hợp quốc phòng cũng được các ý kiến đề cập để nghiên cứu tính khả 

thi. Bên cạnh giao thông bộ cũng tiếp tục phát triển giao thông thủy kết hợp giữa 

vận tải và khai thác du lịch dân sinh. 

Về cấp thoát nước, chương trình cũng đặt yêu cầu đầu tư xây dựng các 

trục thoát nước chính của đô thị, mạng lưới thoát nước mưa đến năm 2015 phục 

vụ thoát nước đạt 70 – 80% và xây dựng hệ thống thoát nước ngoài khu, cụm 

công nghiệp. Các tuyến cống thu gom và trạm xử lý nước thải sinh hoạt cũng 

được đầu tư xây dựng nhằm cải thiện môi trường. 100% nhà máy trong khu 

công nghiệp đều phải xử lý đạt tiêu chuẩn quy định. Cung cấp nước sạch cho 

sản xuất và tiêu dùng toàn đô thị Bình Dương theo tiêu chuẩn 150 lít/người/ngày 

đêm, đưa tỷ lệ thất thoát nước dưới 10%. Các lĩnh vực khác như cấp điện, chiếu 

sáng đô thị, cây xanh, vỉa hè, thông tin liên lạc... cũng được chương trình đưa ra 

các yêu cầu về chỉ tiêu như chiếu sáng đạt trên 95%, cây xanh đạt 15m2/người, 

mỗi huyện, thị đều phải có công viên... Đối với phát triển kết cấu hạ tầng xã hội 

như công trình dịch vụ thương mại, công sở, nhà ở, công trình y tế, giáo dục, 

văn hóa, thể dục thể thao cũng được đưa ra với các chỉ tiêu khá cụ thể nhằm 

thực hiện một cách đồng bộ. 

Nâng cấp đô thị Bình Dương theo các giai đoạn được chương trình 

đưa ra cụ thể như sau: 
TX. Thủ Dầu Một  giai đoạn 2011–2015: đô thị loại II, cấp quản lý hành 

chính thành phố trực thuộc tỉnh. Giai đoạn 2016–2020: đô thị loại I, tách và 

thành lập Thành phố Thủ Dầu Một và thị xã mới. 

TX.Thuận An giai đoạn 2011–2015: công nhận đô thị loại III. Giai đoạn 

2016–2020: đô thị loại II, chuyển xã ngoại ô thành phường. 

TX.Dĩ An giai đoạn 2011–2020: công nhận đô thị loại III. Giai đoạn 

2016–2020: đô thị loại II. 

Huyện Bến Cát và Tân Uyên giai đoạn 2011–2015 chia tách thành huyện 

phía Bắc và thị xã phía Nam, công nhận đô thị loại IV. Giai đoạn 2016–2020 

công nhận các thị xã phía Nam thành đô thị loại III. 

Huyện Dầu Tiếng và Phú Giáo giai đoạn 2011–2015: điều chỉnh địa giới 

xã, thành lập thị trấn và xã mới. Giai đoạn 2016–2020 huyện Dầu Tiếng có 13 

xã, 4 thị trấn và là đô thị loại IV, huyện Phú Giáo có 10 xã, 4 thị trấn và là đô thị 

loại IV. 
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 K.Tân   

 

 
9. Hoàng Phạm. Thành phố mới Bình Dương – bước đột phá về tư duy 

và hành động / Hoàng Phạm // http://www.binhduong.gov.vn. – 2014. – Ngày 18 

tháng 02. 

 

THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG – BƯỚC ĐỘT PHÁ VỀ TƯ DUY 

VÀ HÀNH ĐỘNG 

 

 
Thành phố mới Bình Dương với 

diện tích 1.000ha nằm trong Khu Liên 

hợp Công nghiệp – Dịch vụ và Đô thị 

Bình Dương (tổng diện tích 4.196ha). 

Đây chính là “bộ não và trái tim”, là trung 

tâm chính trị – kinh tế – văn hóa của tỉnh 

Bình Dương và là hạt nhân của một 

Thành phố Bình Dương hiện đại, năng 

động, bền vững trong tương lai. 

Sự đột phá về tư duy 
 Nhìn lại quá trình đầu tư và phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế của tỉnh 

Bình Dương trong giai đoạn đầu với mục tiêu thu hút nhiều nhà đầu tư, trong khi 

công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn thiếu 

kinh nghiệm, việc thu hút đầu tư dàn trải trên phạm vi toàn tỉnh và nhiều vấn đề 

bất cập về giao thông, cung cấp điện, nước, xử lý môi trường... Từ thực tế đó, 

lãnh đạo tỉnh thấy cần phải chuẩn bị các điều kiện, tận dụng các cơ hội để hội 

nhập sâu hơn, rộng hơn. Suốt 10 năm qua, Bình Dương đã tiến hành các bước 

hoạch định và quy hoạch lại toàn bộ hệ thống kinh tế – xã hội, hạ tầng kỹ thuật, 

với sự tư vấn của các Tập đoàn lớn của Pháp, Bình Dương đã tiến hành quy 

hoạch Khu Liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ và Đô thị Bình Dương, trong đó, 

Thành phố mới Bình Dương là điểm nhấn quan trọng để tạo bước phát triển kinh 

tế – xã hội của tỉnh. 

 Thành phố mới Bình Dương được định hướng là nơi hội tụ thu hút trí tuệ 

và phát triển công nghệ. Định hướng này có vai trò quan trọng trong việc quy 

hoạch các phân khu chức năng, cơ sở hạ tầng, các giải pháp phù hợp với tiêu 

chuẩn và tầm nhìn quốc tế. Đồng thời, còn thể hiện tính chủ động của tỉnh Bình 

Dương trong quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế, tạo bước đột phá tiên phong 

trong lĩnh vực thu hút nguồn tri thức và công nghệ đang đổ vào Việt Nam, góp 

phần phát triển kinh tế theo hướng tri thức, công nghệ. Trong quá trình phát 

triển, sẽ mở rộng, kết nối ra những vùng khác, tạo thành chuỗi đô thị vệ tinh 

xung quanh. 

Thành phố hiện đại và kết nối 

 Để tạo sự đồng bộ trong quản lý, xây dựng và phát triển, tỉnh đã mời gọi 

các kiến trúc sư nổi tiếng trong và ngoài nước thiết kế những công trình lớn, 

công trình tạo lực của Thành phố mới, và đây cũng là “lực” để thu hút các nhà 
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đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư và triển khai các dự án 

có quy mô hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế. 

 
Sự đồng bộ trong quản lý, xây dựng cơ sở hạ tầng đã tạo nên diện mạo hoàn chỉnh 

của một đô thị hiện đại – Thành phố mới Bình Dương 
 

Thành phố mới nằm ở vị trí trung tâm quan trọng, sẽ là cửa ngõ kết nối 

quốc tế và giao lưu thương mại, dịch vụ và trao đổi, chuyển giao công nghệ ở 

trình độ khoa học tiên tiến nhất. Đó chính là phương thức mở và hội tụ nhằm 

phát huy nội lực và thu hút ngoại lực phục vụ cho tiến trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa của Bình Dương. Trong đó, việc kết nối, gắn kết với thị xã Thuận 

An, Dĩ An, thành phố Thủ Dầu Một – những địa phương đã có bước phát triển 

công nghiệp, dịch vụ sôi nổi và đang từng bước cải thiện hạn chế để trở thành 

những đô thị hiện đại. Đây là yếu tố then chốt để thu hút các nhà đầu tư mạnh 

dạn xây dựng các nhà máy trên nhiều khu công nghiệp với cơ sở hạ tầng và dịch 

vụ tiện ích đồng bộ, sẽ góp phần tích cực cho sự phát triển chung của cả Thành 

phố mới Bình Dương. 

 Thành phố mới còn giữ vai trò kết nối các vùng kinh tế trong tỉnh, chủ 

đạo là 28 khu công nghiệp, trong đó, các khu công nghiệp trọng điểm như VSIP, 

Đồng An, Sóng Thần, Mỹ Phước... sẽ có điều kiện tiếp cận với khoa học công 

nghệ mới để gia tăng giá trị sản phẩm công nghiệp và xuất nhập khẩu sản phẩm 

mang hàm lượng công nghệ cao. Ngoài ra, còn tạo được sự kết nối giữa Bình 

Dương với các tỉnh, thành trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và khu vực 

Tây Nguyên, các tỉnh miền Tây Nam bộ qua các trục đường giao thông lớn, hiện 

đại như đường xuyên Á, đường Hồ Chí Minh, các đường vành đai của TP.Hồ 

Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Thành phố mới sẽ kết nối với đường cao 

tốc Long Thành – Dầu Giây, quốc lộ 1A qua đường cao tốc Mỹ Phước – Tân 

Vạn để kết nối với sân bay Long Thành, cảng biển quốc tế Vũng Tàu và ngược 

lại. 

Thành phố khoa học – giáo dục 
 Mục tiêu lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế 

của tỉnh và của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là việc xây dựng trường Đại 

học quốc tế Miền Đông và khu sản xuất kinh doanh công nghệ cao Mapletree. 

Cùng với trường Đại học quốc tế Miền Đông, trường Đại học Việt Đức, trường 

Đại học Thủ Dầu Một và hệ thống các trường THPT được đầu tư tại Thành phố 
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mới sẽ tạo điều kiện liên kết để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn 

nhân lực, gắn việc học với nghiên cứu khoa học. 

Khu sản xuất công nghệ cao Mapletree do Tập đoàn Mapletree của 

Singapore đầu tư với diện tích 75ha, vốn đầu tư 400 triệu đôla Mỹ. Mục đích là 

chuyển giao công nghệ và quy trình kinh doanh hiện đại cho Việt Nam, phục vụ 

cho các doanh nghiệp kinh doanh phát triển công nghệ cao, chế tạo thử và phát 

triển sản phẩm mới, sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng cao. 

Bên cạnh đó, Thành phố mới Bình Dương còn là một thành phố xanh, 

sạch đẹp, thân thiện với môi trường, phục vụ cho 125 ngàn người dân định cư và 

400 ngàn người địa phương khác thường xuyên đến làm việc. 

 

 
Việc kết hợp giữa học và hành sẽ góp phần nâng cao khả năng sáng tạo, nghiên cứu 

khoa học, từ đó, sẽ có nguồn nhân lực trình độ cao (Ảnh: Ro–bot thực hiện các động tác múa 

của sinh viên trường Đại học Việt – Đức) 

Hoàng Phạm 
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10. Đinh Bách. Những đặc biệt ở thành phố mới Bình Dương / Đinh Bách // 

http://www.baomoi.com. – 2014. – Ngày 20 tháng 02. 

 

NHỮNG ĐẶC BIỆT Ở THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG 

 

Chiều ngày 20/02/2014, tỉnh Bình Dương chính thức tổ chức Lễ khởi 

động xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương và khánh thành Trung 

tâm hành chính tập trung của tỉnh. 

Theo công bố, tỉnh Bình Dương đã có quy hoạch 1.000 ha xây dựng một 

khu đô thị văn minh, hiện đại. Đây là nền tảng để Bình Dương trở thành thành 

phố trực thuộc trung ương theo định hướng quy hoạch đến năm 2020. 

Để xây dựng thành phố mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương đã giao cho 

Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp Becamex IDC, làm chủ đầu tư, 

theo hình thức BT (chủ đầu tư tự bỏ tiền xây dựng trước). 

Quy hoạch chi tiết và thiết kế kiến trúc của thành phố mới này được tỉnh 

BÌNH DƯƠNG mời một công ty của Singapore tư vấn; quản lý dự án và giám 

sát thi công là một tập đoàn của Pháp.Theo quy hoạch 1/500, thành phố mới 

BÌNH DƯƠNG bao gồm các hạng mục chính: Trung tâm hành chính tập trung 

tỉnh Bình Dương; Công viên hồ nước trung tâm; Trung tâm thể thao công cộng; 

Trung tâm hội nghị, triển lãm quốc tế; Khu công nghệ kỹ thuật cao (Business 

park). Trường đại học kỹ thuật quốc tế với quy mô 24.000 sinh viên; hệ thống 

các trường phục vụ giáo dục phổ thông từ bậc mầm non đến trung học phổ 

thông; Trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, văn phòng, khách sạn; Khu 

căn hộ cao cấp, khu biệt thự sinh thái; các hạng mục khác…. 

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, khu đô thị mới này sẽ phục vụ cho 

khoảng 125 nghìn người định cư lâu dài và hơn 400 nghìn người thường xuyên 

đến làm việc. Khi các cơ quan di dời về đây làm việc tại Trung tâm hành chính, 

cùng với việc nhiều dự án khởi động phát triển thành phố mới, chắc chắn, thành 

phố mới Bình Dương sẽ tập trung đủ số lượng dân cư 125.000 người, để đạt 

chuẩn là thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2020. 

 

 

Tổng thể trung tâm hành chính tập trung của Thành phố mới Bình Dương 

 

Để thực hiện theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, đến nay chủ đầu tư 

đã đầu tư hoàn chỉnh các công trình tạo lực, như đường giao thông, hệ thống cấp 
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thoát nước, xử lý nước thải, cấp điện, thông tin liên lạc…Toàn bộ hệ thống điện 

được đi ngầm, hệ thống cáp quang phục vụ thông tin liên lạc tốc độ cao. Mục 

tiêu khi hoàn thành xây dựng khu đô thị mới này sẽ trở thành một thành phố 

“Khoa học, công nghệ và trí thức”. 

Với tiêu chí xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi 

trường, phục vụ cho cuộc sống có văn hóa cao của 125 nghìn dân định cư và 400 

nghìn người thường xuyên đến làm việc, đến nay thành phố mới đã được xây 

dựng hoàn chỉnh hạ tầng theo quy hoạch được duyệt, đồng bộ, giao thông nối 

liền thông suốt trong toàn khu với mạng lưới giao thông quốc gia. Hệ thống tàu 

điện ngầm, tàu điện trên cao sẽ được đầu tư xây dựng, kết nối với thành phố 

HCM và các khu vực xung quanh sẽ rút ngắn thời gian và khách cách giữa trung 

tâm thành phối Bình Dương với các trung tâm kinh tế khác, đặc biệt với thành 

phố HCM. Hệ thống viễn thông bằng cáp quang, hệ thống điện trung, hạ thế 

được ngầm hóa, các khu chức năng của thành phố được bố trí hài hòa giữa tầng 

cao, mật độ xây dựng, khoảng lùi công trình sẽ tạo ra một đô thị hiện đại.Đặc 

biệt, công viên hồ nước trung tâm rộng 5 ha đã xây dựng hoàn chỉnh gây ấn 

tượng mạnh cho khách đến thăm. 

 

 

Công viên trung tâm của thành phố mới Bình Dương 

 

Các nhà đầu tư đã vào các dự án thành phần: căn hộ cao tầng, phố thương mại, 

công nghệ thông tin, trường học, trung tâm thể dục thể thao, văn phòng thương 

mại, công nghệ thông tin, khách sạn, nhà hàng, siêu thị cao cấp và đang đồng 

loạt động thể xây dựng.Trong các công trình trong thành phố mới này có trung 

tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương và trung tâm Hội nghị Triển lãm với 

quy mô khá lớn. Tòa nhà Trung tâm hành chính cao 104m, 2 tầng để xe, 20 tầng 

lầu, tầng kỹ thuật, mái và bãi đáp trực thăng, tổng diện tích sàn là 104.000m2, 

với tổng vốn đầu tư là 1.400 tỷ đồng. 

Tòa nhà gồm 2 tháp A và B, bố trí 60 cơ quan, đoàn thể, đơn vị khối 

Đảng, đoàn thể chính trị, cơ quan quản lý nhà nước, các sở, ngành, các đơn vị sự 

nghiệp, trực thuộc sở, ngành… 

Riêng khu hành chính mở hiện đại tại khu tầng trệt có diện tích hơn 4.000 

m2, gồm 7 cụm chức năng được thiết kế đặc biệt để phục vụ tốt nhất các nhu 

cầu của người dân và doanh nghiệp.  
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Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Dương 

Đinh Bách 
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11. Q.Khánh. Đầu tư kinh doanh thương mại và dịch vụ: Triển vọng 

lớn từ thành phố mới Bình Dương / Q.Khánh // 

http://www.bongdabinhduong.com. 

 

ĐẦU TƯ KINH DOANH HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ: 

TRIỂN VỌNG LỚN TỪ THÀNH PHỐ MỚI DƯƠNG 

 

Từ đầu năm đến nay, Bình Dương đã thu hút trên 1,4  tỷ USD vốn đầu tư 

nước ngoài (FDI), vượt kế hoạch đặt ra cho cả năm 2012. Dưới góc nhìn của các 

nhà đầu tư nước ngoài, ngoài môi trường thuận lợi thì tiềm năng và lợi thế của 

Bình Dương, đặc biệt là sự hoàn thiện của cơ sở hạ tầng đô thị để nhanh chóng 

đưa Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020 đã 

thuyết phục các nhà đầu tư nước ngoài. 

Lựa chọn tiềm năng 

Quận trung tâm thành phố mới Bình Dương quy mô 1.000 ha với hạ tầng 

hoàn chỉnh, các hạng mục dự án nhà ở đã và đang tiếp tục đón dân cư. Tính đến 

thời điểm này, các công trình trọng điểm phục vụ cộng đồng đều đã đi vào hoạt 

động, như: Công viên hồ sinh thái rộng 120 ha, đài nhạc nước Cổng Trời, trung 

tâm hội nghị Lucky Square, chợ, siêu thị, trung tâm thể thao đa năng, trường học 

quốc tế từ cấp mầm non đến đại học. Bên cạnh đó, công trình tòa tháp đôi trung 

tâm hành chính – chính trị của tỉnh đã hoàn thiện đến tầng thứ 8 và sẽ chính thức 

đi vào hoạt động vào năm 2014. 

Cũng giống như quận 1 (TP.HCM), nơi tập trung các trung tâm thương 

mại hạng sang, cao ốc văn phòng, các công ty đa quốc gia, chuỗi ngân hàng, 

khách sạn sang trọng, quận trung tâm thành phố mới Bình Dương hứa hẹn sẽ 

nhộn nhịp, năng động và thu hút các hoạt động kinh doanh thương mại – dịch vụ 

phục vụ nhu cầu ngày càng cao của 25.000 cư dân và hơn 40.000 người đến làm 

việc. 

Cơ hội đầu tư, sinh lợi mới 
Bình Dương hiện có 28 khu công nghiệp (khu công nghiệp) với hơn 

16.000 chuyên gia trong và ngoài nước đang làm việc tại các doanh nghiệp và 

hơn hàng chục vạn lao động nhập cư khác. Do vậy, nhu cầu nhà ở, sinh hoạt, 

giải trí, y tế, giáo dục được đặt ra và cần phải giải quyết nhanh chóng. Theo 

nhận định của các nhà đầu tư, thành công về kinh tế của Bình Dương đã tạo nên 

nguồn cầu rất lớn trong lĩnh vực phát triển bất động sản, nhất là về mảng kinh 

doanh – thương mại. Thêm vào đó, tỉnh còn là cửa ngõ quan trọng, là vị trí chiến 

lược kết nối các tỉnh miền Đông Nam bộ, khu vực Tây nguyên và kế cận 

TP.HCM – trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước nên nơi đây sẽ là “hạt nhân” 

quan trọng trong sự phát triển kinh tế vùng. 

Đón đầu cơ hội kinh doanh thương mại – dịch vụ  tại thành phố mới Bình 

Dương đang là xu hướng mới, mang lại cho nhà đầu tư khả năng sinh lợi cao. 

Chính vì vậy, ông Lý Lương Kỳ (quận 5, TP.HCM) đã quyết định mua một căn 

nhà tại Đông Đô Đại Phố với ý định kinh doanh cửa tiệm ăn uống mà theo ông 

là vì nhận thấy nguồn cầu quá lớn để phục vụ giới chuyên gia, đặc biệt là người 

Á Đông đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. 
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Sự ra đời và đi vào hoạt động của các khu công nghiệp, trường học quốc 

tế, công ty liên doanh càng cho thấy nhu cầu quá lớn về thương mại – dịch vụ  

để phục vụ cho một bộ phận không nhỏ các chuyên gia, giảng viên nước ngoài, 

sinh viên và người lao động nhập cư. Từ đó, tạo ra cơ hội kinh doanh và cho 

thuê mặt bằng trong các ngành nghề, như: Vật liệu xây dựng, kim hoàn, văn 

phòng, nhà hàng ăn uống, khách sạn, ngân hàng, hoạt động giải trí khác... Khái 

niệm “bất động sản khai thác” chính thức được hình thành tại thành phố mới 

Bình Dương khi mà các hoạt động thuê và cho thuê đang rất nhộn nhịp, mang lại 

nguồn thu nhập đáng kể cho nhà đầu tư. Tại đây, với vị trí thuận lợi, nằm trên 

những trục đường trung tâm, các căn hộ cao cấp, nhà phố thương mại đã mang 

lại cơ hội “kinh doanh vàng” cho chủ sở hữu. Đơn cử, shop kinh doanh thương 

mại thượng hạng, tọa lạc tại khu căn hộ cao cấp IJC Aroma được giới đầu tư 

đánh giá cao nhờ vị trí tiềm năng, đắc địa. Hiện giá cho thuê căn hộ tại thành 

phố mới Bình Dương trung bình từ 600 – 800 USD/căn, nhà phố từ 700 – 1.200 

USD/căn. 

Có thể nói, bất động sản tại thành phố mới Bình Dương không chỉ đơn 

thuần là những dự án nhằm phục vụ nhu cầu nhà ở, mà còn là yếu tố quan trọng 

góp phần tạo nên sự sầm uất của một trung tâm kinh tế – văn hóa – chính trị hiện 

đại bậc nhất trong tương lai của khu vực. 

Q.Khánh  

 

 

12. Mai Xuân. Khu hành chính mở tỉnh Bình Dương: Hướng đến một nền 

hành chính hiện đại / Mai Xuân // http://www.binhduong.gov.vn. – 2014. – Ngày 

20 tháng 5. 

 

KHU HÀNH CHÍNH  MỞ BÌNH DƯƠNG: HƯỚNG ĐẾN MỘT 

NỀN HÀNH CHÍNH HIỆN ĐẠI 

 

Hiện đại để phục vụ người dân và doanh nghiệp 

Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương được khánh thành vào ngày 

20/2/2014. Sau thời gian đi vào hoạt động, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để giải quyết thủ tục hành chính cho 

người dân và doanh nghiệp đã bước đầu đạt được những kết quả khả quan. 

Quy về một mối 
 Thực hiện Quyết định số 2239/QĐ–UBND ngày 13/9/2013 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo 

cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tập trung tại Trung tâm Hành chính 

tỉnh Bình Dương (còn gọi là Khu Hành chính mở), Sở Nội vụ đã phối hợp Tổng 

Công ty Becamex và các sở ngành có liên quan tổ chức vận hành Khu Hành 

chính mở với các phân khu chức năng: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, thông tin, 

công khai quy trình thủ tục hành chính và các văn bản pháp lý, tư vấn, giải đáp 

thắc mắc về thủ tục hành chính … 

http://www.binhduong.gov.vn/vn/vanban_detail.php?id=11330&idcat=25&idcat2=49
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Các  sở, ngành đều được bố trí quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

 

Để thuận tiện cho doanh nghiệp và người dân, Trung tâm Hành chính mở 

được bố trí 40 quầy gồm 20 sở, ngành cấp tỉnh (với phương tiện văn phòng tối 

thiểu: máy vi tính, internet,...) để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. 

Các sở, ngành đã tích cực triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông để giải quyết thủ tục hành chính  cho người dân và doanh nghiệp (các hồ 

sơ đã nhận trước – tại trụ sở cũ mà chưa giải quyết xong, đã được chuyển giao 

cho các cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Khu hành chính 

mở).   

Giải quyết hồ sơ đúng hẹn 
   Từ khi hoạt động (20/2/2014) đến nay, tổng số hồ sơ đã nhận được và 

giải quyết là 9.524 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn. Trong đó, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Sở Giao thông vận tải là 

các cơ quan có số lượng giao dịch hành chính cao, nên đã xảy ra tình trạng quá 

tải, buộc người dân và doanh nghiệp phải chờ đợi. Còn lại, một số sở, ngành có 

nhu cầu giao dịch thủ tục hành chính  thấp (Sở Thông tin và Truyền thông, Sở 

Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn), một số sở có lượng giao dịch hành 

chính trung bình (Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Sở Tư pháp và Ban quản lý khu công nghiệp Viet Nam–Singapore),... đã giải 

quyết kịp thời cho người dân và tổ chức. Riêng Sở Tư pháp thực hiện thí điểm 

việc trả kết quả thủ tục cung cấp lý lịch tư pháp qua đường bưu điện, tạo thuận 

tiện cho người dân; Thanh tra tỉnh không bố trí nhân sự trực tại Khu Hành chính 

mở (Thanh tra tỉnh có văn bản báo cáo UBND tỉnh và Sở Nội vụ). 

  Ông Mai Hùng Dũng – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, từ 

20/2/2014 đến 30/4/2014, Sở đã giải quyết 2.092 hồ sơ cho người dân và doanh 

nghiệp đúng thời gian, đặc biệt, những hồ sơ đơn giản được giải quyết ngay 

trong ngày để tiết kiệm thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Việc các sở, 

ngành tập trung về một mối nên thuận tiện cho việc giải quyết hồ sơ. 

 Chị Mai Thanh Hằng – khu phố 9, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một 
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cho biết, mới đầu, khi đến liên hệ hồ sơ tại Khu hành chính mở, chị chưa biết về 

quy trình làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ của các sở, ngành nên còn lúng 

túng trong việc tra cứu thủ tục hành chính , tìm quầy nộp hồ sơ. Nhưng được sự 

hướng dẫn nhiệt tình và cụ thể của nhân viên hướng dẫn, sự công khai minh 

bạch thủ tục hành chính  tại đây, chị đã nhanh chóng nắm rõ quy trình để thực 

hiện. Khu hành chính mở thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp đến làm hồ 

sơ thủ tục hành chính , đặc biệt, hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, giúp người 

dân không phải mất nhiều thời gian đi lại.  

Nhìn chung, phương án tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính  

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Khu hành chính mở trong thời gian 

qua của các sở ngành về cơ bản là không thay đổi quy trình, trình tự, thủ tục, 

thời gian giải quyết hay số lượng thủ tục hành chính  liên thông. Tuy nhiên, ưu 

điểm của phương án tổ chức này là 100% số thủ tục hành chính  đều được đưa 

vào tiếp nhận tại Khu hành chính mở thay vì 50–80% số thủ tục như trước đây. 

Bên cạnh đó, tinh thần và thái độ làm việc của cán bộ công chức được nâng lên 

theo hướng thân thiện và chuyên nghiệp hơn. 

Công khai, minh bạch Thủ tục hành chính 
Khu vực thông tin công khai quy trình thủ tục hành chính  trưng bày 

thông tin về thủ tục hành chính  theo từng ngành, lĩnh vực, bao gồm quyết định 

của UBND tỉnh ban hành bộ thủ tục hành chính , danh mục thủ tục hành chính , 

nội dung quy trình thủ tục, các bảng biểu, mẫu đơn, mẫu tờ khai và các căn cứ 

pháp lý có liên quan đến thủ tục hành chính của tất cả các sở ngành tại Khu hành 

chính mở. Đồng thời, các thông tin đó được đặt tại quầy giao dịch, trên hệ thống 

máy tính của từng sở, ngành. 

Ngoài ra, còn có hệ thống máy tính, phần mềm cảm ứng phục vụ cho việc 

bốc số thứ tự chung cho cả khu A và khu B được lắp đặt và vận hành thông suốt, 

hoàn chỉnh, tương thích với hệ thống các máy tính của từng sở ngành, giúp 

người dân và doanh nghiệp nắm chắc quy trình thủ tục hành chính , thuận tiện 

khi giao dịch thủ tục hành chính , đảm bảo thực hiện tốt Thông tư 05/2014/TT–

BTP ngày 07/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm 

yết thủ tục hành chính  và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ 

tục hành chính . 

 

Mai Xuân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.binhduong.gov.vn/data/upload_file/TT%2005.pdf
http://www.binhduong.gov.vn/data/upload_file/TT%2005.pdf
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13. Trí Dũng. Thủ Dầu Một: Ngày ấy, bây giờ / Trí Dũng // 

http://baobinhduong.vn. – 2012. – Ngày 26 tháng 6. 

 

THỦ DẦU MỘT: NGÀY ẤY, BÂY GIỜ 

 
Trải qua những thăng trầm của lịch sử, vùng đất Thủ Dầu Một được “khai 

sinh” cách đây hơn 300 năm giờ đã có nhiều đổi thay. Không chỉ là vùng đất 

thuận lợi trong giao thương, nổi tiếng với những làng nghề truyền thống mà Thủ 

Dầu Một còn biết đến như là cái nôi của phong trào đấu tranh cách mạng. Và 

hôm nay, Thủ Dầu Một cùng với các địa phương khác của  Bình Dương đang 

vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Địa lợi 

Cách đây hơn 300 năm vào giữa thế kỷ XVIII, những di dân Việt có 

nguồn gốc từ miền Bắc, miền Trung đã ngược dòng sông Sài Gòn đến vùng đất 

Thủ Dầu Một (trước đây là huyện Bình An) khai hoang, dựng nhà, lập ấp. Do có 

vị trí địa lý thuận lợi, giao thương phát triển nên nơi đây được nhiều người dân 

tìm đến lập nghiệp. Bên cạnh những cư dân người Việt theo nối vết chân Kinh 

lược của Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh còn có người Hoa đã đặt chân đến Thủ 

Dầu Một từ rất sớm. Với sự có mặt của người Hoa, nghề gốm sứ ra đời và phát 

triển rực rỡ góp phần tạo nên mối giao thương giữa Thủ Dầu Một với các vùng 

lân cận. Đời sống người dân dần biến đổi theo chiều hướng phát triển sung túc, 

thịnh vượng. Khu vực ven sông Sài Gòn đã có nhiều người dân sinh sống. Chính 

con sông hiền lành này là mạch máu giao lưu để vận tải hàng hóa với khối lượng 

lớn xuống Sài Gòn, Chợ Lớn đi các tỉnh. Đường thủy trên sông Sài Gòn nhộn 

nhịp tấp nập, nhất là khu vực Phú Cường nơi có chợ Thủ phát triển phồn thịnh. 

Không chỉ nổi tiếng với chợ Thủ quanh năm tấp nập cảnh bán mua, Thủ 

Dầu Một còn được biết đến là cái nôi của nhiều làng nghề. Theo tài liệu lịch sử, 

những di dân sau khi đã khai khẩn đất đai, tạo dựng nhà cửa, mưu sinh ổn định, 

trong những lúc rảnh rỗi công việc ruộng vườn, những lưu dân này đã thực hiện 

những bức sơn mài đầu tiên để tưởng nhớ đến quê cha đất tổ. Chính những bức 

sơn mài đầu tiên đó đã được những người giàu có trong vùng biết đến và họ đã 

đặt mua những bức tương tự để đem về trưng bày trong nhà. Nghề sơn mài bắt 

đầu phát triển từ đó. Tiếng lành đồn xa, hàng đặt ngày càng nhiều, từng gia đình 

bắt đầu chuyên về nghề này và lôi kéo cả làng cùng làm sơn mài. Làng sơn mài 

Tương Bình Hiệp ra đời từ đó và vẫn còn lưu giữ đến ngày hôm nay. 

Nói đến làng nghề ở Thủ Dầu Một không thể không nhắc đến nghề gốm 

sứ. Cùng với làng nghề gốm Lái Thiêu và Tân Phước Khánh, làng nghề gốm 

Chánh Nghĩa (TX. Thủ Dầu Một ) đã có lịch sử hàng trăm năm. Theo tài liệu 

nghiên cứu, vào khoảng những năm 1840–1850 có 3 lò gốm xuất hiện đầu tiên ở 

Chánh Nghĩa. Sau đó nghề gốm dần định hình và phát triển thành làng nghề 

đông đúc cho đến ngày nay. Cũng như các làng nghề điêu khắc, sơn mài, làng 

gốm Thủ Dầu Một không chỉ làm ra của cải, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 

mà còn thể hiện nét văn hóa, lịch sử truyền thống của Thủ Dầu Một nói riêng và 

Bình Dương nói chung. 
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Thủ Dầu Một hướng tới xây dựng một đô thị văn minh, 

hiện đại và thân thiện 

Nơi khởi nguồn phong trào cách mạng 

Thủ Dầu Một là một trong những nơi có phong trào cách mạng phát triển 

sớm ở miền Nam, cũng là nơi đã chuẩn bị cho cuộc cách mạng tháng Tám một 

cách khẩn trương chu đáo để rồi sau đó cùng cả nước vùng lên cướp chính 

quyền, lật đổ chế độ thống trị tàn bạo của thực dân phong kiến xây dựng nước 

Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

Theo tài liệu còn lưu giữ, để thực hiện thành công việc cướp chính quyền 

về tay nhân dân giành chắc phần thắng, tháng 3–1945, Tỉnh ủy lâm thời Thủ 

Dầu Một đã triệu tập cuộc họp bất thường tại TX.Thủ Dầu Một để đề ra nhiệm 

vụ cấp bách là phải thành lập các đội tự vệ ở cả nông thôn và thành thị. Tỉnh ủy 

cũng khẩn trương trang bị vũ khí cho các đội tự vệ để đủ sức chiến đấu với kẻ 

thù. Song song đó các đoàn thể cứu quốc cũng được tập hợp lại trong mặt trận 

Việt Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tháng 7–1945 đội tự vệ Lò Chén (Phú 

Cường), các đội thanh niên tiền phong ở Phú Hòa, Chánh Hiệp... đã hoạt động 

mạnh. Phong trào quần chúng và các đội tự vệ ở Thủ Dầu Một phát triển mạnh 

mẽ, không khí khởi nghĩa bao trùm các làng mạc phố phường. Tại TX.Thủ Dầu 

Một đêm 24–8 lực lượng tự vệ và nhân dân đã tấn công tỉnh lỵ. Lực lượng cách 

mạng ồ ạt khiến lính Nhật, bọn bảo an, cảnh sát chính quyền phản động phải đầu 

hàng không điều kiện. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới trên dinh Tỉnh 

trưởng. Chính quyền đã về tay nhân dân. Cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 

Tám năm 1945 cướp chính quyền tại Thủ Dầu Một giành được thắng lợi, chứng 

minh hùng hồn sức mạnh đoàn kết của phong trào quần chúng dưới sự lãnh đạo 

của Đảng bộ Thủ Dầu Một. Suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ, khó 

khăn, với tinh thần quyết tâm chiến đấu đến giọt máu cuối cùng cho thắng lợi 

của cách mạng, Đảng bộ, chính quyền Thủ Dầu Một thực sự lớn mạnh, trưởng 

thành đã góp phần to lớn vào công cuộc kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp 

và đế quốc Mỹ tại Nam bộ, đưa lại nền độc lập tự do cho dân tộc. 

Đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
Thật xúc động và xen lẫn niềm tự hào khi chứng kiến những đổi thay trên 

quê hương Thủ Dầu Một giàu truyền thống cách mạng. Kể từ khi tái lập tỉnh 

Bình Dương cho đến nay, với vị trí thuận lợi là trung tâm chính trị, văn hóa – xã 

hội của tỉnh, TX. Thủ Dầu Một  đã được chú trọng đầu tư phát triển về mọi mặt, 
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đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng. Nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 30km, trên 

quốc lộ 13, tuyến đường Bắc – Nam, thị xã đã trở thành một đầu mối giao lưu 

buôn bán quan trọng. Với tốc độ tăng trưởng hàng năm luôn ở mức cao, hơn 

11%, cơ cấu kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ, thị xã đang có những 

bước chuyển đổi không ngừng. Năm 2011, mặc dù kinh tế cả nước còn nhiều 

khó khăn nhưng TX.Thủ Dầu Một  đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Kinh tế 

tăng trưởng vượt chỉ tiêu đề ra với mức tăng đạt 27,7%; chuyển dịch đúng theo 

cơ cấu thương mại, dịch vụ – công nghiệp –nông nghiệp với tỷ trọng tương ứng 

là 60,8% – 38,9% – 0,3%. Doanh thu ngành thương mại, dịch vụ tăng khá cao. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 22.932 tỷ đồng, đạt 

129% kế hoạch năm. Trong đó khu vực kinh tế ngoài Nhà nước đạt mức tăng 

cao nhất 31,4%; khu vực kinh tế Nhà nước tăng 28,9%; khu vực kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài tăng 30,4%. Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt gần 

7.109 tỷ đồng, tăng 22,3% so với chỉ tiêu năm 2011. Thu nhập bình quân đầu 

người đạt 49 triệu đồng/người/năm, đạt hơn 120% so với năm 2010. 

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội được tập trung đầu tư 

mạnh mẽ. Nhiều công trình giao thông quan trọng như đường Nguyễn Chí 

Thanh, đường 30/4, đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đường Nguyễn Tri Phương, 

Bạch Đằng và nhiều tuyến giao thông do phường, xã đầu tư mở rộng đã tạo 

thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội. Nhiều trường học, trạm y tế được đầu 

tư xây mới theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Năm 2007, TX. Thủ Dầu Một  đã 

được công nhận là đô thị loại III và đến cuối năm 2011 các chỉ tiêu chủ yếu đối 

với đô thị loại II cơ bản TX. Thủ Dầu Một  đã đạt. Các dự án khu dân cư mới 

như: Hiệp Thành 1, 2, 3; Phú Hòa, Becamex City Center... đã được hình thành 

cùng với hệ thống công trình tạo lực được đầu tư tại 2 phường Hòa Phú, Phú 

Tân, góp phần làm thay đổi diện mạo của thị xã. Một đô thị văn minh, hiện đại 

đang hiển hiện ngày càng rõ hơn. 

Trong lần trao đổi với phóng viên Báo Bình Dương, Chủ tịch UBND TX. 

Thủ Dầu Một  Nguyễn Thành Tài cho biết, sau khi TX. Thủ Dầu Một  lên thành 

phố, Đảng bộ, chính quyền thành phố Thủ Dầu Một sẽ huy động mọi nguồn lực, 

khai thác có hiệu quả các tiềm năng và vị trí của đô thị trung tâm để xây dựng và 

phát triển nhanh hơn, phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ cơ bản đáp ứng các tiêu 

chí đô thị loại I. 

Trí Dũng  
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14. Thành phố Thủ Dầu Một: Sẽ trở thành đô thị văn minh, hiện đại // 

http://www.bongdabinhduong.com. 

 

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT: SẼ TRỞ THÀNH   

ĐÔ THỊ VĂN MINH, HIỆN ĐẠI 

 

Thủ Dầu Một đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Chính phủ về việc 

thành lập thành phố Thủ Dầu Một trực thuộc tỉnh Bình Dương và đón nhận 

Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng cán bộ và nhân dân 

Thủ Dầu Một. Đây là sự kiện chính trị trọng đại và là niềm vui chung của Đảng 

bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thủ Dầu Một nói riêng và của tỉnh Bình 

Dương nói chung. 

Tại trung tâm thành phố mới Bình Dương, mặc dù đúng 18 giờ mới diễn 

ra lễ công bố quyết định thành lập thành phố Thủ Dầu Một, nhưng trong suốt 

buổi chiều hàng ngàn người dân có mặt từ rất sớm để chứng kiến sự kiện quan 

trọng này bất chấp trời mưa. Trên các ngả đường dẫn vào khu vực tổ chức buổi 

lễ được trang trí cờ, hoa rực rỡ, làm cho không khí thêm rộn ràng và lòng người 

cũng ngập tràn niềm vui. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, người dân đến từ phường 

Phú Cường phấn khởi cho biết, mặc dù trời mưa nhưng chị vẫn thu xếp công 

việc để có mặt tại thành phố mới Bình Dương để được xem tận mắt lễ công bố 

quyết định thành lập thành phố Thủ Dầu Một và xem bắn pháo hoa. 

Trong không khí hân hoan vào thời khắc Thủ Dầu Một bước sang trang sử 

mới, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một Nguyễn 

Thành Tài thay mặt lãnh đạo thành phố tóm tắt quá trình xây dựng và phát triển 

của thành phố Thủ Dầu Một. Thị xã Thủ Dầu Một được Ủy ban Kháng chiến 

hành chính Nam bộ quyết định thành lập vào tháng 8–1948 gồm 2 xã Phú 

Cường và Chánh Hiệp tức chỉ bao gồm các phường Phú Cường, Chánh Nghĩa, 

Phú Thọ, Hiệp Thành và xã Chánh Mỹ ngày nay. Diện tích không rộng, dân số 

không nhiều nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ Dầu Một đã phát 

huy cao độ truyền thống yêu nước của dân tộc, đồng tâm hiệp lực vượt qua gian 

khó cùng cả nước đánh đổ thực dân xâm lược giành thắng lợi. Quân và dân Thủ 

Dầu Một cùng nhân dân cả nước tiếp tục truyền thống cha ông, đi tiếp chặng 

đường 30 năm gian khó đấu tranh giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Ngày 30–

4–1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ, chính quyền, các tầng 

lớp nhân dân và lực lượng vũ trang anh hùng của Thủ Dầu Một lại bắt tay ngay 

vào công cuộc xây dựng đất nước, huy động mọi nguồn lực hàn gắn vết thương 

chiến tranh, khôi phục sản xuất, xây dựng quê hương. 

Ba mươi bảy năm trôi qua, từ một đô thị nhỏ, không có quy hoạch, đời 

sống vật chất tinh thần của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng kinh 

tế – xã hội còn thiếu thốn do bị tàn phá nặng nề nhưng dưới sự lãnh đạo của 

Tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, sự hướng dẫn của các sở, ngành 

cùng với ý chí và sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ Dầu 

Một, mục tiêu xây dựng và phát triển đô thị hiện đại, văn minh đã dần trở thành 

hiện thực. 

Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một Nguyễn Thành Tài cho biết 

thêm những năm qua, kinh tế của Thủ Dầu Một không ngừng phát triển với tốc 

độ tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn 2006–2010 đạt 23,3%/năm, riêng năm 
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2011 tăng 27,7% và chuyển dịch mạnh mẽ theo cơ cấu dịch vụ, công nghiệp và 

nông nghiệp với tỷ trọng ương ứng là 60,8% – 38,9% – 0,3%. Toàn thành phố 

hiện có 11 trung tâm thương mại, siêu thị, 13 chợ truyền thống bảo đảm cung 

cấp đầy đủ hàng hóa cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Một số loại hình 

dịch vụ chất lượng cao như: bưu chính viễn thông, vận tải công cộng được hình 

thành trên các tuyến đường chính của thành phố cùng với 30 ngân hàng, chi 

nhánh ngân hàng; 7 khu công nghiệp tập trung thu hút hàng trăm doanh nghiệp 

đầu tư sản xuất góp phần phát triển và tăng trưởng kinh tế. Đời sống của đại bộ 

phận nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2011 đạt 

49 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh chỉ còn 2,54%, 

giảm bình quân 1%/ năm. 

Hạ tầng kỹ thuật xã hội được đầu tư tương đối đồng bộ. Một số tuyến 

đường trọng điểm đã được đầu tư như: Đại lộ Bình Dương, Nguyễn Chí Thanh, 

Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Tri Phương, các tuyến đường tạo lực trong Khu 

liên hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị Bình Dương và nhiều công trình đang 

được đẩy nhanh tiến độ như đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đường vào Trung tâm 

Chính trị – Hành chính tập trung tỉnh, đường ven sông Sài Gòn... Bên cạnh đó, 

hàng trăm công trình chỉnh trang phát triển đô thị do phường, xã làm chủ đầu tư 

đã góp phần nâng cao tỷ lệ đất giao thông của Thủ Dầu Một. Những công trình 

phúc lợi xã hội, trường học, trạm y tế đã được hình thành tác động tích cực vào 

quá trình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. 

Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, chăm lo gia đình chính sách, chăm sóc sức 

khỏe của nhân dân được các cấp, ngành quan tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu 

đề ra. Đến nay, Thủ Dầu Một có 43,39% trường đạt chuẩn quốc gia, 100% trạm 

y tế đạt chuẩn y tế phường, xã. Hệ thống chính trị được kiện toàn, khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc được củng cố, dân chủ được phát huy. Việc tổ chức học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực, 

tạo được sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn nhưng với truyền thống yêu 

nước, kinh nghiệm và thành tựu trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và 

các tầng lớp nhân dân Thủ Dầu Một chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn, đoàn kết 

chung tay xây dựng thành phố Thủ Dầu Một đạt được mục tiêu do Đại hội Đại 

biểu Đảng bộ Thủ Dầu Một lần thứ X đề ra. Cụ thể sẽ tập trung khai thác có 

hiệu quả tiềm năng và vị trí của đô thị trung tâm tỉnh lỵ để xây dựng và phát 

triển nhanh hơn; phấn đấu đến năm 2015 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I; tập 

trung đầu tư xây dựng đô thị mới trong Khu liên hợp gắn với cải tạo chỉnh trang 

đô thị hiện hữu để mở rộng không gian đô thị. Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng 

kinh tế – xã hội để thực hiện tốt chức năng đầu mối giao thông của tỉnh. Chú 

trọng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, tăng nhanh tỷ trọng ngành dịch 

vụ, đổi mới công nghệ trong sản xuất công nghiệp, phát triển nông nghiệp đô 

thị... gắn với các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng công 

tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tiếp tục kiện toàn hệ thống 

chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà 

nước, phát huy quyền làm chủ và sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong thực 

hiện các nhiệm vụ đối với đô thị hạt nhân của tỉnh Bình Dương. 

Thủ Dầu Một đã trở thành thành phố, đây không chỉ là niềm tự hào của 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mà còn là động lực để thành phố 
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nỗ lực phấn đấu xây dựng Thủ Dầu Một thành một đô thị văn minh, hiện đại góp 

phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện 

mục tiêu đưa tỉnh Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong 

thời gian tới như lời của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh 

Cung đã gửi gắm tại lễ công bố quyết định thành lập thành phố Thủ Dầu Một. 
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15. Trí Dũng. Khẳng định tầm vóc đô thị trung tâm / Trí Dũng // 

http://www.bongdabinhduong.com. 

 

KHẲNG ĐỊNH TẦM VÓC ĐÔ THỊ TRUNG TÂM 

 

Đến năm 2015, Thủ Dầu Một phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại I và là 

đô thị trung tâm để xây dựng thành phố Bình Dương văn minh, hiện đại. Đó là 

mục tiêu về xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2011–2015. 

Theo đó, TX. Thủ Dầu Một đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng để thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu này. 

Cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II 

Giai đoạn 2005–2010, kinh tế của thị xã luôn duy trì được tốc độ tăng 

trưởng cao và chuyển dịch theo đúng cơ cấu dịch vụ – công nghiệp và nông 

nghiệp; trong đó xây dựng và phát triển đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Diện mạo một đô thị hiện đại, văn minh đang ngày càng rõ nét hơn. Trao đổi với 

chúng tôi, Chủ tịch UBND TX.Thủ Dầu Một  Nguyễn Thành Tài, cho biết đến 

nay quy hoạch chung xây dựng đô thị Thủ Dầu Một, quy hoạch phân khu chức 

năng của 12 phường, xã (trừ Hòa Phú và Phú Tân), quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 đã cơ bản hoàn thành. Các dự án khu dân cư mới như: Hiệp Thành 1, 

2, 3; Phú Hòa, Becamex City Center... đã được hình thành cùng với hệ thống 

công trình tạo lực được đầu tư tại 2 phường Hòa Phú, Phú Tân, góp phần làm 

thay đổi diện mạo của thị xã. 

Quả thật, không gian đô thị của TX.Thủ Dầu Một  những năm gần đây 

được chỉnh trang và mở rộng đáng kể. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội được 

tập trung đầu tư mạnh mẽ. Nhiều công trình giao thông quan trọng như đường 

Nguyễn Chí Thanh, đường 30/4, đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đường Nguyễn 

Tri Phương, Bạch Đằng và nhiều tuyến giao thông do phường, xã đầu tư mở 

rộng đã tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội. Nhiều trường học, trạm y tế 

được đầu tư xây mới theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Năm 2007, TX.Thủ Dầu 

Một  đã được công nhận là đô thị loại III và đến cuối năm 2011 các chỉ tiêu chủ 

yếu đối với đô thị loại II cơ bản TX.Thủ Dầu Một  đã đạt. 

Hướng đến văn minh, hiện đại, thân thiện 
Để thực hiện mục tiêu đến năm 2015, Thủ Dầu Một trở thành đô thị loại I, 

hiện thị xã đang tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như quy hoạch, xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật (bao gồm giao thông, cấp thoát nước, cấp điện và chiếu sáng đô 

thị, cây xanh đô thị và vệ sinh môi trường), xây dựng hạ tầng xã hội (bao gồm 

các công trình hành chính, nhà ở, khu tái định cư, giáo dục – đào tạo, y tế, văn 

hóa, thông tin, du lịch, thương mại – dịch vụ, xây dựng nếp sống văn minh đô 

thị và đào tạo cán bộ. 

Trưởng phòng Quản lý đô thị TX.Thủ Dầu Một  Lê Quang Vinh, cho biết 

thời gian qua, thị xã đã ưu tiên đầu tư phát triển, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ 

tầng xã hội, nâng cao năng lực quản lý đô thị; trong đó hệ thống giao thông, cấp  

thoát nước, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị có những bước phát triển 

đáng kể. Nhiều công trình với những kiểu dáng kiến trúc hiện đại đã góp phần 

hình thành nên diện mạo của một đô thị văn minh, hiện đại. Bên cạnh đó, các 

mặt đời sống văn hóa – xã hội được duy trì và phát triển, đời sống vật chất và 
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tinh thần của nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 

được bảo đảm vững chắc, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển KT–

XH của tỉnh. 

Để trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, hạ tầng kỹ thuật có ý nghĩa 

quyết định, trong đó hệ thống giao thông phải được đầu tư một cách khoa học, 

đồng bộ. Xác định được vai trò quan trọng đó, thị xã đang phát triển hệ thống 

giao thông theo quy hoạch xây dựng của đô thị và đúng theo tính chất, chức 

năng của công trình đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. Trong đó 

vật liệu sử dụng bảo đảm tính bền vững, thẩm mỹ và thân thiện với môi trường. 

Quy mô mặt đường tối thiểu từ 9m trở lên, vỉa hè mỗi bên rộng 5m; ưu tiên đầu 

tư các tuyến đường trục chính, kết nối hạ tầng giao thông với các vùng phụ cận, 

từng bước chuẩn hóa và quản lý hệ thống giao thông theo hướng đường đô thị. 

Thị xã đang và sẽ đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường hiện hữu và 

mở mới đối với các tuyến đường mang tính chiến lược phục vụ phát triển KT–

XH. Những công trình quan trọng tập trung đầu tư xây dựng trước mắt là đường 

vào Trung tâm chính trị – hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường ven 

sông Sài Gòn, đường Bạch Đằng nối dài, đường Lê Hồng Phong nối dài, đường 

Lê Chí Dân, hệ thống bãi đậu xe... Ngoài ra, thị xã còn hỗ trợ và tham gia thực 

hiện các công trình giao thông trọng điểm như: đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đại 

lộ Bình Dương trên cao, đường Vành đai 3 TP.HCM. 

Song song đó, thị xã tập trung phát triển, bảo tồn và quản lý các mảng 

xanh đô thị hiện hữu. Đồng thời tiếp tục thực hiện Đề án cải tạo và quản lý cây 

xanh trên toàn thị xã, trong đó ưu tiên cải tạo cây xanh trên các tuyến đường 

chính trong đô thị, thay thế bằng các loại cây đặc trưng của Bình Dương. Mặt 

khác, thị xã cũng sẽ đầu tư xây dựng thêm công viên, vườn hoa (giao lộ Cách 

Mạng Tháng Tám – Phan Đình Giót…)nâng cao chất lượng công tác quản lý và 

chăm sóc công viên, cây xanh công cộng. 

Rất nhiều giải pháp đang được TX.Thủ Dầu Một  tập trung thực hiện để 

xây dựng Thủ Dầu Một thành đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện với môi 

trường; trong đó giải pháp quan trọng mang tính quyết định được Đảng bộ, 

chính quyền thị xã quan tâm là việc tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền 

tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chấp hành 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức xây 

dựng nếp sống văn minh đô thị và trách nhiệm của mỗi công dân trong xây dựng 

và phát triển thị xã, để TX.Thủ Dầu Một  xứng đáng là đô thị trung tâm của 

thành phố Bình Dương trong tương lai. 

Một số chỉ tiêu về xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 

2011–2015: Tỷ lệ đô thị hóa toàn thị xã đạt 85%; Diện tích nhà ở bình quân đạt 

20m2/người; Tỷ lệ đất giao thông ở khu vực nội thị so với đất xây dựng trong 

khu vực nội thị đạt ít nhất 22%; Mật độ đường chính trong khu vực nội thị đạt ít 

nhất 10km/km2; Duy trì 99,99% hộ được dùng điện lưới quốc gia theo quy định; 

100% tuyến đường thị xã quản lý và 60% tuyến đường xã, phường quản lý có 

đèn chiếu sáng công cộng; Tỷ lệ dân số thành thị sử dụng nước sạch đạt trên 

99,5%; Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý trên 50%; Tỷ lệ chất thải rắn 

khu vực nội thị được thu gom và xử lý đạt trên 95% và tỷ lệ chất thải rắn y tế 

được thu gom và xử lý đạt 100%; Tỷ lệ cây xanh đô thị đạt trên 20m2/người và 

đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt trên 15m2/người. 
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16. Hoàng Hưng. Đảng bộ Bình Dương đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tấm gương Bác Hồ / Hoàng Hưng // http://www.xaydungdang.org.vn. – 

2013. – Ngày 10 tháng 5. 

 

ĐẢNG BỘ BÌNH DƯƠNG ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP  

VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG BÁC HỒ 

 

Thực hiện Chỉ thị 03–CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

Bình Dương ban hành Kế hoạch số 09–KH/TU về tiếp tục đẩy mạnh việc học 

tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức quán triệt, triển khai 

thực hiện trong toàn tỉnh.  

Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là 

nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, sau tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc 

vận động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động xây 

dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.  

Năm 2011, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

vào chương trình, kế hoạch công tác của cấp uỷ và tổ chức cho cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức đăng ký “Làm theo Bác” trong thực hiện nhiệm vụ 

và rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống của bản thân.  

Năm 2012, đưa vào nội dung thường kỳ trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt 

mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tuyên truyền rộng rãi trong Đảng và nhân dân 

chuyên đề ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn 

đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung 

thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Đưa dạy và 

học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên các 

cấp học dưới nhiều hình thức và coi đây một giải pháp lâu dài. Tổ chức đoàn các 

cấp xây dựng kế hoạch về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư 

tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ… Sau học tập, từng chi, đảng bộ 

và cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch “Làm theo Bác”.  

 

 
Giao lưu về học và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. 

Những việc làm thiết thực 

Các cơ quan, đơn vị đã điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các chuẩn mực đạo 

đức cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị đồng thời vận dụng và thực 

hiện có hiệu quả. Nhiều tổ chức đảng đã bổ sung nội dung về trách nhiệm gương 
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mẫu, đi đầu của cán bộ lãnh đạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh, chủ động góp ý bản đăng ký “Làm theo Bác” của cán bộ lãnh đạo 

chủ chốt (huyện Bến Cát, thị xã Dĩ An). 

Nhiều cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên 

đăng ký “Làm theo Bác” gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, nội dung làm 

theo là những việc làm thiết thực của bản thân và đưa nội dung làm theo Bác 

vào nhận xét hằng tháng, là căn cứ để bình xét, đánh giá, xếp loại đảng viên cuối 

năm. Huyện ủy Tân Uyên, Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng 

còn hướng dẫn cụ thể về nội dung, hình thức tổ chức đánh giá hằng tháng việc 

“làm theo” của cán bộ, đảng viên. Xã Khánh Bình – đơn vị điểm của huyện Tân 

Uyên tập hợp đăng ký làm theo của đảng viên và nhận xét, đánh giá của cấp ủy 

trong cuốn sổ để thuận tiện theo dõi, kiểm tra thực hiện đến năm 2015. 

Phong trào thi đua “Làm theo Bác” với nhiều cách làm sáng tạo gắn với 

các hoạt động như: Liên đoàn Lao động với phong trào thi đua ”Lao động giỏi, 

lao động sáng tạo”; Đoàn thanh với các chương trình”Hành trình theo chân 

Bác”, mô hình “Chi đoàn làm theo lời Bác”;  tổ chức hội thi ”Gia đình tôi làm 

theo lời Bác”, mô hình”Một giờ vàng tiết kiệm điện làm theo lời Bác” (Thị 

Đoàn Dĩ An) “Chiếu phim miễn phí cho công nhân tại các khu nhà trọ”, tổ 

chức các cụm thi đua thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi 

trẻ” (Thành đoàn Thủ Dầu Một), hoạt động vệ sinh môi trường, lao động giỏi, 

hướng về Trường Sa thân yêu... Hội Phụ nữ có mô hình nuôi heo đất, xây dựng 

mái ấm tình thương, xây dựng quỹ vay vốn để giúp đỡ hội viên và những người 

dân có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; Hội Nông dân phát động phong 

trào thi đua nông dân sản xuất giỏi, nâng cao chất luợng sản phẩm, giữ gìn môi 

trường nông thôn; Hội Cựu Chiến binh tổ chức hội thi tiếng hát Cựu Chiến binh 

(TX. Thuận An), vận động hội viên Cựu Chiến binh treo ảnh Bác tại gia đình, 

(TX. Dĩ An, Thuận An); Câu lạc bộ hưu trí tỉnh tổ chức cuộc thi văn nghệ các 

tỉnh miền Đông Nam Bộ với chủ đề “Đạo đức Hồ Chí Minh sáng ngời trong 

lòng dân tộc”, Hội Người Cao tuổi với phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”… 

Lực lượng quân sự tỉnh triển khai nhiều hoạt động “Phấn đấu xứng danh Bộ đội 

Cụ Hồ”; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện chỉ thị 03–CT/TW 

gắn với thực hiện thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân khu về xây dựng tổ 

chức đảng và đảng viên; Công an tỉnh với phong trào ”Vì an ninh Tổ 

quốc”, ”Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn 

hóa, vì nhân dân phục vụ”... 

Các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về tư tưởng, tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng bằng các 

tin, bài, phóng sự, thơ, ca, giới thiệu những mẩu chuyện kể về Bác, những 

gương điển hình; triễn lãm, trưng bày sách,  tranh, ảnh cổ động, thông tin lưu 

động, văn nghệ… Năm 2012, ngoài việc tiếp tục duy trì các chuyên trang, 

chuyên mục tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác, các cơ quan thông tin 

đại chúng có hình thức tuyên truyền mới, thiết thực: Đài Phát thanh – Truyền 

hình Bình Dương đưa chuyên mục “chuyên đề học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh” trên hệ thống phát thanh và phát hình, xây dựng chuyên 

mục “Hoa trong vườn Bác” để giới thiệu những gương điển hình tiên tiến ”Làm 

theo Bác”. Hầu hết các Đài truyền thanh huyện, thị xã, xã – phường – thị trấn 

xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 
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Khen thưởng những cá nhân có thành tích trong học và làm theo Bác. 

 

Việc tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ 

thuật, báo chí về chủ đề ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh” đã được văn nghệ sĩ, nhà báo trong và ngoài Tỉnh hưởng ứng. Hai năm 

qua, có 94 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với nhiều thể loại của 65 tác 

giả tham gia. Tỉnh đã thẩm định và xét chọn 13 tác phẩm đạt giải ở từng lĩnh 

vực và gửi 5 tác phẩm về dự thi ở Trung ương.  

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

Chỉ thị 03–CT/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2012. Cấp ủy cơ sở 

đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc đảng viên thực hiện theo bản đăng ký “Làm 

theo Bác”; việc đảng viên, tổ chức đảng chấp hành nghị quyết của Đảng, thực 

hiện những điều đảng viên không được làm trong sinh hoạt chi bộ nhằm kịp thời 

phát hiện biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, đồng thời khắc phục những 

tồn tại, hạn chế của từng cá nhân, tìm ra các giải pháp để phong trào thi 

đua”Làm theo Bác” đạt hiệu quả thiết thực hơn. Năm 2012, các cấp ủy đảng đã 

đưa những nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác vào việc 

kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 

“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, sau kiểm điểm là triển 

khai thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; gắn nội 

dung học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt thường kỳ của chi, đảng bộ. 

Triển khai thực hiện Chỉ thị 03–CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 09 

của Tỉnh ủy Bình Dương đã được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, đưa 

việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh 

hoạt thường xuyên, gắn với nhiệm vụ, chức trách được giao của từng tổ chức, cá 

nhân, nhất là phong trào “Làm theo Bác”, qua đó đã tạo sự chuyển biến trong 

công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị và trong thực hiện các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương, đơn 

vị. 

Điều tra xã hội năm 2011 và năm 2012, dư luận xã hội đánh giá việc học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên có sự 

chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống. Những giá trị to lớn của tư tưởng đạo 

đức Hồ Chí Minh như “trung với nước, hiếu với dân”,  “yêu thương con người, 
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sống có nghĩa, có tình”, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”… được phát 

huy. 

Tuy nhiên, một số cấp ủy còn nhận thức giản đơn, thiếu kiểm tra, giám sát 

việc “Làm theo Bác”. Sự tham gia của các tổ chức trong hệ thống chính trị có 

nơi chưa đồng đều, chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Việc biểu dương 

khen thưởng những gương điển hình tiên tiến trong “Làm theo Bác” có nơi chưa 

kịp thời, chưa có biện pháp nhân rộng, tạo sức lan tỏa… 

Kinh nghiệm rút ra là: 
Trước hết, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là đơn vị cơ sở, 

thống nhất cao về nhận thức ở tất cả các ngành, các cấp và phối hợp tích cực, 

chủ động của cả hệ thống chính trị, làm cho việc học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức của Bác lan tỏa, thấm dần, bám rễ vững chắc trong mọi lĩnh vực đời 

sống xã hội, mỗi gia đình, mỗi người dân, trở thành lối sống đẹp, lẽ sống cao 

quý. 

Thứ hai, xây dựng chuẩn mực đạo đức và hướng dẫn thực hiện phải được 

tiến hành một cách khoa học, thiết thực, sát với tình hình và nhiệm vụ của 

ngành, cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn. Từng cá nhân phải xây dựng 

phương hướng phấn đấu ”Làm theo Bác” phù hợp với công việc do mình phụ 

trách. Các chuẩn mực làm theo dễ nhớ, dễ thực hiện. Người đứng đầu phải phát 

huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu đi trước, làm trước, xây dựng cho mình 

mức phấn đấu cao hơn để tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân. 

Thứ ba, kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03–CT/TW của 

Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong công tác 

xây dựng Đảng, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các 

phong trào thi đua; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền với nhiều hình 

thức phong phú; định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện, kịp thời 

biểu dương những tấm gương điển hình của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên và nhân dân. 

Nhiệm vụ thời gian tới 
1. Các cấp ủy tiếp tục nhận thức sâu sắc việc đẩy mạnh học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và là công việc thường 

xuyên, quan trọng của địa phương, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên; chỉ đạo 

chặt chẽ việc học tập nội dung chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 ” 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần 

chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng 

viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”gắn với nâng cao chất lượng 

sinh hoạt thường kỳ của chi bộ và với công tác xây dựng Đảng theo tinh thần 

Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; 

tổ chức thực hiện tốt những giải pháp khắc phục ngay những hạn chế, khuyết 

điểm đã được kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong quá trình triển khai thực 

hiện Nghị quyết 4 của Trung ương. 

2. Tiếp tục rà soát việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo 

đức phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò, trách 

nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không 

ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là một tấm gương về 

phẩm chất, đạo đức, lối sống, cấp trên phải gương mẫu trước cấp dưới, đảng 

viên gương mẫu trước nhân dân, từ đó tạo sức lan tỏa, tác động đến toàn xã hội. 
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3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết 

rút kinh nghiệm; chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại cơ quan, đơn vị.  

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các cơ quan thông tin đại bằng 

các hình thức phong phú, đi vào chiều sâu, kịp thời giới thiệu và nhân rộng các 

mô hình hay, cách làm mới ở các địa phương, đơn vị, tạo thành phong trào thi 

đua sôi nổi, hiệu quả ở tất cả các cấp, các ngành và trong các tầng lớp nhân dân. 

5. Phát huy tính tích cực, chủ động ở các cấp, các ngành, đặc biệt là vai 

trò tham mưu của Bộ phận giúp việc, tổ chuyên trách; định kỳ tổ chức giao ban 

rút kinh nghiệm kịp thời. 

 Hoàng Hưng 
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17. Những đột phá của Đảng bộ tỉnh Bình Dương trên con đường công 

nghiệp hóa – hiện đại hóa // http://cpv.org.vn. – 2011. – Ngày 15 tháng 01. 

 

NHỮNG ĐỘT PHÁ CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG TRÊN 

CON ĐƯỜNG CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA 
 

Trong những ngày này, hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, 

người dân Bình Dương cảm thấy phấn khởi, tự tin dưới sự lãnh đạo của 

Đảng, của BCH Đảng bộ vì đã đem lại những thành tựu phát triển kinh tế–xã 

hội, làm “thay da, đổi thịt”, đưa một tỉnh thuần nông có xuất phát điểm thấp 

trở thành một tỉnh có cơ cấu kinh tế chủ yếu công nghiệp (63%)–dịch vụ 

(32,6%), đạt tốc độ tăng trưởng gấp đôi bình quân cả nước, đời sống người 

dân được nâng cao. 
Trong buổi gặp mặt 

với lãnh đạo tỉnh năm qua, 

ông Hoàng Quốc Dũng, bà 

Trịnh Châu Pha (Việt kiều 

Hoa Kỳ), bà Ong Thị Lan 

(Việt kiều Canada), Lê Khắc 

Tâm (Việt kiều Ucraina) và 

ông Cổ Kim Hoa (Việt kiều 

Đức) là những người xa quê 

từ những năm đầu giải phóng 

đều bày tỏ sự vui mừng trước 

sự phát triển kinh tế –xã hội 

của đất nước, nhất là của quê 

hương Bình Dương phát triển 

rất nhanh qua từng năm. 

 Nhiều nhà máy, công trình mở ra tạo việc làm cho nhiều người lao động, 

đời sống người dân khấm khá hơn. Nhiều Việt kiều đã và đang về đầu tư làm ăn 

tại quê nhà... 

Lãnh đạo phát triển kinh tế–xã hội ở địa phương những năm qua, Tỉnh ủy 

Bình Dương đã có nhiều “đột phá”, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới và cải cách 

hành chính, xây dựng những khu công nghiệp hoạt động hiệu quả, hội tụ được 

chất xám và nguồn lực kinh tế bên trong và bên ngoài, đội ngũ cán bộ đảng viên 

có bản lĩnh ngày càng vững vàng, năng động, lãnh đạo thành công phát triển 

kinh tế xã hội địa phương trong điều kiện kinh tế thị trường và bối cảnh toàn cầu 

hóa. Khởi đầu năm 1995, tỉnh đã xây dựng khu công nghiệp Sóng Thần 1 

(huyện Dĩ An) là khu công nghiệp (khu công nghiệp) đầu tiên trong cả nước, trở 

thành cơ sở tiền đề cho Chính phủ ban hành cơ chế quản lý và phát triển các khu 

công nghiệp trong nước. Đến nay Bình Dương đã thành lập 28 khu công nghiệp 

với diện tích hơn 9.000 ha ở 5 huyện thị, trong đó có 24 khu công nghiệp đã đi 

vào hoạt động và 8 cụm công nghiệp với gần 600 ha. Cùng với chuẩn bị cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật ở các khu công nghiệp, tỉnh Bình Dương cũng là địa phương đi 

tiên phong thực hiện chủ trương “trải thảm đỏ đón nhà đầu tư” trong công tác 

xúc tiến kêu gọi đầu tư gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính, là một 

trong những tỉnh dẫn đầu về tính cạnh tranh. Tỉnh đã thu hút 2.006 dự án có vốn 

 

 
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương 
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nước ngoài (FDI) với vốn đăng ký 13 tỉ 676 triệu USD và 10.181 dự án có vốn 

trong nước với 87.500 tỉ đồng... Nhiều dự án FDI lớn như dự án Khu đô thị sinh 

thái Ecolakes vốn đầu tư 600 triệu USD; Công ty Tngân hàng H kinh doanh đô 

thị Mapletree Việt Nam (Tập đoàn Mapletree Singapore) có vốn đầu tư 400 triệu 

USD; Công ty Tngân hàng H Kumho Tires vốn đầu tư là 380 triệu USD; Công 

ty Giấy Graft VINA (Thái Lan) vốn đầu tư 280 triệu USD... 

Nổi bật là cách đây 6 năm, sau nhiều hội nghị bàn bạc, lấy ý kiến các 

ngành, các cấp, Tỉnh ủy Bình Dương đã có quyết định “táo bạo”: xây dựng Khu 

liên hợp Công nghiệp–Dịch vụ–Đô thị Bình Dương với diện tích “khổng lồ” 

4.196 ha trên vùng đất rẫy, đất trồng cây công nghiệp và đất hoang hóa của 

huyện Tân Uyên, Bến Cát và thị xã Thủ Dầu Một. Nói “táo bạo” là vì phần lớn 

diện tích đất này liên quan đến lợi ích trên 7.000 hộ dân (có 6.200 hộ sinh sống 

tại chỗ) và trong cả nước chưa có tỉnh thành nào xây dựng Dự án có diện tích 

lớn như vậy. Nhưng với mục tiêu Khu liên hợp là bước “đột phá”, một “cú 

huých” để đưa kinh tế–xã hội Bình Dương phát triển nhanh và bền vững trong 

những năm tiếp theo và cải thiện đời sống người dân, Tỉnh ủy đã đề ra Nghị 

quyết, kiên trì tập trung chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp linh họat. Cả hệ 

thống chính trị vào cuộc, tập trung tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ ý 

nghĩa và lợi ích của dự án, Tỉnh ủy Bình Dương còn chỉ đạo các cấp, các ngành 

mạnh dạn thực hiện phương châm “cách nào có lợi nhất cho dân nhưng không 

trái pháp luật thì làm” trong công tác giải tỏa đền bù đất, tài sản của dân và các 

đơn vị nằm trong quy hoạch. Các giải pháp phù hợp trên đã tạo sự đồng thuận 

cao của người dân nên đến cuối năm 2008, Khu liên hợp đã hoàn thành việc đền 

bù giải phóng 97% diện tích đất và giải quyết dứt điểm vào đầu năm 2010, kịp 

thời giao đất thực hiện các dự án khu công nghiệp, đô thị, tái định cư... Hiện 6 

khu công nghiệp quy hoạch đều đã có chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật và thu hút dự án đầu tư, trong đó khu công nghiệp VSIP 2 đã sớm lắp đầy 

diện tích 344 ha. Khu dịch vụ cao cấp đã thu hút dự án sân Golf (Twin Dove); 

dự án Trường đua và các dịch vụ tổng hợp khác. 8 khu tái định cư cho bà con 

vùng quy hoạch, chủ đầu tư là Công ty Becamex IDC đã làm 120 km đường phố 

rộng từ 8–12m cùng với hệ thống cấp thoát nước, điện, đèn chiếu sáng, chợ, 

trung tâm thương mại, sân thể thao, công viên... để phục vụ và nhu cầu ở và làm 

ăn của người dân tái định cư. Hiện có khoảng 1.210 hộ gia đình với 4.060 nhân 

khẩu đang sinh sống ổn định trong khu tái định cư và hơn 5.000 công nhân đang 

làm việc tại các khu công nghiệp ... Đặc biệt là thành phố mới Bình Dương 

(1.000 ha) là hạt nhân trung tâm Khu liên hợp phục vụ cho 125 ngàn người định 

cư và hơn 400 ngàn người làm việc đã được khởi công và xây dựng hoàn chỉnh 

hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, trong đó có các công trình trọng điểm như 

Trung tâm chính trị – hành chính tập trung của tỉnh (100 ha), Trường Đại học 

Quốc tế Miền Đông (26 ha); Trung tâm tài chính – ngân hàng; phố thương mại; 

biệt thự sinh thái... đang được tập trung xây dựng. Thành phố mới Bình Dương 

sẽ trở thành quận trung tâm của thành phố Bình Dương trực thuộc Trung ương 

trong tương lai. 

Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Bình Dương nhiệm kỳ IX (2011–2015) 

cũng đã đề ra 4 giải pháp mang tính “đột phá” là: tập trung phát triển các ngành 

dịch vụ cao cấp, gắn với phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng nâng cao giá 

trị gia tăng, văn minh, hiện đại. Huy động mọi nguồn lực, tiếp tục đầu tư phát 
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triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của tỉnh, nhất là các công 

trình mang tính động lực; gắn kết và khai thác tối đa lợi thế từ hệ thống hạ tầng 

kinh tế – xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tập trung đầu tư xây 

dựng khu đô thị mới, trung tâm hành chính tập trung của tỉnh, gắn với đầu tư 

nâng cấp, chỉnh trang thị xã Thủ Dầu Một và các đô thị vệ tinh Thuận An, Dĩ 

An... theo hướng hiện đại, sạch đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, 

cán bộ khoa học kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động nhằm đáp ứng yêu cầu 

phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Gắn liền với các giải pháp đột phá trên, 

phải tiếp tục chăm lo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 

nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, giữ vững ổn định chính 

trị, bảo đảm quốc phòng–an ninh, trật tự an toàn xã hội. Với tinh thần của Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng bộ Bình Dương sẽ quán triệt và 

tiếp tục vận dụng một cách sáng tạo, “đột phá” để đạt hiệu quả cao trong cuộc 

cuộc xây dựng và phát triển kinh tế–xã hội của tỉnh theo hướng công nghiệp 

hóa–hiện đại./. 
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18. Trí Dũng. Công tác tổ chức xây dựng đảng: Thực hiện hiệu quả các 

nhiệm vụ trọng tâm / Trí Dũng // http://baobinhduong.org.vn. – 2014. – Ngày 17 

tháng 01. 

 

CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG: THỰC HIỆN  

HIỆU QUẢ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

 

Năm 2013, công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Bình Dương được chú 

trọng và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mặt công tác. Đặc biệt, Ban Tổ 

chức cấp ủy các cấp đã tham mưu cho Ban Thường vụ tiến hành sơ kết một 

năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách 

về xây dựng Đảng hiện nay”. 

 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng 

năm 2013 là giúp cấp ủy theo dõi, tổng hợp việc thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ủy 

viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Thuận An Lê Quang 

Vinh, cho biết trong năm 2013, song song với các nhiệm vụ của công tác tổ chức 

xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Thị ủy đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Thị 

ủy hướng dẫn và báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và 

cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2012 và báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê 

bình và phê bình của cấp ủy cơ sở và tương đương; báo cáo sơ kết 1 năm thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), báo cáo kết quả kiểm tra và tự kiểm 

tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

theo yêu cầu của Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra của Trung ương. 

 

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2013 được tổ chức thành công từ cơ sở đến cấp tỉnh. 

Trong ảnh: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Phúc Lâm trao giải 

nhất cho thí sinh Ngô Hoài Linh 

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, qua hơn 1 năm thực hiện việc tham mưu Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện; căn cứ kết quả 

tổng hợp báo cáo từ các cấp ủy trong tỉnh, cho thấy việc thực hiện Nghị quyết 
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Trung ương 4 (khóa XI) trong toàn Đảng bộ đã đạt được nhiều kết quả quan 

trọng. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã nâng cao nhận thức, ý thức 

trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên với “Một số vấn đề cấp bách về xây 

dựng Đảng hiện nay”, nhất là trong việc khắc phục tình trạng suy thoái tư tưởng 

chính trị, đạo đức lối sống. Cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị các cấp 

phát huy các thành tựu, ưu điểm, đặc biệt là quan tâm, chú trọng việc đề ra giải 

pháp khắc phục các khuyết điểm, tồn tại và hạn chế đã được phân tích; xử lý 

nghiêm khắc, trên cơ sở có lý, có tình đối với những sai phạm của tập thể và cá 

nhân. Kết quả kiểm điểm đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng 

nhân dân đối với công cuộc đổi mới của đất nước, nhất là đối với công tác 

phòng chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của Đảng nói chung và các cấp ủy 

Đảng trong tỉnh nói riêng. 

Thực hiện tốt công tác đào tạo 
Trong năm 2013, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã quan tâm thực hiện tốt 

công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận và kỹ năng công tác cho 

đội ngũ cán bộ. Công tác đào tạo được gắn liền với công tác quy hoạch, trên cơ 

sở yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng cấp ủy Đảng, của 

từng địa phương và đơn vị. Ban Tổ chức cấp ủy các cấp cũng đã phối hợp với 

trường Chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị mở nhiều lớp đào tạo 

chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ nói chung, trong đó có nghiệp vụ công tác 

xây dựng Đảng. Đặc biệt, đã triển khai và thực hiện tốt Đề án “Đào tạo nguồn 

cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn”. 

Hiện khóa I đã kết thúc và đang chuẩn bị 

khai giảng khóa II. 

Ban Tổ chức cấp ủy các cấp cũng đã 

làm tốt việc lựa chọn, cử cán bộ đủ tiêu 

chuẩn tham dự các khóa đào tạo sau đại học 

và cử nhân chính trị chuyên ngành do Học 

viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí 

Minh chiêu sinh, đồng thời cử nhiều cán bộ 

thuộc diện được quy hoạch tham dự các 

khóa đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn 

theo Chương trình 165 của Ban Tổ chức 

Trung ương. Ngoài ra Ban Tổ chức cấp ủy 

các cấp còn thực hiện tốt chủ trương 

khuyến khích tự đào tạo; quan tâm giải 

quyết đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán 

bộ đi học, qua đó giúp cán bộ an tâm, tích 

cực trong học tập. 

Trí Dũng 

 

 

 

 

 

 

 Năm 2013, các Ban Tổ 

chức cấp ủy các cấp trong tỉnh đã 

tham mưu cho cấp ủy kết nạp 

1.864 đảng viên mới, trong đó có 

1.352 đoàn viên thanh niên, nâng 

tổng số đảng viên của toàn Đảng 

bộ lên 30.947 đảng viên. Nhiều 

đơn vị đã quan tâm và thực hiện 

tốt chủ trương phát triển tổ chức 

Đảng và đảng viên trong doanh 

nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 

theo Chương trình số 13–CTr/TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

trong đó nổi bật có Đảng ủy Khối 

doanh nghiệp, Thị ủy Thuận An, 

Thị ủy Dĩ An, Huyện ủy Bến Cát. 
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19. Hoàng Phạm. 03 năm triển khai Học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Dương đạt kết quả khả 

quan / Hoàng Phạm // http://www.binhduong.gov.vn. – 2014 .– Ngày 25 tháng 

03. 

 

3 NĂM TRIỂN KHAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG 

ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 

BÌNH DƯƠNG ĐẠT KẾT QUẢ KHẢ QUAN 

 
Kể từ khi Chỉ thị 03–CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp 

tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có 

hiệu lực, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và đoàn 

thể đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng xác định việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh  là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa về 

lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc. 

Qua 03 năm triển khai Chị thị 03, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã đạt 

được những kết quả khả quan, tạo được sự chuyền biến mạnh mẽ trong cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức. 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vai trò làm việc của cấp ủy, bí 

thư cấp ủy 
Các cấp ủy Đảng cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ 

quan, đơn vị để xây dựng bổ sung nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác 

của cấp ủy, cơ quan, đoàn thể theo từng tháng, từng quý, năm để triển khai thực 

hiện. Một số cấp ủy Đảng, cơ quan, đoàn thể có cách làm sáng tạo, nhất là việc 

lựa chọn các bài nói, bài viết, câu chuyện kể về Bác làm nội dung sinh hoạt; 

phân công tổ Đảng hoặc phòng, ban, bộ phận, cá nhân chuẩn bị nội dung để đưa 

vào sinh hoạt  cùng thảo luận, trao đổi, liên hệ thực tế, rút kinh nghiệm trong các 

chuyên đề “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  suốt đời phấn 

đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung 

thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị”, “Phong cách quần 

chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng 

viên – nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” đi vào thực chất, nề nếp hơn. 

Với việc triển khai nội dung phong trào thi đua “Làm theo Bác” đã góp 

phần đổi mới nội dung sinh hoạt, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc của cấp 

ủy, bí thư cấp ủy; củng cố, bổ sung cấp ủy phù hợp với công tác điều động cán 

bộ của tỉnh; dự sinh hoạt định kỳ tại chi, Đảng bộ cơ sở để nắm tình hình, nhằm 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, góp phần 

thực hiện tốt Chương trình hành động 49–Ctr/TU của Tỉnh ủy về “Nâng cao 

năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ, 

đảng viên”, Chỉ thị 10–CT/TW của Bộ Chính trị về “Nâng cao chất lượng sinh 

hoạt chi bộ”. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai rộng khắp 

Nhằm tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh , các cấp, các ngành, đoàn thể đã thực hiện bằng nhiều hình thức 
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phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng. Các đoàn thể chính trị – xã hội 

thường xuyên lồng ghép các nội dung học tập và làm theo Bác vào các buổi sinh 

hoạt hội, nhóm, tổ chức; một số địa phương có nhiều đồng bào tôn giáo, các 

đoàn thể đã phối hợp với các chức sắc tôn giáo bằng việc lồng ghép vào các buổi 

sinh hoạt đạo, thánh lễ,... Các phong trào thi đua như “Công chức trẻ thực hành 

tiết kiệm, tận tụy phục vụ nhân dân”, “Giờ học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”, “Thanh niên làm theo lời Bác”... đã góp phần giáo dục tu dưỡng, rèn 

luyện đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên theo tấm gương của Bác. 

Qua các chương trình như “Chương trình rèn luyện đoàn viên” để giáo 

dục, đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Bác trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các hội thi, hội trại, hội thao... góp phần 

giáo dục, rèn luyện sức khỏe và nâng cao nhận thức, phong cách làm việc, nếp 

sống văn minh, ý thức bảo vệ môi trường, ứng xử văn hóa, hành động cụ thể vì 

Bình Dương xanh – sạch – đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần xây dựng chi 

đoàn, công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo 

của cấp ủy, ngành cấp trên, các tổ chức quần chúng đều xây dựng kế hoạch, phát 

động các phong trào thi đua, lựa chọn các đơn vị để chỉ đạo điểm, rút kinh 

nghiệm trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  được triển 

khai rộng khắp như Hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia 

hiến máu cứu người, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo... 

Xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo 
Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 03, qua kiểm tra, giám sát và khảo sát tại 

các đơn vị cho thấy công tác chỉ đạo triển khai của cấp ủy, cơ quan, đoàn thể 

khá chặt chẽ, một số nơi đã có cách làm hay, sáng tạo như Đoàn trường Đại học 

Thủ Dầu Một với phong trào thi đua dạy tốt học tốt, kỳ thi chất lượng; Đảng bộ 

Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn khối các cơ 

quan tỉnh với cách làm sáng tạo như quy định chủ đề sinh hoạt cho từng chi bộ, 

đơn vị, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  vào 

trong chương trình rèn luyện đoàn viên; Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh với 

phong trào áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác khám, điều trị bệnh và thực 

hiện phong trào “Nâng cao y đức, lương y như từ mẫu”; Đảng bộ Sở nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn với phong trào tiết kiệm tăng thu nhập, cải thiện 

đời sống của cán bộ công chức, viên chức... 

 Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh với phong trào “Nâng cao y đức, lương 

y như từ mẫu” đã nhận được nhiều khen ngợi từ bệnh nhân. 

Để xây dựng được các mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc 

tốt, các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo thực hiện bằng nhiều phương pháp như tổ chức 

ký kết giao ước thi đua, đăng ký các danh hiệu cuối năm... Đã có nhiều điển 

hình được tuyên dương tại các buổi sinh hoạt, chào cờ đầu tuần như Chi bộ 

Ngân hàng Nhà nước, Chi bộ Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ, Đảng bộ trường Cao 

đẳng Y tế,... đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ 

quan, đơn vị và tạo được sức lan tỏa, nhân rộng không chỉ ở cơ quan, đơn vị mà 

còn là tấm gương để các cơ quan, đơn vị khác làm theo. 

 Nhìn chung, công tác chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03–CT/TW của Bộ Chính 

trị qua 03 năm, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã triển khai đồng bộ, chặt chẽ, 

sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị với nhiều hình thức học 

tập phong phú, đa dạng; nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình đã được 



66 
 

nhân rộng, khẳng định học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  là 

việc làm ý nghĩa, đem lại giá trị quý báu trong hành xử của cán bộ, đảng viên 

nói riêng, quần chúng công chức, viên chức nói chung.  

Hoàng Phạm 
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20. Trí Dũng. Đi cùng mùa xuân của đất nước / Trí Dũng // 

http://m.baobinhduong.org.vn. – 2014. – Ngày 24 tháng 01. 

 

ĐI CÙNG MÙA XUÂN ĐẤT NƯỚC 

 

Ra đời từ cách đây 84 mùa xuân, được dìu dắt và rèn luyện bởi Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, Đảng đã không ngừng trưởng thành và lãnh đạo cách 

mạng, toàn dân vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách để đi hết thắng lợi này 

đến thắng lợi khác. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, từ một tỉnh nghèo 

nay Bình Dương đã trở thành địa phương phát triển bậc nhất của cả nước.  

Từ chiếc nôi cách mạng… 
Ngược dòng lịch sử trở về những năm 1930 của thế kỷ trước, Bình Dương 

là một trong những địa phương ở khu vực Đông Nam bộ có phong trào cách 

mạng phát triển mạnh mẽ nhất. Nơi đây đã chứng kiến một sự kiện quan trọng 

có ý nghĩa lịch sử trong quá trình đánh đuổi ngoại xâm, giải phóng dân tộc, đó là 

sự ra đời của hai chi bộ Đảng đầu tiên ở Đề–pô xe lửa Dĩ An và Bình Nhâm. 

Phong trào đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của hai chi bộ Đảng đầu tiên 

đã nhanh chóng lan tỏa khắp nơi và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ nhân dân. 

Việc thành lập hai chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Đông Nam bộ là những “viên 

gạch” đầu tiên đặt nền móng cho phong trào đấu tranh cách mạng sau này cũng 

như góp phần vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. 

 

 

Đại lộ Bình Dương (thành phố Thủ Dầu Một ) – tuyến đường huyết mạch tạo động lực 

cho tỉnh phát triển 

Phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, sau khi đánh đuổi thực dân 

Pháp, quân và dân Bình Dương lại tiếp tục bước vào cuộc chiến chống Mỹ cứu 

nước. Đây là giai đoạn lịch sử khó khăn nhất nhưng cũng oai hùng nhất của 

nhân dân Bình Dương anh dũng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Bình 

Dương đã vượt qua nhiều thử thách gian khó cùng với cả nước tiếp tục giành 

thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giành lại độc lập tự do cho Tổ 

quốc. Những Chiến khu Đ Đất Cuốc, Địa đạo Tam giác sắt, Nhà tù Phú Lợi, Bàu 

Bàng, Dầu Tiếng… đã trở thành biểu tượng sáng ngời trong những năm tháng 

kháng chiến và đi vào lịch sử một cách hiển hách nhất. Đó còn là bằng chứng 
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lịch sử thể hiện tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng và khát vọng hòa 

bình của quân và dân Bình Dương cũng như cả nước nói chung. 

 Đến đi đầu trong đổi mới 
Ông Huỳnh Bình Minh, cán bộ hưu trí (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí 

tỉnh, năm nay vừa bước sang tuổi 91, 65 năm tuổi Đảng) khi nói về vai trò của 

Đảng đã đúc kết ngắn gọn: “Đảng đã cho chúng ta tất cả”. Nhờ có Đảng, có Bác 

Hồ lãnh đạo phong trào cách mạng nên chúng ta đã giải phóng được đất nước, 

giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. “Những thành quả to lớn mà chúng ta có 

được ngày hôm nay là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng kể từ khi 

thành lập đến nay”, ông Huỳnh Bình Minh khẳng định lại. 

Ông Minh kể, sau khi chiến tranh kết thúc, Bình Dương cũng như các địa 

phương khác đều gánh chịu hậu quả nặng nề của bom đạn. Từ đống đổ nát của 

chiến tranh, nhân dân Bình Dương đã nhanh chóng khắc phục hậu quả và từng 

bước ổn định cuộc sống. Kết thúc cuộc chiến chống quân xâm lược với thắng lợi 

vẻ vang, Đảng bộ và nhân dân Bình Dương lại bắt tay vào một “cuộc chiến” mới 

– cuộc chiến chống đói nghèo. Từ một địa phương thuần nông, đời sống người 

dân khó khăn, cơ sở hạ tầng yếu kém… song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và 

truyền thống cách mạng, sự cần cù vốn có, nhân dân Bình Dương đã từng bước 

vượt qua những khó khăn để tiếp tục lập nên những kỳ tích mới trong xây dựng 

quê hương. 

Dưới ánh sáng đổi mới của đất nước, Bình Dương bắt đầu chuyển mình 

trên con đường phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt, từ khi tái lập tỉnh Bình 

Dương đã có những đột phá trong phát triển kinh tế. Tỉnh đã vận dụng sáng tạo 

những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để kêu gọi đầu tư, phát triển 

công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Bình Dương đã 

trở thành địa phương có tốc độ phát triển nhanh nhất trong vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam cũng như của cả nước. 

Trong năm 2013, mặc dù bối cảnh chung còn nhiều khó khăn song dưới 

sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực cố 

gắng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn dân nên tình hình kinh tế 

– xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng và đạt kết quả 

khá toàn diện trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội đều đạt 

và vượt kế hoạch đề ra. An sinh xã hội bảo đảm; trật tự an toàn xã hội, quốc 

phòng – an ninh được giữ vững, ổn định. 

Năm 2014, tỉnh sẽ tiếp tục đề ra mục tiêu thực hiện có hiệu quả các nghị 

quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương phù hợp với tình hình địa phương và các 

chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết 

Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp 

của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 03 

của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX 

của Đảng bộ tỉnh, sớm đưa Bình Dương trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh.  

 

Trí Dũng 
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21. Trí Dũng. Xứng đáng với vai trò xung kích / Trí Dũng // 

http://m.baobinhduong.org.vn. – 2014. – Ngày 7 tháng 5. 

 

XỨNG ĐÁNG VỚI VAI TRÒ XUNG KÍCH 

 
Trong suốt 65 năm hoạt động, dù mỗi thời kỳ cách mạng đều có những 

thuận lợi, khó khăn khác nhau, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, toàn 

thể cán bộ, nhân viên ngành tuyên huấn Thủ Dầu Một (nay là ngành tuyên giáo 

Bình Dương) đã không ngại khó khăn, vượt qua gian khổ, hy sinh phấn đấu 

vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy Đảng và 

nhân dân. 

Gian khổ nhưng vẻ vang 
Trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ngày càng 

gay go, ác liệt, vào ngày 10–5–1949, Tỉnh ủy Thủ Dầu Một chấp hành chỉ thị 

của Xứ ủy Nam kỳ đã thành lập các ban gồm: Ban Văn thư, Ban Tài chính và 

Ban Tuyên huấn trực thuộc cấp ủy. Mặc dù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn về 

vật chất, phương tiện, lại phải đối phó với địch nhưng ngành tuyên huấn của tỉnh 

ngay từ khi ra đời đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, góp phần động 

viên tư tưởng, tinh thần quân dân địa phương trong suốt thời kỳ kháng chiến. 

 

Hoạt động tuyên giáo góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm đưa Bình 

Dương ngày càng phát triển. Trong ảnh: Thành phố mới Bình Dương – điểm nhấn cho sự 

phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương. 

 

Với yêu cầu phải tập trung biên soạn cho được một tài liệu học tập có tính 

phổ thông song vẫn bảo đảm được một số kiến thức cơ bản, tối thiểu về cách 

mạng, về Đảng cho tất cả cán bộ, đảng viên trong tỉnh, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy 

Thủ Dầu Một đã làm việc không ngơi nghỉ để cho ra đời một bộ tài liệu học tập 

bước đầu đáp ứng yêu cầu trên giao. Sau khi hoàn thành biên soạn bộ tài liệu 

học tập cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh, Ban Tuyên huấn tiếp tục chỉ đạo việc 

học tập tại chức; mặt khác, mở trường chính trị đào tạo cho 300 cán bộ chủ chốt, 

50 cán bộ sơ cấp ở tỉnh, huyện, đồng thời tiến hành song song với chiến dịch 

tuyên truyền về lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. 
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Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, ngành tuyên huấn tự 

hào có mặt trong suốt chiều dài của cuộc trường chinh đánh đuổi kẻ thù giành 

độc lập, tự do cho dân tộc. Có lúc bị địch khủng bố gay gắt, nhiều cán bộ, nhân 

viên của ngành hy sinh nhưng cán bộ tuyên huấn vẫn kiên cường hoạt động, tiếp 

tục củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng lại cơ sở vật chất để phục vụ công tác 

của ngành. Những nỗ lực của ngành đã góp phần quan trọng vào công tác giáo 

dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng 

nhân dân vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất 

nước. 

Đồng thuận: Chìa khóa vàng 

Trong suốt chặng đường lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, cán bộ 

tuyên huấn và hoạt động tuyên huấn nói chung đã tiên phong trong việc tuyên 

truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và 

quần chúng nhân dân. 

Ngày nay, bên cạnh những thành tựu đạt được 

trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, vẫn 

còn đó không ít khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến sự 

ổn định, phát triển của đất nước. Đó là những thế lực 

thù địch trong, ngoài nước tăng cường chống phá trên 

mặt trận tư tưởng, chính trị, kinh tế; âm mưu “diễn 

biến hòa bình”, xuyên tạc quan điểm, đường lối, chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước… nhằm chia 

rẽ nội bộ, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với sự 

lãnh đạo của Đảng. Chính vì thế, ngành tuyên giáo xác 

định nhiệm vụ trong thời gian tới hết sức nặng nề. 

Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu được ngành quan tâm là 

tiếp tục tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng, ý chí, hành động trong toàn 

Đảng, toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội đã 

đề ra. Đây chính là chìa khóa vàng cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong 

tương lai. 

Đồng chí Nguyễn Minh Giao, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy, cho rằng là những người tiếp bước cha anh trên mặt trận tuyên 

giáo, đòi hỏi mỗi cán bộ tuyên giáo phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, vững 

vàng về bản lĩnh chính trị, lập trường quan điểm; phải nắm vững quan điểm, 

đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bám sát thực tiễn cuộc sống, giữ vững 

phẩm chất đạo đức cách mạng để nhân dân tin cậy, yêu mến. Có phẩm chất đạo 

đức tốt, trình độ năng lực chuyên môn giỏi cùng với kinh nghiệm thì mới có thể 

làm tốt công tác tuyên giáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao. 

* Ông PHẠM VĂN HÒA, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sông Bé, 

nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sông Bé: 

Phải biết nói đi đôi với làm 
Những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, chúng ta chuẩn bị cho 

cuộc tổng tiến công nổi dậy để giải phóng miền Nam nên phong trào cách mạng 

diễn ra rất mạnh mẽ. Dù bọn địch luôn tìm cách đàn áp chúng ta nhưng anh chị 

em làm công tác tuyên huấn vẫn làm rất tốt nhiệm vụ của mình, góp phần vào 

công cuộc đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc. 

Với những đóng 

góp to lớn, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy đã được 

Chủ tịch nước tặng 

Huân chương Lao 

động hạng nhất và 

Huân chương Độc lập 

hạng ba, cùng nhiều 

bằng khen, cờ thi đua 

của Thủ tướng Chính 

phủ, Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh. 
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Ngày nay, công tác tuyên truyền lại có vai trò càng quan trọng hơn trong 

công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với người làm công tác tuyên truyền 

thì cần thiết nhất phải có tính trung thực, thẳng thắn, không nói thêm – bớt; nói 

phải đi đôi với làm. Ngày nay người làm công tác tuyên truyền có điều kiện tốt 

hơn rất nhiều so với chúng tôi trước đây là được trang thiết bị máy móc hiện 

đại, với thời buổi của công nghệ thông tin thì việc tuyên truyền các chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước diễn ra nhanh chóng, 

kịp thời. Đặc biệt là đội ngũ làm công tác này cũng được đào tạo qua trường 

lớp bài bản, trình độ học vấn cao… Tôi tin rằng, với những điều kiện như thế, 

ngành tuyên giáo của tỉnh sẽ có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

* Ông HÀ MINH NGHĨA, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Sông Bé: Người làm công tác tuyên giáo phải sâu sát với dân 
Suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, cuối cùng giang sơn đã thu 

về một mối. Có được thắng lợi vẻ vang ấy, biết bao cán bộ, chiến sĩ, đồng bào 

cả nước đã ngã xuống; trong đó, có không ít cán bộ, nhân viên ngành tuyên 

huấn tỉnh Thủ Dầu Một. 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, ngành 

tuyên huấn trước đây và ngành tuyên giáo hiện nay tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 

cách mạng trong giai đoạn mới. Dù trong hoàn cảnh nào thì người cán bộ tuyên 

huấn cần nhận thức rõ mình là người được Đảng phân công làm công tác tư 

tưởng. Điều đó đòi hỏi người cán bộ tuyên giáo phải tỏ rõ là những tấm gương 

sáng. Muốn vậy thì phải giữ vững vai trò tiên phong gương mẫu, nói đi đôi với 

làm. Người làm công tác tuyên giáo phải sâu sát với dân, phản ánh đúng tâm tư, 

nguyện vọng của dân. Công tác tư tưởng phải luôn chú trọng và chủ động giải 

quyết những băn khoăn của người dân. Phải biến cái hoài nghi thành tin tưởng; 

biến lo âu, chán nản thành quyết tâm xốc tới. 

* Ông NGUYỄN XUÂN QUANG, nguyên Tổng Biên tập Báo Sông Bé: 

Tuyên truyền là phải cụ thể 
Tôi bắt đầu làm công tác tuyên truyền tại Ban Tuyên huấn miền Đông 

Nam bộ, sau đó là Ban Tuyên huấn tỉnh Phước Thành và đến năm 1965 là cán 

bộ Ban Tuyên huấn Thủ Dầu Một. 

Sau năm 1970, khi tờ báo Phú Lợi bị giặc xóa sổ, cán bộ tuyên huấn Thủ 

Dầu Một tiếp tục cho ra đời những tờ tin bằng máy in chì. Mặc dù gặp nhiều 

khó khăn nhưng cán bộ, nhân viên ngành tuyên huấn luôn nỗ lực hoàn thành 

nhiệm vụ của mình. Phải nói rằng, điều quan trọng cho những thành công của 

người làm công tác tư tưởng ngày ấy chính là phương cách làm công tác tư 

tưởng của những người đứng đầu. Họ đã nói thì sẽ làm và làm cho bằng được; 

việc gì khó thì mình làm, dễ thì để dân làm. Về đạo đức, từ cái kim, sợi chỉ của 

dân cũng không được đụng tới; sinh mạng của mình giao cho người dân, đồng 

hướng cùng dân chứ không đối đầu với họ. 

Vai trò của công tác tuyên giáo ngày nay là không thể phủ nhận. Để làm 

tốt nhiệm vụ của mình, công tác tuyên huấn phải giải quyết những việc người 

dân bức xúc, tuyên truyền là phải làm rõ vấn đề để người dân yên tâm; tuyên 

truyền là phải cụ thể chứ không mơ hồ… 

T.Thảo – N.Như– T.Lê  

Trí Dũng  
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22. Quách Lắm. Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương: Đẩy mạnh 

các phong trào thi đua yêu nước / Quách Lắm // http://dangcongsan.vn. – 2014. 

– Ngày 27 tháng 6. 

 

ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BÌNH DƯƠNG: ĐẨY 

MẠNH CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC 
 

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ 

VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã diễn ra trong 2 ngày 26, 27/6. Đại hội có chủ 

đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò vị trí 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phát triển Bình Dương văn minh, hiện đại”.  
Nhiệm kỳ 2014 – 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình 

Dương tiếp tục đa dạng các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các 

tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc vì “Dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các 

cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm 

vụ kinh tế– xã hội; thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp và 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao hiệu quả giám sát phản 

biện xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, 

chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan 

hệ gắn bó giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân; mở rộng và nâng cao 

hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân; kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung 

và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ban Công 

tác Mặt trận ở khu dân cư...  

5 năm qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh Bình Dương đã có nhiều hoạt động 

thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hoá ở khu dân cư” tiếp tục được nâng cao chất lượng; lồng ghép thực hiện 

nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc 

phòng an ninh. Mặt trận các cấp đã vận động các tỏ chức, cá nhân đóng góp 

công sức, tiền của, vật tư, cây giống...với tổng giá trị trên 264 tỷ đồng để hỗ trợ, 

giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, thoát nghèo. Cuộc vận động “Ngày Vì người 

nghèo” đã huy động được 76,8 tỷ đồng, hỗ trợ xây và sửa chữa 1.669 nhà đại 

đoàn kết, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh xuống còn 0,69% vào 

cuối năm 2013.  

Mặt trận Tổ quốc tỉnh còn vận động và tổ chức được nhiều mô hình hiệu 

quả như: Mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm” ở 91/91 xã phường, thị 

trấn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của 

nhân dân. Mô hình” Câu lạc bộ chủ nhà trọ” gắn với danh hiệu “Khu nhà trọ văn 

hóa” góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ chỗ ở cho trên 800 ngàn công 

nhân nhập cư sinh sống ở các khu nhà trọ...  

Đại hội đã hiệp thương cử 93 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ VIII (2014–2019); cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại 

biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII gồm 8 đồng chí. Ông Huỳnh Văn 

Nhị tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, 

nhiệm kỳ 2014 – 2019./. 
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Quách Lắm 

 

 
23. Đà Bình. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ 

quốc: Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội / Đà Bình // 

http://m.baobinhduong.org.vn. – 2014. – Ngày 12 tháng 5. 

 

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN 

TỔ QUỐC: PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI 

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa tổ chức hội thảo Đổi mới 

nội dung, phương thức và nâng cao vai trò hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 

và các đoàn thể chính trị – xã hội. Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp 

nhiều ý kiến tâm huyết nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, chất lượng hoạt động 

của Mặt trận Tổ quốc. 

Phối hợp hiệu quả trong hành động 
Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đều đã xây dựng các 

chương trình phối hợp và thống nhất hành động phù hợp với tình hình thực tế 

của từng địa phương. Phần lớn các tổ chức thành viên đều chủ động xây dựng và 

đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm thu hút, vận 

động các tầng lớp nhân dân hướng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, 

văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc. 

 
Tại hội thảo Đổi mới nội dung phương thức và nâng cao vai trò hoạt động của Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh tổ 

chức, nhiều đại biểu cho rằng vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc cần 

được phát huy hiệu quả. 

Có thể kể đến một số phong trào, cuộc vận động như cuộc vận động toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào toàn 

dân chung sức xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động Ngày vì người nghèo và 

cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; các phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội, mại dâm, ma túy, HIV, AIDS, văn hóa phẩm độc hại và buôn bán 

người... 
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Các cuộc vận động, phong trào nói trên đã có tác dụng lan tỏa, tạo sự 

đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân. Tuy nhiên, việc thực hiện các công tác 

mặt trận tại một số địa phương còn chưa thật sự đồng đều về chất lượng. Nhiều 

đại biểu cho rằng, sự phối hợp hành động – một trong những mặt quan trọng 

thiết yếu của Mặt trận Tổ quốc, cùng chịu trách nhiệm trong thực hiện của một 

số thành viên của Mặt trận Tổ quốc chưa chặt chẽ. Ông Nguyễn Xuân Vinh, Chủ 

tịch Hội Người cao tuổi tỉnh, cho rằng việc nắm bắt tình hình, thu thập tâm tư, 

nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội trong từng thời gian 

để phản ánh, kiến nghị với Đảng, chính quyền còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ, 

chưa có sự bàn bạc tạo sự thống nhất cao, còn có sự phân tán giữa các tổ chức 

thành viên trong mặt trận. Từ đó, lượng thông tin báo cáo phản ánh tình hình 

cho cấp ủy Đảng và chính quyền chưa đầy đủ, có mặt chưa thống nhất, kịp thời, 

đôi khi thiếu chính xác. 

Cũng theo ông Vinh, điều này xuất phát từ việc nhiều tổ chức thành viên 

chưa chủ động đề xuất những vấn đề, những nội dung cần có sự phối hợp với 

các tổ chức thành viên khác mà làm đơn lẻ nên kết quả còn hạn chế. Quy chế 

phối hợp và thống nhất hành động giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành 

viên và giữa các tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc có lúc chưa được 

xây dựng; khi được xây dựng thì có những vấn đề còn chung chung, thiếu cụ 

thể… 

Để giải quyết vấn đề này, các đại biểu cho rằng, Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các tổ chức thành viên cần xây dựng kế hoạch, nội 

dung phối hợp cụ thể hàng năm. Đây là sự phối hợp song phương hoặc đa 

phương với phạm vi, nội dung, phương thức phối hợp và thống nhất hành 

động… 

Chú ý giám sát và phản biện xã hội 
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội cũng là một trong những hoạt 

động quan trọng của Mặt trận Tổ quốc. Tuy nhiên, hoạt động này của Mặt trận 

Tổ quốc trong thời gian qua còn nhiều hạn chế. Thượng tọa Thích Thiện Duyên, 

Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cho rằng vai trò giám sát và 

phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc phải được phát huy hiệu quả. Yêu cầu 

nhiệm vụ giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc đã được đặt ra từ rất lâu, 

nhưng trước đây có thể do yêu cầu của lịch sử xã hội có lúc nặng về từng nhiệm 

vụ khác nhau mà vai trò giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc chưa được 

phát huy rõ nét. Để phát huy tốt vai trò này, Thượng tọa Thích Thiện Duyên cho 

rằng cần phát huy tốt dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân 

trong việc tham gia phản biện xã hội; tạo điều kiện để người dân thực hiện 

quyền giám sát, phản biện; có cơ chế bảo vệ những người dám giám sát, kiến 

nghị đấu tranh nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để người dân an tâm 

giám sát, kiến nghị xây dựng Đảng, chính quyền ngày một hoàn thiện hơn. 

Còn luật gia Nguyễn Băng thì cho rằng, trong thời gian tới, vai trò giám 

sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc cần được phát huy mạnh mẽ, trong 

đó cần phát huy tính phản biện của các cơ quan thông tấn báo chí. Muốn vậy, 

công tác thông tin tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân cần được đẩy mạnh, 

cần để người dân hiểu được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc tham 

gia vào các nội dung, chương trình, phong trào của Mặt trận Tổ quốc. 
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Hiện tại, với những yêu cầu trong tình hình mới, sự đổi mới về nội dung 

và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc là hết sức cần thiết. Làm được 

việc này sẽ tạo ra sự thống nhất hành động, phát huy năng lực các thành viên, 

góp phần nâng cao hiệu quả các nội dung, chương trình hoạt động của Mặt trận 

Tổ quốc. 

Đà Bình 

 

 

 

 

 

 

24. Mai Xuân. Bình Dương: Đảm bảo quốc–phòng an ninh với phát triển 

kinh tế – xã hội trong quá trình lập quy hoạch / Mai Xuân //  

http://www.binhduong.gov.vn. – 2014. – Ngày 25 tháng 3. 

 

BÌNH DƯƠNG: ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG – AN NINH VỚI PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH QUY HOẠCH 

 
Thực hiện Kế hoạch số 373/KH–UBND ngày 11 /02/2014 của UBND 

tỉnh Bình Dương thực hiện quy chế kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng 

trong khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn 

bản số 264/SKHĐT–TH ngày 11/3/2014 đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể 

trong quá trình xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch 

phái triển kinh tế – xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực, cần lưu ý một số nội dung. 

   Cần quán triệt, lồng ghép các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo 

quốc phòng – an ninh với phát triển kinh tế – xã hội trong quá trình lập quy 

hoạch, kế hoạch. 

 Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ 

Dầu Một căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, chỉ đạo 

tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ về đẩy mạnh phát 

triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh. 

 Hoàn thiện cơ chế quản lý và điều hành, trong đó, tập trung vào các chính 

sách về đất đai, tài chính, thị trường; đào tạo nguồn nhân lực, xử lý chất thải, 

khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản. Về phát triển các ngành công 

nghiệp, cần tập trung phát triển các dự án mang tính lưỡng dụng vừa đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế vừa sản xuất được các sản phẩm kỹ thuật phục vụ 

quốc phòng. Khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai để phát triển đa dạng các 

ngành nghề trong nông nghiệp, góp phần xây dựng tiềm lực kinh tế trong khu 

vực phòng thủ và đảm bảo an ninh lương thực. Đảm bảo độ che phủ, phòng hộ 

gắn với xây dựng căn cứ hậu phương và căn cứ chiến đấu khi có chiến sự. 

 Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội các địa 

phương; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm phù hợp với định 

hướng phát triển chung của tỉnh và đảm bảo kết hợp chặt chẽ với quy hoạch tổng 

thể xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh. 

 Huy động vốn nội lực, thu hút vốn nước ngoài và vận động xúc tiến đầu 

tư theo nhiều hình thức đầu tư (BOT, PPP...). Bố trí cân đối nguồn lực đầu tư 
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các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, các 

trục giao thông đối nội và đối ngoại; ưu tiên đầu tư các dự án giao thông tại khu 

vực phòng thủ then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, hậu cần, kỹ 

thuật trong khu vực phòng thủ. 

 Đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao với 

cơ cấu ngành nghề và trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, trọng tâm là 

cán bộ, công nhân kỹ thuật. Phát triển ngành y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân 

trong thời bình và sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống xảy 

ra. 

Mai Xuân 
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25. Thanh Vy. Bình Dương: Đổi mới, tăng cường giáo dục quốc phòng – 

an ninh / Thanh Vy // http://baobinhduong.vn. – 2014. – Ngày 19 tháng 3. 

 

BÌNH DƯƠNG: ĐỔI MỚI, TĂNG CƯỜNG  

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH  

 

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, nòng 

cốt là lực lượng quân sự, công an đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện ngày càng có 

nề nếp và thực chất công tác giáo dục quốc phòng – an ninh; đồng thời xác định 

việc phát triển, đổi mới và hội nhập của địa phương cần phải tăng cường giáo 

dục quốc phòng – an ninh để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách 

nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm 

cho 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Đại tá Nguyễn Ngọc Hiệp, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự 

(CHQS) tỉnh, cho biết phát huy kết quả và kinh nghiệm từ những năm trước đây, 

năm 2013, công tác giáo dục quốc phòng – an ninh tiếp tục được cấp ủy, chính 

quyền, thành viên Hội đồng quốc phòng – an ninh từ tỉnh đến cơ sở, nòng cốt là 

cơ quan quân sự, công an đã tập trung đổi mới nội dung, hình thức triển khai 

thực hiện, qua đó chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Việc cụ thể 

hóa các văn bản của Đảng, Nhà nước và quân đội thành hệ thống chỉ thị, nghị 

quyết chuyên đề, chương trình hành động và kế hoạch đã tạo ra nhận thức đúng 

đắn công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới để tăng cường 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp triển khai hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 

tổ chức thực hiện nên chất lượng giáo dục quốc phòng – an ninh được nâng cao 

toàn diện trong toàn dân. 

Trong năm qua, toàn tỉnh có 8.074 cán bộ được bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng – an ninh do các cấp tổ chức, tăng 0,33% so với năm trước; bồi dưỡng 

các đối tượng 4, 5 cho 5.564 lượt người; tổ chức giáo dục quốc phòng – an ninh 

lồng ghép tại trường Chính trị tỉnh cho hơn 700 lượt học viên tại trường. Bên 

cạnh đó, năm 2013, nhiều địa phương trong tỉnh còn mở rộng bồi dưỡng cho đối 

tượng là chủ nhà trọ, công nhân, thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân 

sự chưa tham gia phục vụ trong quân đội; hoàn thành giáo dục quốc phòng – an 

ninh cho gần 6.000 học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 

chuyên nghiệp, trung cấp nghề và hơn 20.000 học sinh của 32 trường THPT trên 

địa bàn. 

Cũng theo đại tá Nguyễn Ngọc Hiệp, để nâng cao chất lượng công tác 

giáo dục quốc phòng – an ninh, đội ngũ giáo viên, báo cáo viên là yếu tố cơ bản 

nhất. Theo đó, đội ngũ này luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ 

đạo chặt chẽ đã góp phần hoàn thành và nâng cao kết quả công tác giáo dục 

quốc phòng – an ninh trong thời gian qua. Trong năm qua, tỉnh đã tuyển chọn 12 

thí sinh tiêu biểu tham gia hội thi cấp quân khu. Kết quả, tỉnh đoạt giải tư toàn 

đoàn, giải đồng đội nội dung thi nhận thức, giảng bài cho đối tượng 4, 5 và 5 

giải cá nhân; 100% thí sinhh dự thi được Hội đồng giáo dục quốc phòng – an 

ninh Quân khu 7 chứng nhận giáo viên, báo cáo viên đạt tiêu chuẩn giỏi. 

Tại hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng – an ninh tỉnh năm 

2013 vừa qua, nhiều mục tiêu, giải pháp thiết thực được các đại biểu thảo luận 

bổ sung vào kế hoạch để tăng cường công tác giáo dục quốc phòng – an ninh 
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trong năm 2014. Theo đó, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh tỉnh yêu cầu 

các địa phương, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở phải có sự phối hợp chặt chẽ 

và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành có chất lượng công tác giáo dục quốc phòng – 

an ninh năm 2014. 

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng – an 

ninh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân 

và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc sẽ bảo đảm cho sự nghiệp phát triển 

mới. 

Thanh Vy 
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26. Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát bảo vệ: Lực lượng 

tinh nhuệ, sẵn sàng // http://www.conganbinhduong.gov.vn. – 2014. – Ngày 26 

tháng 5. 

 

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT 

BẢO VỆ: LỰC LƯỢNG TINH NHUỆ, SẴN SÀNG 

 

Ngày 15–4–1974, Bộ Công an đã tổ chức thành lập lực lượng Cảnh sát 

bảo vệ và ngày 15–4 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng cảnh 

sát bảo vệ. Trải qua các giai đoạn xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; sau nhiều 

lần thay đổi về chức năng, nhiệm vụ tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc 

đấu tranh giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội và trong giai đoạn mới, hiện 

nay lực lượng này có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tham gia gìn giữ bình 

yên cho người dân. 

 
Đại tá Mai Công Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng ngày kỷ niệm truyền thống 40 năm 

 

Sự ra đời của một lực lượng tác chiến 
Ngày 19–11–1958, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 

58/NQ–TW về việc “Xây dựng lực lượng cảnh sát nội địa và biên phòng”, lấy 

tên là “lực lượng cảnh vệ” đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an. Ngày 

3–3–1959, lực lượng công an nhân dân vũ trang được thành lập, có nhiệm vụ 

“Trấn áp mọi hoạt động của những toán phỉ nhỏ, bọn gián điệp nhảy dù và các 

vụ bạo động phá hoại của các bọn phản cách mạng khác; bảo vệ các cơ quan đầu 

não, các lãnh đạo Đảng, cơ quan Nhà nước, các cơ quan ngoại giao. Bảo vệ các 

cuộc mít tinh lớn do Trung ương và Chính phủ quy định, chấp hành lệnh giới 

nghiêm và khi cần thiết cùng với cảnh sát nhân dân duy trì lực lượng an ninh 

chung canh gác các trại cải tạo, áp giải phạm nhân chính trị và hình sự quan 

trọng, bảo vệ các phiên tòa”. 

Đầu năm 1973, Hội đồng Chính phủ ra nghị định sửa đổi tổ chức bộ máy 

của Bộ Công an và quyết định giao một số nhiệm vụ từ công an nhân dân vũ 

trang sang cho cảnh sát nhân dân; trên cơ sở đó thành lập lực lượng cảnh sát bảo 

vệ từ Trung ương đến địa phương và xác định rõ: “cảnh sát bảo vệ là lực lượng 

vũ trang của ngành công an, thừa hành pháp luật của Nhà nước; vũ trang, canh 

http://www.conganbinhduong.gov.vn/tieu-diem/647-ky-niem-40-nam-ngay-thanh-lap-luc-luong-canh-sat-bao-ve-luc-luong-tinh-nhue-san-sang.html
http://www.conganbinhduong.gov.vn/tieu-diem/647-ky-niem-40-nam-ngay-thanh-lap-luc-luong-canh-sat-bao-ve-luc-luong-tinh-nhue-san-sang.html
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gác bảo vệ các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, giữ gìn trật tự an toàn xã 

hội, bảo vệ tính mạng tài sản hợp pháp của nhân dân, đấu tranh chống mọi hành 

động phá hoại an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội”. Ngay sau khi 

thành lập, lực lượng cảnh sát bảo vệ và cơ động từ bộ đến địa phương đã nhanh 

chóng ổn định tổ chức, khẩn trương triển khai lực lượng để bảo vệ các mục tiêu 

quan trọng, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, bảo vệ chính quyền cách 

mạng, truy quét tàn quân, các tổ chức phản động, góp phần cùng quân dân các 

tỉnh, thành phố mới giải phóng giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ ngày vui đại thắng 

của dân tộc. 

Từ khi Tổ quốc độc lập, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, 

nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong phạm vi cả nước đặt ra rất nặng nề, phức 

tạp. Lực lượng cảnh sát bảo vệ và cơ động đã có bước phát triển vượt bậc về số 

lượng và chất lượng, đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não, các đồng 

chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách nước ngoài, các mục tiêu kinh tế, 

chính trị, văn hóa xã hội quan trọng, các công trình trọng điểm ở Trung ương và 

địa phương; tổ chức tuần tra kiểm soát ở các địa bàn trọng điểm phức tạp về 

Anông thônT, tham gia các đội đặc biệt truy bắt bọn cướp nguy hiểm, truy quét 

bọn phản cách mạng. 

Lớn lên trong gian khó 
Lực lượng cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Bình Dương là lực 

lượng vũ trang tập trung chiến đấu, trải qua 40 năm chiến đấu, xây dựng và 

trưởng thành,cán bộ cảnh sát luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung 

thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân; chấp hành nghiêm đường lối chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết 

của ngành, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình 

huống, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định về an ninh chính trị và 

trật tự an toàn xã hội trong phạm vi toàn tỉnh. 

Trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy cam go, ác liệt, gian 

khổ, lực lượng an ninh vũ trang của tỉnh đã xây dựng truyền thống cách mạng vẻ 

vang, dũng cảm kiên cường, mưu trí chiến đấu với kẻ thù, quyết tâm vượt qua 

mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc trọng trách của Đảng, nhân dân 

giao phó, truyền thống đoàn kết, gắn bó, yêu thương đùm bọc lẫn nhau... Với 

những truyền thống tốt đẹp đó, lực lượng an ninh vũ trang của tỉnh Thủ Dầu Một 

(nay là Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động) đã lập được nhiều chiến công xuất 

sắc, là một trong những đơn vị đầu tiên của công an tỉnh được vinh dự đón nhận 

danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” do Đảng, Nhà nước 

tặng thưởng vào tháng 11–1978. Năm 1985, Phòng cảnh sát bảo vệ (nay là 

Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động – PC65), được Chủ tịch nước tặng thưởng 

Huân chương Quân công hạng ba; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh tặng cờ Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc. 

Từ năm 1986 đến nay, Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới; cùng với các 

lực lượng công an nhân dân, cảnh sát bảo vệ và cơ động tiếp tục phát huy truyền 

thống đoàn kết nhất trí, xây dựng lực lượng trưởng thành về nhiều mặt, tiếp tục 

là một trong những lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh giữ gìn Anông 

thônT, luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, luôn vững vàng trước mọi khó khăn thử 

thách. Trước những thách thức mới, lãnh đạo phòng đã thực hiện tốt công tác 
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tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh xây dựng các kế hoạch công tác 

theo chức năng và nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát bảo vệ và cơ động, kế hoạch 

thực hiện tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự trước và sau 

các ngày lễ, tết của dân tộc, hội nghị, mít tinh do tỉnh tổ chức; xây dựng các 

phương án chiến đấu, phối hợp giữa lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu với lực 

lượng cảnh sát cơ động và các lực lượng khác trong ngành, quân đội giải quyết 

các tình huống gây rối, biểu tình, bạo loạn, khiếu kiện đông người tại các mục 

tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng. Hàng năm, tổ chức huấn luyện 

lớp chiến sĩ mới của công an tỉnh, lớp đặc nhiệm bán chuyên trách học tập quân 

sự – võ thuật, cứu nạn cứu hộ phòng chống lụt bão, tham gia diễn tập thực binh 

chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn, giải tán đám đông, bắt cóc con tin… và 

được Giám đốc Công an tỉnh biểu dương khen thưởng. 

Trong suốt 40 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đội ngũcán bộ cảnh sát 

Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an Bình Dương không ngừng kế thừa 

và phát huy truyền thống của lực lượng vũ trang, lập nhiều thành tích xuất sắc, 

góp phần bảo vệ trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân; lực lượng cảnh 

sát bảo vệ và cơ động của tỉnh là một trong những cái nôi giáo dục, bồi dưỡng 

và cung cấp cho lực lượng Công an tỉnh những cán bộ có năng lực, phẩm chất; 

trong đó một số đồng chí hiện là chỉ huy ở các đơn vị, địa phương. Đặc biệt từ 

năm 2009 đến nay, phát huy những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Phòng cảnh 

sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Bình Dương đạt trong sạch, vững mạnh; đơn 

vị đạt đơn vị Quyết thắng (2009–2011, 2013); đạt đơn vị tiên tiến (2012), được 

Bộ Công an tặng cờ thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở (2007–2011); đơn vị 

đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba 

(2011). Đơn vị cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích 

xuất sắc trong công tác phòng, chống tập trung đông người phá rối an ninh, bạo 

loạn và khủng bố, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội và bảo vệ Tổ quốc 

(2009). 
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27. Kim Chi. Đoàn giám sát tỉnh Bình Dương làm việc với thành ủy Thủ 

Dầu Một về việc triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị / Kim Chi // 

http://binhduong.gov.vn. – 2013. – Ngày 16 tháng 7. 

 

ĐOÀN GIÁM SÁT TỈNH BÌNH DƯƠNG LÀM VIỆC VỚI THÀNH  

ỦY THỦ DẦU MỘT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 03 CỦA  

BỘ CHÍNH TRỊ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 40–KH/TU ngày 03/6/2013 của Tỉnh ủy Bình 

Dương, sáng 16 –7, Đoàn giám sát tỉnh do ông Nguyễn Minh Giao–Ủy viên 

thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với thành phố 

Thủ Dầu Một về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp 

tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  

  Tham dự buổi giám sát có đ/c Trần Văn Lợi – Ủy viên thường vụ Tỉnh 

ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Dầu Một , lãnh đạo mặt trận, lãnh đạo các 

đoàn thể TP, bộ phận giúp việc, tổ chuyên trách và Đảng ủy phường Phú Lợi. 

 Quán triệt tinh thần Chỉ thị 03–CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 09–

KH/TU ngày 07/9/2011 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một  

đã ban hành Kế hoạch, thành lập bộ phận giúp việc, xây dựng quy chế làm việc, 

chỉ đạo các chi Đảng bộ tổ chức triển khai thưc hiện. Kết quả, qua 2 năm, các 

cấp ủy Đảng đã tổ chức 523 cuộc học tập, quán triệt Chỉ thị và các văn bản 

hướng dẫn, có 18.427 cán bộ, đảng viên tham dự. Riêng các đoàn thể chính trị 

xã hội, đã tổ chức 2.101 cuộc, có 97.421 lượt người tham dự. 

 Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền với các hình thức: thi kể 

chuyện tấm gương đạo đức của Bác, thi hái hoa dân chủ, viết bài cảm nghĩ về 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, qua phương tiện thông tin đại 

chúng, cổ động trực quan (pa nô, băng rôn khẩu hiệu), thông qua các cuộc sinh 

hoạt của các tổ chức đoàn thể. 

 Một số chi Đảng bộ đã xây dựng các mô hình làm tốt, cách làm hay, sáng 

tạo, mang lại kết quả thiết thực, như Đảng bộ phường Phú Cường với mô hình 

“5 xây, 5 chống” (5 xây : xây dựng lòng yêu nước, trung thành với Đảng cộng 

sản Việt Nam, với chế độ xã hội chủ nghĩa; xây dựng tinh thần trách nhiệm và ý 

thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xây dựng tinh thần tự giác học tập và 

làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng đơn vị an toàn, 

trong sạch, vững mạnh; xây dựng tình đoàn kết nội bộ. 5 chống: chống suy thoái 

tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; chống vô cảm trước những khó khăn, bức 

xúc của nhân dân; chống quan liêu, hách dịch; chống tham nhũng, lãng phí; 

chống chia rẽ, bè phái, cục bộ), Đảng bộ phường Định Hòa với việc treo ảnh 

Bác nơi trang trọng trong gia đình, Đảng bộ xã Tân An với mô hình mỗi ngày 

một việc tốt vì dân. 

 Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của thành phố 

Thủ Dầu Một  đã có tác dụng chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng cán 

bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong toàn dân, đã 

xuất hiện những gương điển hình trong xây dựng khu, ấp văn hóa, đoàn kết, 

giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo. 
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  Thông qua buổi giám sát, đoàn đã đánh giá cao những kết quả của thành 

phố Thủ Dầu Một  đã đạt được. Việc triển khai được thực hiện nghiêm túc, có 

sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban thường vụ Thành ủy. Trong thời gian tới, 

Tp.Thủ Dầu Một  cần chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền trong các tổ chức 

hội, đoàn thể chính trị–xã hội, thanh niên công nhân lao động. Chỉ đạo các cấp 

ủy đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 

hiện nay”, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, góp phần 

xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Kim Chi 
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28. Nguyễn Công Danh. Lực lượng vũ trang tỉnh sau 3 năm thực hiện chỉ 

thị 03 của Bộ chính trị / Nguyễn Công Danh // Tạp chí BTV . – 2014. – kỳ 2 

tháng 5. 

 

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH SAU 3 NĂM THỰC HIỆN  

CHỈ THỊ 03 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

 

Sau 3 năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương  

đạo đức Hồ Chí Minh “theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, mọi lĩnh vực 

học tập, công tác, lao động sản xuất, sinh hoạt, trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ 

huấn luyện và sẵn sàng chiến dấu của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương đã có 

nhiều chuyển biến mạnh mẽ, không những thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm 

cao trong thực hiện, mà còn hình thành trong mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng 

niềm tin, niềm tự hào sâu sắc về tấm gương, đạo đức và sự cống hiến quên mình 

của Bác, một vĩ nhân – lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam. Cũng theo đó, 

tinh thần đoàn kết, thi đua quyết thắng được phát huy cao độ trong thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần cho Đảng bộ – lực lượng vũ trang tỉnh 

nhà hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự – quốc phòng . 

Đưa việc học tập, noi gương Bác vào đời sống   
Cùng với việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn, 

các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, tuyên 

truyền với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; 100% cán bộ, đảng 

viên, quần chúng nhận thức được sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 03 

của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, các văn bản, 

chỉ đạo, hướng dẫn của Quân khu 7 và của Tỉnh ủy Bình Dương; gắn học tập 

sinh hoạt chính trị với các hoạt động thi đua quyết thắng thường xuyên và đột 

kích, thông qua chủ đề trọng tâm là “lực lượng vũ trang  Bình Dương học tập và 

làm theo tấm gương của Bác”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng 

danh bộ đội Cụ Hồ”; công tác phối hợp, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ 

thống phát thanh nội bộ và các phương tiện thông tin đại chúng, trong các sự 

kiện chính trị trọng đại, các ngày kỷ niệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa 

phương. 

Đảng ủy quân sự (Đảng ủy quân sự) tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo, hướng dẫn chặt chẽ việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức phấn 

đấu của tập thể chi bộ, đảng bộ trực thuộc và đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần 

chúng trong lực lượng vũ trang  tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp phù 

hợp với chức trách, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác của từng cơ quan, đơn vị, địa 

phương và từng người. Đã cụ thể hóa 5 tiêu chuẩn thực hiện đối với các chi, 

đảng bộ; tiêu chuẩn phấn đấu đối với cán bộ chủ trì các cấp; đối với cán bộ, 

đảng viên, quần chúng cụ thể hóa thành 7 tiêu chuẩn phấn đấu 100% cán bộ, 

đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu bằng văn bản với tổ chức đảng, cơ 

quan, đơn vị nơi học tập, công tác, sinh hoạt. Theo đó, trong sinh hoạt thường kỳ 

của tổ chức đảng, tổ chức quần chúng đều tiến hành kiểm điểm đối chiếu với 

tiêu chuẩn đăng ký phấn đấu cụ thể, để tập thể và từng cá nhân phát huy ưu 

điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm ra sức thi đua học tập, rèn luyện theo các 

chuẩn mực đã đăng ký phấn đấu, nhờ đó đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao. 
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Một trong những nhân tố quan trọng nữa là Đảng ủy quân sự tỉnh đã kết 

hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với thực 

hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 

hiện nay”; Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm 

và Chỉ thị 235 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 về  xây dựng chi bộ “4 tốt”, 

đảng viên “5 tốt”. Từng cấp ủy và cán bộ đảng viên (nhất là cấp ủy viên và cán 

bộ chủ trì các cấp) đã nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm tự phê bình và phê bình 

trên tinh thần đoàn kết, xây dựng và tính chiến đấu cao; qua đó đã làm chuyển 

biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên, khắc phục tình 

trạng nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, tư tưởng trông chờ ỷ lại...; Tinh 

thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách của cán bộ, đảng viên, 

quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả công  tác được 

nâng lên, nội bộ đoàn kết thống nhất, kỷ luật được tăng cường, đội ngũ cán bộ 

chủ trì các cấp đã phát huy tốt vị trí, vai trò trong lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, 

điều hành cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy quân sự  

tỉnh và 13 chi đảng bộ cơ sở tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, chặt chẽ đạt được 

mục đích yêu cầu đề ra, là cơ sở cho việc lãnh đạo chi bộ kiểm điểm có chất 

lượng. 

Nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo theo bác 
Từ việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, chỉ tiêu phấn đấu học tập làm theo 

cụ thể sát thực, bằng cách làm hay, sáng tạo đã phát huy tinh thần tự giác trong 

mọi hoạt động của chi, đảng bộ và trong mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng. 

Việc đánh giá kết quả được thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua họp, hội, 

giao ban, chào cờ và trị, văn hóa, đã giúp cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ 

huy các cơ quan, đơn vị ngày càng hoàn chỉnh quỵ chế, quy định và các biện 

pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí, các chuẩn mực đạo đức 

theo gương Bác. Ngoài ra, việc sơ, tổng kết cũng đánh giá kịp thời ưu, khuyết 

điểm, có biểu dương, khen thưởng cụ thể, thiết thực; đồng thời, qua đó cũng 

phát hiện và chủ động uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu 

gương mẫu, nói không đi đôi với làm; đấu tranh với những quan điểm sai trái, 

xuyên tạc, phê phán các biểu hiện quan liêu, lãng phí... 

Từ học tập và “Làm theo” đã không ngừng nâng cao chất lượng, hoàn 

thành nhiệm vụ trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nể nếp 

chính quy của các cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò chủ động tham mưu cho cấp 

ủy, chính quyền về công tác quân sự – quốc phòng địa phương. Sự chuyển biến 

sinh hoạt chính từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng 

đã góp phần tích cực phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức lối sống; giữ vững trận địa tư tưởng trong Đảng bộ – lực lượng vũ trang  

tỉnh. Từ phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều gương cá nhân, tập thể 

điển hình làm theo Bác, góp phần giúp cho Đảng bộ – lực lượng vũ trang  tỉnh 

vinh dự được Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng 

năm 2013 và được Tỉnh ủy Bình Dương tặng bằng khen 3 năm thực hiện Chỉ thị 

03 của Bộ Chính trị... 

Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính 

trị, Đảng ủy quân sự  tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng việc “Học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo các chuyên đề năm 2014: “Nêu cao 

tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm gắn với cuộc 
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vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, 

đoàn kết, kỷ luật, thi đua quyết thắng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn 

diện, Đảng Bộ – lực lượng vũ trang tỉnh trong sạch vững mạnh, nòng cốt để 

tham mưu đúng, tham mưu trúng cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự – quốc phòng  được giao. 

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm có từ 

95% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh; trên 83% đảng viên hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. Đặc biệt, không có trường hợp nào phải xem xét do vi phạm đạo đức, 

lối sống, tư tưởng chính trị và thiếu ý thức trách nhiệm trong nhiệm vụ được 

giao. 

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức và cá nhân, căn cứ vào 

sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Thường vụ Đảng ủy quân sự  tỉnh đã ban 

hành Chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang  tỉnh Bình Dương; đồng thời chỉ 

đạo các đảng ủy cơ sở căn cứ vào đặc điểm tình hình, nhiệm vụ cụ thể để xây 

dựng chuẩn mực đạo đức trong đơn vị cho phù hợp, tổ chức thực hiện nghiêm 

túc, hiệu quả. Việc học tập làm theo gương Bác, hướng trọng tâm vào việc làm 

thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đề cao tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, khắc phục 

khó khăn để làm tốt nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng. 

Thường xuyên phát hiện, biểu dương và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình 

tiên tiến, gương người tốt việc tốt, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện 

lệch lạc về tư tưởng, đạo đức, vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và 

quy định của đơn vị. 

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị, các cấp ủy đảng 

đã đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung 

nghị quyết thường kỳ của chi bộ, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị, 

chương trình kế hoạch công tác của người chỉ huy các cấp xây dựng quy chế, 

quy định và có chủ trương, biện pháp phù hợp để thực hiện các chuẩn mực đạo 

đức thành phong trào thi đua rộng khắp của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong 

đơn vị. 

 

Nguyễn Công Danh 
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29. Quảng Điền. Kinh nghiệm xây dựng khu phố bình yên / Quảng Điền // 

http://www.conganbinhduong.gov.vn. – 2013. – Ngày 11 tháng 10. 

 

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG KHU PHỐ BÌNH YÊN 

 
 Bà con trong khu phố luôn sống hòa thuận, yêu thương và giúp đỡ nhau. 

Nhiều năm liền ở khu phố này không hề xảy ra kiện cáo, trộm, cướp hay trọng 

án; các hộ gia đình không sinh con thứ 3, không có người sử dụng ma túy và 

người dân cùng chung tay xây dựng nhiều con đường giao thông nông thôn kiểu 

mẫu… Với những thành tích đáng tự hào trên, 5 năm gần đây, khu phố 6, 

phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một  liên tiếp giữ vững danh hiệu khu phố 

văn hóa. 

Bảo đảm an ninh trật tự 
Trưởng Ban điều hành khu phố Huỳnh Hữu Tâm cho biết, hiện khu phố 6 

có khoảng 400 hộ, với gần 1.750 nhân khẩu. Tổng diện tích toàn khu phố là 

126,9 ha, rộng gần gấp đôi so với các khu phố khác. Trên địa bàn có nhiều con 

đường nối với phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một  và xã An Sơn, 

TX.Thuận An; có cảng Bà Lụa nối tuyến đường sông với TP.HCM; đặc biệt có 

hàng trăm lao động nhập cư đang làm việc tại các công ty, nhà xưởng nên việc 

bảo đảm tốt an ninh trật tự là điều chẳng chút dễ dàng! 

 

Nhờ thường xuyên phối hợp tuần tra, lực lượng giữ gìn an ninh trật tự khu phố 6, phường 

Phú Thọ đã kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm pháp 

 

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của Ban điều hành khu phố và người dân địa 

phương, tình hình an ninh trật tự ở khu phố 6 phường Phú Thọ trong nhiều năm 

gần đây không chỉ được bảo đảm, mà còn trở thành mô hình điểm của phường. 

Cụ thể, ở khu phố này không có con em nào nghiện ma túy. Trong 3 năm trở lại 

đây, không hề xảy ra tai nạn giao thông, không xảy ra trộm, cướp… trên địa bàn. 

Ngay cả trên các trụ đèn, trụ điện cũng không có tình trạng quảng cáo rác dán 

bừa bãi. Để làm được việc này, ông Tâm cho rằng: “Nhờ sự đồng lòng, đồng 

thuận cao thì việc gì cũng làm được”! Cách làm của Ban điều hành khu phố  là 

thường xuyên tuyên truyền kiến thức pháp luật đến với người dân thông qua 

những lần hội họp; qua đó chỉ rõ những âm mưu, thủ đoạn của bọn xấu để người 

dân nâng cao cảnh giác, phát huy tối đa tinh thần sẵn sàng tố giác tội phạm. Vì 
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thế, chỉ cần phát hiện có người lạ tìm đến khu phố này có dấu hiệu khả nghi là 

người dân báo đến Ban điều hành khu phố  ngay. 

Một cách làm nữa là Ban điều hành khu phố  quan tâm chỉ đạo các tổ dân 

phố rà soát kỹ các thành phần tạm trú, lưu ý những đối tượng có biểu hiện nghi 

ngờ để kịp thời theo dõi, răn đe. Lực lượng dân phòng, dân phố với hơn 20 

thành viên đã phải thường xuyên tổ chức tuần tra bất kể đêm hôm; đặc biệt ngay 

khi nhận được điện báo của bà con là họ lập tức có mặt để giải quyết vụ việc. 

Cũng nhờ đấu tranh mạnh mẽ, kiên trì nên các hộ ở khu phố không để xảy ra 

nạn chứa chấp cờ bạc, đề đóm hay ăn nhậu bê tha, lớn tiếng làm phiền hàng 

xóm. Ông Tâm nói thêm: Chỉ cần phát hiện có con em trong khu phố đi xe máy 

gắn pô xe nổ lớn, ngay lập tức Ban điều hành khu phố  đã đến làm việc với gia 

đình này để nhắc nhở. Như vậy, thử hỏi làm sao đám trẻ này dám tụ tập đua xe 

hay lạng lách, đánh võng gây mất trật tự. Không ít lần phát hiện số thanh niên tụ 

tập ăn nhậu ở ven đường sau 22 giờ đêm, tôi cho lực lượng đến giải tán ngay; 

cũng có đứa lên tiếng hù dọa: “Tôi dùng bom xăng ném vào nhà ông bây giờ”! 

Tôi liền chỉ tay vào mặt hắn quát: “Mày đem cả thùng phuy xăng ném vào nhà 

tao còn chưa cháy nổi chứ nói gì bom xăng!”. Trước thái độ kiên quyết, dứt 

khoát này, bọn chúng rút êm chứ không dám ngoảnh đầu nhìn lại… 

Nhờ duy trì công tác tuần tra, phối hợp tốt với hệ thống “chân rết” đã 

được “cài cắm” khắp nơi, nên Ban điều hành khu phố  còn kịp thời phát hiện và 

truy bắt nhiều đối tượng tàng trữ, vận chuyển ma túy khi chúng qua lại bến cảng 

Bà Lụa. Chỉ từ đầu năm đến nay, lực lượng an ninh của khu phố đã phối hợp 

truy bắt thành công 4 vụ ở khu vực này. Đây là những đối tượng có hộ khẩu 

thường trú trong và ngoài tỉnh tìm sang địa bàn TP.HCM để mua ma túy đem về 

sử dụng, buôn bán. 

Gắn với đời sống văn hóa 
Nhằm giữ gìn Anông thônT trong khu phố luôn được bảo đảm, thanh 

thiếu niên không dây dính vào các thói hư tật xấu, Ban điều hành khu phố  rất 

quan tâm đến xây dựng đời sống văn hóa trong khu phố. Bởi nói như ông Tâm 

thì “văn hóa là gốc rễ, có xây dựng tốt đời sống văn hóa thì bà con mới đồng 

thuận, đồng lòng trong mọi công việc”. Cụ thể, Ban điều hành khu phố  luôn 

quan tâm đến những gia đình chính sách, kịp thời thăm hỏi bà con khi họ ốm 

đau, hoạn nạn với tất cả tấm chân tình. Với những hộ nghèo, khu phố luôn tạo 

điều kiện để họ nắm, biết và nhanh chóng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để 

tổ chức sản xuất, làm ăn nâng cao thu nhập. Những chị em không có nghề 

nghiệp ổn định, được Hội Phụ nữ khu phố tiếp cận, chỉ bày cách buôn bán nhỏ, 

chăn nuôi hay giới thiệu họ nhận làm gia công các mặt hàng truyền thống như 

guốc mộc, mỹ nghệ. Với cách làm này đã đem lại hiệu quả cao, do vậy hiện khu 

phố còn rất ít gia đình thuộc diện hộ nghèo. Cũng chính nhờ đẩy mạnh công tác 

vận động, tuyên truyền mà 3 năm trở lại đây, toàn khu phố không có gia đình 

nào sinh con thứ 3, góp phần cho nhiều hộ thoát nghèo, có điều kiện chăm lo 

con cái. 

Mặt khác, Ban điều hành khu phố còn vận động bà con xây dựng trụ cờ 

đạt 100% số hộ; không gia đình nào bỏ rác thải bừa bãi trước nhà, mà phải bỏ 

rác vào thùng, đúng nơi quy định; vận động người dân hiến đất, tu sửa nhiều 

đường giao thông nông thôn thuận tiện cho việc đi lại. Bên cạnh đó, để tạo sân 

chơi cho lớp trẻ, khu phố đã thành lập đội bóng đá, đội kéo co, đẩy gậy, nhảy 
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bao bố, văn nghệ. Các đội thường xuyên tập dượt, nên nhiều lần tham gia và đạt 

giải cao trong những hội thi do phường Phú Thọ và thành phố Thủ Dầu Một  tổ 

chức. Ông Tâm nhận xét rằng: “Việc tạo sân chơi cho thanh thiếu niên ở địa 

phương là hết sức thiết thực. Có tập hợp, tham gia vào các đội, nhóm văn nghệ, 

thể thao, thanh thiếu niên dễ có điều kiện tiếp cận với tổ chức Đoàn thanh niên 

của khu phố, phường. Qua đó, các em cháu sẽ học tập nhau có lối sống lành 

mạnh, làm điều hay, nói lời tốt mà lánh xa thói hư, tật xấu”. 

Công tác kết hợp giữ gìn an ninh trật tự gắn với việc xây dựng đời sống 

văn hóa xem ra không mới, nhưng để làm được như ở khu phố 6, phường Phú 

Thọ, thành phố Thủ Dầu Một  cũng không dễ. Muốn vậy, những người cán bộ 

từng khu, ấp cần có tấm lòng và phải hết sức tận tâm với công việc. 

Quảng Điền 
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30. Sông Trà. Đồng bào công giáo trong tỉnh: Sống tốt đời đẹp đạo / 

Sông Trà // http://www.becamexisc.com.vn. 

 

ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO TRONG TỈNH : SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO 

 

 

Năm 2013, đồng bào 

công giáo trong tỉnh tiếp tục 

phát huy tinh thần yêu nước, 

phát động các phong trào thi 

đua xây dựng “Giáo xứ tiên 

tiến, gia đình người công 

giáo gương mẫu” gắn với 

cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư, sống 

tốt đời đẹp đạo”. Đặc biệt, 

trong mùa lễ Giáng sinh năm 

nay, giáo dân tại các giáo xứ, 

tu viện, dòng tu luôn phát huy phương châm sống “mình vì mọi người”, tích 

cực tham gia công tác xã hội, làm nhiều việc từ thiện hướng về cộng đồng. 
  Sống tốt đời đẹp đạo 

Năm 2013, Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam các cấp tiếp tục phối hợp 

với các ngành chức năng và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện tốt công 

tác vận động các chức sắc và đồng bào tín đồ thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng 

tôn giáo, tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, sống tốt đời đẹp đạo; vận 

động đồng bào công giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do 

Mặt trận Tổ quốc phát động. Cụ thể, các giáo xứ, dòng tu đã kết hợp với Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốcViệt Nam các cấp vận động bà con giáo dân đăng ký các danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến xuất sắc”. Qua đó, bà con giáo 

dân đã phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, sống và làm việc theo pháp luật, 

phòng chống các tệ nạn xã hội và đạt nhiều hiệu quả tích cực. 

Tại các khu dân cư có đông đồng bào công giáo sinh sống như: Phú 

Cường (thành phố Thủ Dầu Một ), Nhà thờ Búng, Nhà thờ Lái Thiêu (TX.Thuận 

An), hay tại các giáo xứ Phước Vĩnh, Tân Hiệp, Kỉnh Nhượng (Phú Giáo), Lạc 

An (Tân Uyên)… bà con giáo dân tích cực tham gia sinh hoạt, nghiên cứu và 

học tập về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, những quy định của 

pháp luật, tham gia tích cực việc góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các phong 

trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân. 

Trong giai đoạn 2007–2013, đồng bào công giáo trong tỉnh đóng góp gần 38 tỷ 

đồng cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, khuyến học, chỉnh trang 

đô thị và từ thiện xã hội. Riêng đóng góp xây dựng nông thôn mới, bà con giáo 

dân đã huy động được hơn 7,5 tỷ đồng để giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, 

giảm nghèo, đồng thời đóng góp hơn 5,3 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc 

lợi tại các khu dân cư. 

http://www.becamexisc.com.vn/home/tin-tuc/xa-hi/703-ng-bao-cong-giao-trong-tnh-sng-tt-i-p-o.html
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Linh mục Vũ Khắc Anh Tâm, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Phú 

Cường, cho biết phương châm của đồng bào công giáo là mỗi xứ đạo, mỗi gia 

đình, cá nhân, tập thể luôn đồng tư tưởng, tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu thi 

đua do Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã phát động, góp phần xây dựng tỉnh 

nhà ngày càng văn minh, hiện đại. Nhiều khu, ấp có đông đồng bào công giáo 

sinh sống đã đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn, phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc trong mọi sinh hoạt và hàng năm đều đạt danh hiệu khu, ấp văn hóa. 

Nhờ đó, đời sống bà con giáo dân đã được cải thiện đáng kể. Ban Bác ái của Tòa 

Giám mục đã vận động bà con giáo dân tích cực hưởng ứng các phong trào nối 

vòng tay nhân ái, tết cho người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, lá lành đùm lá rách, 

tặng nhiều học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tổ chức nồi cơm tình 

thương… như gửi thông điệp yêu thương đến mọi nhà, mọi người. 

Phát huy tinh thần yêu nước 
Ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh, cho rằng đồng bào công giáo trong tỉnh luôn sống tốt đời đẹp đạo, với 

phương châm “mình vì mọi người”, tích cực tham gia công tác xã hội, làm nhiều 

việc từ thiện hướng về cộng đồng; tích cực hưởng ứng các phong trào nhân ái, 

tết cho người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, lá lành đùm lá rách. “Tôi cho rằng, trong 

những năm qua, đồng bào công giáo đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần 

quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Đồng thời, phát 

huy tốt những giá trị đạo đức tôn giáo, thực sự đồng hành cùng dân tộc, sống 

phúc âm giữa lòng dân tộc, đề cao và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; mỗi xứ 

đạo, mỗi gia đình đều thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần 

tích cực vào quá trình xây dựng tỉnh nhà ngày càng bền vững”, ông Cành nói. 

Mới đây, nhân chuyến thăm và làm việc tại Bình Dương, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Ủy ban Đoàn kết Công 

giáo Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm và làm việc với Ủy ban Đoàn kết Công 

giáo  tỉnh và Tòa Giám mục Phú Cường. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của bà 

con giáo dân trong tỉnh, đặc biệt là vai trò của các giáo xứ, dòng tu, nhà nguyện, 

các linh mục, tu sĩ trong việc vận động bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo; 

mong muốn các vị linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần 

yêu nước, gắn bó chặt chẽ với Đảng bộ, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốcViệt Nam các cấp để cùng đoàn kết, nỗ lực vượt qua những khó khăn nhằm 

đưa tỉnh Bình Dương ngày càng phát triển văn minh, hiện đại và bền vững; đồng 

thời, chúc Ủy ban Đoàn kết Công giáo  tỉnh, Tòa Giám mục Phú Cường và bà 

con giáo dân đón một mùa Giáng sinh và năm mới an lành, hạnh phúc. 

Trong năm 2013, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam 

tỉnh hướng dẫn, tạo điều kiện để Ủy ban Đoàn kết Công giáo  tỉnh tổ chức thành 

công Đại hội Đại biểu những người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần 

thứ VII, nhiệm kỳ 2013–2018. Tại đại hội, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 

tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu 

nước giai đoạn 2007–2013; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt 

Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc 

trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, 

sống tốt đời đẹp đạo” nhiệm kỳ 2007–2013; tổ chức gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh 



92 
 

với Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc những người công giáo xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI, tại thủ đô Hà Nội. 

 Sông Trà 
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31. Mai Xuân. Bưu điện Bình Dương đồng hành cùng chính quyền trong 

cải cách hành chính / Mai Xuân // http://www.binhduong.gov.vn. – 2014. – Ngày 

10 tháng 6. 

 

BƯU ĐIỆN BÌNH DƯƠNG ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÍNH QUYỀN 

TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

 

Mục tiêu cơ bản của công cuộc cải cách hành chính mà Bình Dương 

hướng đến là một một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và đem lại 

lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Những năm qua, cùng với 

công cuộc cải cách hành chính của Đảng và chính quyền tỉnh Bình Dương, Bưu 

điện tỉnh Bình Dương đã tham gia tích cực vào việc nhận và trả hồ sơ qua đường 

bưu điện, qua đó góp phần giảm thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp 

trong làm thủ tục hành chính . 

Những kết quả bước đầu 
Được Chính phủ chỉ định cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích phục 

vụ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các cấp, trong thời gian qua, Bưu điện 

tỉnh Bình Dương đã đồng hành và tham gia thực hiện chủ trương “một cửa một 

dấu” của tỉnh trong việc phát triển nhóm dịch vụ liên quan đến hành chính công, 

tạo thêm nhiều sự tiện ích phục vụ nhu cầu của đông đảo người dân. 

 Từ năm 2012, Bưu điện tỉnh Bình Dương đã triển khai cung cấp các dịch 

vụ chuyển phát CMND, hộ khẩu, hộ chiếu, giấy đăng ký xe. Tháng 3/2014, Bưu 

điện Bình Dương mở thêm dịch vụ chuyển phát lý lịch tư pháp, hộ tịch với Sở 

Tư pháp. Bưu điện tỉnh cũng phối hợp với UBND thị xã Dĩ An, Thuận An, Bến 

Cát, huyện Dầu Tiếng chuyển trả những hồ sơ thuộc các lĩnh vực: xây dựng, 

kinh doanh, đất đai, đo đạc, môi trường… 

Một bước tiến mới trong dịch vụ chuyển trả hồ sơ qua đường bưu điện, đó 

là ngày 01/6/2014, Bưu điện tỉnh đã ký kết với Sở nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn triển khai dịch vụ nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính công qua 

đường bưu điện đối với tất cả các loại hồ sơ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. Với dịch vụ nhận và chuyển trả này, người dân và doanh nghiệp 

không tốn nhiều thời gian để đi nộp và nhận hồ sơ. 

 Tính đến tháng 4/2014, Bưu điện tỉnh đã chuyển phát đến tận tay người 

dân, tổ chức 61.353 hồ sơ, thủ tục. Trong đó, năm 2012 chuyển phát 3.695 

CMND cho người dân thuộc các huyện, thị, thành phố; năm 2013 chuyển phát 

39.692 hồ sơ (36.663 CMND, 2.538 GPLX, 362 hộ chiếu, 129 hộ khẩu). Riêng 

4 tháng đầu năm 2014, đã chuyển phát cho 17.966 trường hợp, trong đó, 12.757 

CMND, 3.815 GPLX, 698 hộ chiếu, 161 hộ khẩu, còn lại là các thủ tục khác. 
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Bưu điện tỉnh và UBND thị xã Dĩ An ký kết phối hợp chuyển trả hồ sơ hành chính 

công qua đường bưu điện 

 

 Ông Võ Văn Tín – Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: “Kết quả đạt được 

thời gian qua nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo các ngành, 

các cấp, đặc biệt, là người dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng sử dụng dịch vụ. Bưu 

điện tỉnh tham gia với vai trò chuyển phát hồ sơ hành chính công tại địa chỉ qua 

đường bưu điện và tiếp nhận hồ sơ tại các điểm giao dịch, tại địa chỉ qua bưu 

điện với các đơn vị đã thực hiện thẩm định hồ sơ qua mạng. Đây là điều kiện 

cho chúng tôi cùng chính quyền địa phương đẩy nhanh cấp độ hành chính công 

lên mức độ cao hơn – theo chỉ đạo chung trong công tác cải cách hành chính của 

tỉnh giai đoạn 2011–2020”. 

 Ông Tín cho biết thêm, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính 

quyền địa phương tạo sự đột phá trong cải cách hành chính công nhằm mang lại 

sự phục vụ tốt nhất cho người dân của đội ngũ cán bộ, cơ quan Nhà nước.  

Triển khai rộng rãi trong thời gian tới 
 Trên cơ sở kết quả đạt được về việc phối hợp với các đơn vị chuyển trả 

kết quả hồ sơ hành chính công qua bưu điện và năng lực mạng lưới, lao động, 

dịch vụ hiện đang cung cấp, Bưu điện tỉnh phấn đấu ký kết với 100% sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thị, thành phố thuộc các lĩnh vực trong năm 2014. 

 Theo lộ trình đề ra, đối với việc nhận hồ sơ hành chính công, với những 

loại giấy tờ khi làm thủ tục tại cơ quan công quyền không cần có mặt của chủ 

thể, Bưu điện sẽ thay mặt người dân nộp hồ sơ tại các cơ quan công quyền thông 

qua việc tiếp nhận hồ sơ tại 100% điểm giao dịch của bưu điện. Cụ thể, hồ sơ 

cấp đổi giấy phép lái xe mô tô, ô tô, các hồ sơ chứng thực của UBND huyện, thị, 

thành phố, Sở Tư pháp; các loại giấy tờ phối hợp khác có tính chất tương tự phát 

sinh tại các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị, thành phố. 

  Đối với việc trả hồ sơ hành chính công, Bưu điện sẽ chuyển trả các hồ sơ 

hành chính công do các sở, ban ngành, UBND huyện, thị, thành phố, xã, 

phường, thị trấn trả cho người dân. Cụ thể, năm 2014, phấn đấu tỷ lệ chuyển trả 

đạt 70–80%; năm 2015, đạt tỷ lệ 100% giấy tờ do UBND huyện, thị, thành phố 

chuyển trả cho người dân – trừ hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo; năm 2016, 
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phấn đấu 30–50% giấy tờ UBND xã, phường, thị trấn chuyển trả cho người dân 

– trừ các hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

 Để thực hiện được lộ trình như trên, ngoài nỗ lực của ngành bưu điện, 

lãnh đạo các sở, ban, ngành phải nhận thức được tầm quan trọng của việc tiếp 

nhận, chuyển trả hồ sơ hành chính công qua đường bưu điện nhằm mục đích 

nâng dần mức độ cải cách thủ tục hành chính  công lên cấp độ cao hơn. Đồng 

thời, tích cực vận động, hướng dẫn người dân tham gia dịch vụ khi đến làm hồ 

sơ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. 

Người dân có nhu cầu chuyển trả hồ sơ qua đường bưu điện chỉ cần điền 

thông tin vào mẫu phiếu yêu cầu sử dụng dịch vụ, cung cấp họ tên, địa chỉ người 

nhận, số điện thoại liên hệ vào phong bì đặc thù chuyển trả hồ sơ hành chính 

công và trả cước dịch vụ theo quy định. 

Đối với địa chỉ nhận thuộc TP.Thủ Dầu Một, TX.Dĩ An, TX.Thuận An, 

TX.Bến Cát, TX.Tân Uyên, 2 huyện Bắc Tân Uyên và Bàu Bàng là 20.000 

đồng/hồ sơ; đối với địa chỉ nhận thuộc 2 huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo là 30.000 

đồng/hồ sơ. Từ bộ hồ sơ thứ 2 trở đi có cùng địa chỉ nhận trong tỉnh thì thu 

thêm 10.000 đồng/hồ sơ. Đối với địa chỉ nhận ngoài tỉnh là 60.500 đồng/hồ sơ. 

Đối với giấy tờ thế chấp, giấy tờ có nhu cầu chuyển phát nhanh hơn hoặc các 

giấy tờ có quy trình xử lý đặc biệt như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… 

cước phí sẽ cao hơn, dao động từ 66.000 – 150.000 đồng. Đối với dịch vụ trọn 

gói tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ, người dân trả phí cho 2 lần chuyển phát. 

 

Mai Xuân 
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32. Hồ Văn. “Nụ cười công sở”, yếu tố thành công trong cải cách hành 

chính / Hồ Văn // http://m.baobinhduong.org.vn. – 2014. – Ngày 24 tháng 4. 

 

NỤ CƯỜI CÔNG SỞ, YẾU TỐ THÀNH CÔNG TRONG  

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
 

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố 

gắng trong cải cách hành chính và đạt nhiều kết quả tốt. Một trong những 

yếu tố tạo thành công chung trong công tác cải cách hành chính đó là thực 

hiện mô hình “Nụ cười công sở”. 

Thành công từ mô hình “Nụ cười công sở” 
Công sở không chỉ là chỗ làm việc của cán bộ, công chức mà còn là nơi 

tiếp đón, phục vụ nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính. Chính vì vậy, khi 

tiếp đón nhân dân hoặc giao tiếp thông thường giữa cán bộ, công chức với nhau, 

việc giao tiếp, ứng xử với thái độ niềm nở là yêu cầu quan trọng trong thực thi 

công vụ. Theo ông Trần Thanh Liêm, cán bộ Văn phòng UBND xã An Điền 

(TX.Bến Cát), trong thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã An Điền luôn quan tâm 

đến công tác cải cách hành chính. Vì vậy, để nâng cao thái độ phục vụ nhân dân, 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ luôn đăng ký việc thi đua học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chủ đề cải cách hành chính để 

nâng cao ý thức, trách nhiệm từng cán bộ, công chức. Trong đó, việc thực hiện 

văn hóa ứng xử với phương châm “Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với dân” và 

nụ cười công sở luôn được cán bộ, công chức xã thực hiện tốt. Từ đó đã góp 

phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc hơn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, 

gìn giữ phẩm chất đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, công chức  của xã gắn 

với chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011–2020. 

Thực tế cho thấy, nhiều địa phương, đơn vị đã thành công từ việc duy trì 

được nụ cười trong công sở. Từ việc tiếp dân cho đến việc gặp nhau buổi sáng 

với những lời chào hỏi quen thuộc đã tăng thêm hình ảnh người cán bộ, công 

chức thân thiện, gần gũi. Tìm hiểu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của 

UBND phường An Bình (TX.Dĩ An), Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ 

Văn phòng HĐND – UBND TX.Thuận An, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ 

sơ UBND phường Phú Hòa (thành phố Thủ Dầu Một )…cho thấy cán bộ, công 

chức ở đây đã có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết thủ tục hồ sơ cho người dân. 

Ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND phường Phú Hòa (thành phố Thủ Dầu 

Một), cho biết trong các cuộc họp cơ quan thường kỳ, phường luôn quán triệt 

cho cán bộ, công chức khi tiếp dân thường xuyên cần chấn chỉnh thái độ phục 

vụ, lời nói, thái độ ứng xử chuẩn mực đối với dân, nhất là luôn có nụ cười khi 

gặp gỡ giải quyết hồ sơ cho người dân. Qua đó góp phần nâng cao hình ảnh 

người cán bộ, công chức  phục vụ nhân dân. 

Nhân rộng mô hình 
Một trong những đặc điểm quan trọng của tỉnh trong công tác cải cách 

hành chính của quý I–2014 và cả năm 2014 là đã đưa vào sử dụng Trung tâm 

Hành chính tập trung của tỉnh với hơn 50 cơ quan, đơn vị tập trung vào làm việc 

tại đây và một Khu hành chính mở hiện đại, thân thiện tại tầng trệt trong tòa nhà 

hành chính. Đây là sự đoàn kết mạnh mẽ để tạo ra một Bình Dương phát triển 

bền vững trong tương lai. 
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Cũng cần nhìn nhận rằng, vừa qua, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của 

tỉnh bị giảm sút khá nhiều. Trong đó có những nguyên nhân chủ quan do cán bộ, 

công chức  còn thiếu nụ cười khi tiếp và giải quyết thủ tục hồ sơ cho người dân 

và doanh nghiệp. Do đó, để hạn chế những nguyên nhân này, cán bộ, công chức  

ở mỗi cơ quan, đơn vị cần nở nụ cười giao tiếp thân thiện để người dân cảm thấy 

an tâm, hài lòng. 

Để nhân rộng nụ cười nơi công sở, nhiều ý kiến cho rằng mỗi cấp ủy 

Đảng, chính quyền cần có kế hoạch thường xuyên cho cán bộ, công chức  của 

mình về phong trào thi đua “Nụ cười công sở”, nụ cười trong sáng trong giao 

tiếp với người dân, doanh nghiệp. Trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã, những nơi thường xuyên tiếp xúc với nhân dân và doanh nghiệp 

cũng cần tổ chức các phong trào thi đua “Nụ cười công sở”, nụ cười giao tiếp, 

tạo sự hài lòng cho nhân dân; trong đó có tổ chức thi đua, nhân rộng và trao giải 

“Nụ cười công sở” cho các cá nhân, tổ chức điển hình. 

Để công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh thành công phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố như công tác tinh gọn bộ máy, cắt giảm thủ tục hành chính , 

công tác cán bộ, công tác đưa công nghệ thông tin vào bộ máy quản lý nhà 

nước… Tuy nhiên, xin đừng quên yếu tố “Nụ cười công sở” – một yếu tố tưởng 

chừng nhỏ nhưng sẽ tạo thêm thành công chung trong công tác cải cách hành 

chính của tỉnh. 

  

 Hồ Văn  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN III 

 

KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP 
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33. Mai Xuân. Tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương năm 2013 / 

http://www.binhduong.gov.vn. – 2013. – Ngày 02 tháng 12.  

 

TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2013 

 

Tại Kỳ họp thứ 10 – HĐND tỉnh 

khóa VIII, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam đã báo cáo 

tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương 

năm 2013. 

     Năm 2013, tình hình kinh tế – xã 

hội tỉnh Bình Dương có những chuyển biến 

tích cực, đúng hướng và khá toàn diện trên 

các lĩnh vực. Trong bối cảnh chung còn 

nhiều khó khăn nhưng kinh tế – xã hội của 

tỉnh vẫn tiếp tục phát triển ổn định. 

 

Tổng sản phẩm GDP của tỉnh tăng 12,8% 
 Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp thực 

hiện các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an 

sinh xã hội, tổng sản phẩm GDP của tỉnh đạt 12,8%. 

 Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định và đạt mức tăng trưởng 

khá so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 162.177 tỷ đồng, tăng 

15,1%, trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 15,6%, chiếm 

68,7% và khu vực kinh tế trong nước tăng 13,9%, chiếm 31,3%. Tổng mức bán 

lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 89.544 tỷ đồng, tăng 24,3% so với 

cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,79%. Tổng doanh thu dịch vụ vận tải đạt 

12.005 tỷ đồng, tăng 26,5%. 

 Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14 tỷ 443 triệu đô la Mỹ, tăng 15,7%, trong 

đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,5%, chiếm 81,3%. Nhóm 

các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá như: dệt 

may, giày dép, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm bằng gỗ, mủ cao su, điện tử…. Kim 

ngạch nhập khẩu ước đạt 11 tỷ 580 triệu đô la Mỹ, tăng 16,5%. 

  Đầu tư trong nước đã thu hút được 14.387 tỷ đồng vốn đăng ký kinh 

doanh, gồm 1.610 lượt doanh nghiệp đăng ký mới với số vốn 5.904 tỷ đồng và 

364 lượt doanh nghiệp tăng vốn với số vốn 8.483 tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước 

ngoài tính đến ngày 15/11/2013 được 1 tỷ 320 triệu đô la Mỹ, gồm: 125 dự án 

cấp mới với số vốn 818 triệu đô la Mỹ và 124 lượt dự án tăng vốn với số vốn 

501 triệu đô la Mỹ. 

 Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tiếp tục tăng, ước thực hiện 52.363 tỷ 

đồng, tăng 15,5%. Đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc vốn ngân sách 

tỉnh, ước tổng giá trị khối lượng cấp phát 4.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. 
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Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung (bìa phải) trao Giấy chứng nhận đầu tư  

cho các doanh nghiệp 

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 29.000 tỷ đồng, đạt 100% dự 

toán tỉnh, tăng 17%. Trong đó, thu nội địa 19.500 tỷ đồng, đạt 98% dự toán tỉnh, 

tăng 14%, thu thuế xuất nhập khẩu là 9.500 tỷ đồng, đạt 106% dự toán tỉnh, tăng 

24%. Chi ngân sách Nhà nước ước thực hiện 10.000 tỷ đồng, đạt 100% dự toán 

của tỉnh, tăng 2%. Thực hành tiết kiệm trong chi ngân sách Nhà nước, ước cả 

năm tiết kiệm được 348 tỷ đồng. 

Tổng vốn huy động tín dụng ước đạt 79.980 tỷ đồng, tăng 9,1%. Dư nợ 

cho vay ước đạt 61.470 tỷ đồng, tăng 14,2%. Nợ xấu là 1.265 tỷ đồng, chiếm 

2,06% tổng dư nợ, giảm 7,33%. 

Phát triển văn hóa – xã hội 
  Mặc dù trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, song tỉnh đã thực 

hiện tốt, có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, huy động nhiều 

nguồn lực để chăm lo đời sống nhân dân, giảm nghèo, giải quyết việc làm. 

Trong năm, đã huy động khoảng 635 tỷ đồng cho hoạt động chăm sóc người có 

công, các đối tượng xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, dự 

kiến, đến cuối năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,79% và triển khai xây dựng chuẩn 

nghèo mới giai đoạn 2014–2015. 

Công tác giải quyết việc làm có nhiều tiến bộ. Tổ chức 28 phiên giao dịch 

việc làm thu hút 1.180 lượt doanh nghiệp và 37.800 lượt lao động tham gia trực 

tiếp, giải quyết việc làm mới cho trên 46.000 lao động. Về bảo hiểm thất nghiệp, 

đã giải quyết chi trả cho 46.987 người hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền 365 

tỷ đồng. 

 Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục trong năm học 2012–2013 tiếp tục 

được nâng lên, có nhiều chuyển biến tích cực. Tiếp tục duy trì chuẩn phổ cập 

giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và chuẩn phổ cập THCS, có 88/91 xã, phường, 

thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục phổ thông, tỷ lệ tốt nghiệp 

THPT đạt 99,36%, tăng 0,71% so với năm học trước. 
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 Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo. Tổng số lượt người 

đến khám chữa bệnh hơn 6,46 triệu lượt, đạt 110% kế hoạch. Toàn tỉnh hiện có 

03 bệnh viện công lập tuyến tỉnh, 02 bệnh viện theo hệ thống y tế ngành, 07 

bệnh viện tuyến huyện, 16 phòng khám đa khoa khu vực, 91 trạm y tế và 1.978 

cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập. 

 Các hoạt động văn hóa, văn nghệ phát triển với nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú. Tổ chức 31 đợt trưng bày, triển lãm, hội chợ và 411 buổi biểu diễn 

ca múa nhạc kịch, chiếu phim phục vụ các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công 

nhân xa quê. Đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, thể thao 

thành tích cao với 563 huy chương các loại. 

 Mạng lưới bưu chính viễn thông, Internet tiếp tục được đầu tư mở rộng, 

đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin liên lạc tăng cao của nhân dân. Đến 

nay, tỷ lệ thuê bao điện thoại cố định đạt 9,46 thuê bao/100 dân, thuê bao di 

động trả sau là 4,62 thuê bao/100 dân và tỷ lệ người dùng Internet là 4,89 

người/100 dân. Hoạt động khoa học công nghệ được chủ động triển khai tích 

cực. Đã tổ chức nghiệm thu 36 nhiệm vụ, bàn giao kết quả cho các đơn vị thụ 

hưởng 28 nhiệm vụ. 

Mai Xuân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

34. Ngọc Nhi. Kinh tế Bình Dương ‘về đích” ấn tượng / Ngọc Nhi // 

http://baodientu.chinhphu.vn. – 2013. – Ngày 6 tháng 12. 

 

KINH TẾ BÌNH DƯƠNG “VỀ ĐÍCH” ẤN TƯỢNG 
 

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2013 trong bối cảnh chung 

mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế của tỉnh vẫn tiếp 

tục phát triển ổn định; các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế đều đạt và vượt kế 

hoạch đề ra. 

Một trong những điểm sáng trong bức tranh 

kinh tế–xã hội của Bình Dương năm 2013 

là hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước 

ngoài. Tính đến giữa tháng 11/2013 tỉnh đã 

thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,32 

tỷ USD; lũy kế đến nay toàn tỉnh đã có 

2.209 dự án với tổng vốn là 18,72 tỷ USD. 

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các 

doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, thể 

hiện qua doanh thu của các doanh nghiệp 

trên địa bàn tăng khá so với cùng kỳ (bình 

quân 8,7%). 

Hoạt động sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện bất lợi như dịch 

bệnh, thời tiết bất thường, thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn… song tỉnh đã 

tập trung các giải pháp ổn định và phát triển sản xuất. Giá trị sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 3,7%.  

Hoạt động thương mại, xuất khẩu tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Ước 

tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2013 đạt 89.544 tỷ đồng, 

tăng 24,3% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14,443 tỷ USD, tăng 

15,7%. 

Năm 2013, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 12,8%; cơ cấu kinh tế 

công nghiệp – dịch vụ –nông nghiệp đạt tỷ trọng tương ứng là 61,3%, 35,3%, 

3,4%; GDP bình quân đầu người 52,7 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách ước 

đạt 29.000 tỷ đồng. 

Kết quả trên cho thấy, năm 2013 kinh tế của tỉnh Bình Dương đã “về 

đích” khá ấn tượng. 

Năm 2014 phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2013 
Năm 2014, Bình Dương xác định mục tiêu tổng quát là tập trung ổn định 

kinh tế, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phấn 

đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2013. Tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống 

hạ tầng kinh tế –xã hội, phát triển đô thị, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại. 

Thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương về tái cơ cấu đầu 

tư, doanh nghiệp, thị trường tài chính... 

http://baodientu.chinhphu.vn/
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Tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16%, nông nghiệp tăng 

4%, giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng 20%; kim ngạch xuất khẩu tăng 16,5%; 

thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khoảng 1 tỷ USD... 

Ngọc Nhi 
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35. Mai Xuân. Thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Bình Dương 

về phát triển kinh tế – xã hội / Mai Xuân // http://www.binhduong.gov.vn. – 

2013. – Ngày 21 tháng 10.  

 

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TỈNH ĐẢNG BỘ  

BÌNH DƯƠNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 

 

Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ IX đã xác định mục tiêu 

tổng quát là tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ, công 

nghiệp gắn với quá trình đô thị hóa, đầu tư phát triển nông nghiệp đô thị, nông 

nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới. 

Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội (2011–2013), Đảng 

bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, phấn 

đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra đạt nhiều kết 

quả.    

  Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng bình quân 13%/năm. Cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch đúng hướng công nghiệp – dịch vụ –nông nghiệp với các tỷ trọng 

tương ứng là 61,3%–35,3%–3,4%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đến 

cuối năm 2013 đạt 51,7 triệu đồng. 

Phát triển kinh tế trên tất cả các ngành, lĩnh vực 
 Về công nghiệp, tỉnh chú trọng phát triển công nghiệp gắn với phát triển 

dịch vụ đô thị, công nghiệp có hàm lượng công nghệ, giá trị tăng cao, đảm bảo 

về môi trường, sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên. Tập trung đầu tư phát 

triển các khu, cụm công nghiệp tập trung. Toàn tỉnh hiện có 28 khu công nghiệp 

với diện tích 9.073ha và 8 cụm công nghiệp tổng diện tích 600ha, tỷ lệ lấp kín 

diện tích cho thuê của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp là 65%. Các khu, 

cụm công nghiệp đã phát huy hiệu quả góp phần thu hút đầu tư và tăng trưởng 

kinh tế của tỉnh. Kết quả, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 

15,5%/năm 

 
Trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp FDI 



105 
 

   Tỉnh cũng tập trung đầu tư phát triển dịch vụ chất lượng cao gắn với 

phát triển mạnh các ngành dịch vụ có tính đột phá như viễn thông, tài chính, 

ngân hàng, xuất nhập khẩu, thương mại, vận tải chuyên dùng, logistic, du lịch, 

kinh doanh bất động sản, thông tin tư vấn, khoa học công nghệ… tạo điều kiện 

để khu vực dịch vụ tăng trưởng nhanh và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế 

của tỉnh. Giá trị dịch vụ tăng bình quân 22,2%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết là 22–

23%/năm). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 

24,5%/năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 18,8%/năm (chỉ tiêu Nghị 

quyết là 21–22%), kim ngạch nhập khẩu tăng bình quân 15,6%/năm (chỉ tiêu 

Nghị quyết là 16–17%/năm). 

 Giá trị sản xuất nông nghiệp ước tăng bình quân 4%/năm. Giá trị ngành 

trồng trọt chiếm tỷ trọng 77%, chăn nuôi là 23% trong cơ cấu ngành nông 

nghiệp. Triển khai phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông 

nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến. Tỉnh 

đang triển khai quy hoạch 4 khu nông nghiệp công nghệ cao với tổng diện tích 

991ha. Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới toàn tỉnh có 60 xã được xác định là vùng nông thôn, trong năm 2013, có 5 

xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. 

 Tổng thu ngân sách Nhà nước ước tăng bình quân là 12,4%/năm (chỉ tiêu 

Nghị quyết là 13–14%/năm). Tổng chi ngân sách Nhà nước tăng bình quân 

13,8%/năm và đến năm 2015 tổng chi là 12.000 tỷ đồng. 

 Lĩnh vực tín dụng đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển của tỉnh. Hiện 

nay, toàn tỉnh có 50 ngân hàng thương mại, 107 phòng giao dịch, quỹ tín dụng 

nhân dân cơ sở. Tổng vốn huy động đến tháng 9/2013 đạt 60.228 try đồng, tăng 

16,1% so với cùng kỳ. Nợ xấu đến cuối tháng 9/2013 là 1.279 tỷ đồng, chiếm 

2,14% tổng dư nợ. 

 Bên cạnh đó, quy hoạch, kết cấu hạ tầng, đô thị được đầu tư phát triển. 

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 23%/năm (chỉ tiêu Nghị 

quyết tăng 20–21%/năm), chiếm bình quân 45–52% GDP. Vốn đầu tư xây dựng 

cơ bản đầu tư hàng năm là 3,800–4.000 tỷ đồng. Trong 3 năm (2011–2013), có 

4.373 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới và 1.301 doanh nghiệp đăng ký 

tăng vốn với tổng vốn điều lệ 50.332 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 14.869 

doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng vốn điều lệ là 115.729 tỷ đồng. Đã 

có 2.190 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 18m61 tỷ đô la Mỹ. 

Thu hút đầu tư nước ngoài được 287 dự án mới và 342 dự án tăng vốn với tổng 

vốn đầu tư là 4 tỷ 654 triệu đô la Mỹ.   

  Phát triển các lĩnh vực xã hội 
 Thực hiện tốt, có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tập 

trung nhiều nguồn lực để chăm lo đời sống nhân dân, giảm nghèo, giải quyết 

việc làm. Toàn tỉnh không còn hộ nghèo theo chuẩn của Trung ương, riêng hộ 

nghèo theo chuẩn của tỉnh còn 3.615 hộ và 5.762 hộ cận nghèo. Giải quyết việc 

làm hàng năm là 45.000 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64%. Hiện nay, 

tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế của tỉnh là 1.103.444 
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người, bao gồm lĩnh vực công nghiệp chiếm tỷ trọng 60%, dịch vụ 14,2%, nông 

nghiệp 11,2%, còn lại là các lĩnh vực khác. 

 Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo, đã quan tâm đầu tư 

cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển đội ngũ y bác sĩ; áp dụng nhiều kỹ thuật 

mới trong khám chữa bệnh. Toàn tỉnh hiện có 03 bệnh viện công lập tuyến tỉnh, 

02 bệnh viện theo hệ thống y tế ngành, 07 bệnh viện tuyến huyện, 91 trạm y tế 

và 11 phòng khám đa khoa khu vực. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế 

thực hiện đạt so với kế hoạch. Đến nay, 100% trạm y tế xã có bác sĩ. Duy trì 

mức sinh thay thế một cách vững chắc. Tổng số người tham gia bảo hiểm y tế 

chiếm 70,6% dân số của tỉnh. Duy trì khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 

6 tuổi, người nghèo, đối tượng chính sách. 

   

 
Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên từng bước 

 

 Chất lượng giáo dục ở các ngành học, cấp học từng bước được nâng lên 

qua các năm. Toàn ngành giáo dục và đào tạo có 472 đơn vị trường học, tỷ lệ 

trường công lập được lầu hóa đạt 59,6%, tỷ lệ trường công lập chuẩn quốc gia 

đạt 43,5%. Hiện có 08 trường đại học, 06 trường cao đẳng, 16 trường trung cấp 

và 41 cơ sở dạy nghề. Hàng năm, hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung 

cấp, dạy nghề có khả năng đào tạo khoảng 80.000 đến 85.000 người, phục vụ 

nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Cơ sở vật chất 

trường học, sách giáo khoa, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, công tác bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, luân chuyển, tuyển dụng giáo viên mới cơ 

bản đã đáp ứng được yêu cầu, đảm bảo chất lượng dạy và học. 

  

Mai Xuân 
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36. Trọng Minh. Thu hút FDI năm 2014: Triển vọng đầu năm / Trọng 

Minh //http://baobinhduong.org.vn. – 2014. – Ngày 21 tháng 02. 

 

THU HÚT FDI NĂM 2014: TRIỂN VỌNG ĐẦU NĂM 
 

Kế hoạch năm 2014, Bình Dương thu hút hơn 1 tỷ USD vốn đầu tư 

nước ngoài (FDI). Thế nhưng đến ngày 20–2, Bình Dương đã thu hút hơn 

700 triệu USD vốn FDI, kết quả ấn tượng này là cơ sở để tin tưởng năm 2014 

Bình Dương sẽ tiếp tục vượt kế hoạch đề ra. Vinh dự cho các nhà đầu tư FDI, 

ngay tại “Lễ khởi động xây dựng, phát triển thành phố mới và khánh thành 

Trung tâm Hành chính tập trung”, UBND tỉnh đã trân trọng trao chứng 

nhận đầu tư cho các doanh nghiệp. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung (giữa) trao giấy chứng nhận đầu tư cho các 

doanh nghiệp  

Tiếp tục thành công trong thu hút FDI, ngay trong những ngày đầu năm 

2014 đã có thêm nhiều dự án được cấp chứng nhận đầu tư mới và tăng vốn bổ 

sung. Cụ thể tính đến ngày 20–2, Bình Dương đã thu hút thêm 40 dự án đầu tư 

mới và tăng vốn với tổng vốn đăng ký lên đến 720,4 triệu USD, tăng 206% so 

với cùng kỳ năm 2013. Kết quả khả quan này đã nâng số lượng dự án FDI trên 

địa bàn tỉnh hiện nay lên 2.255 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 19,6 tỷ 

USD. Tại “Lễ khởi động xây dựng, phát triển thành phố mới và khánh thành 

Trung tâm Hành chính tập trung”, UBND tỉnh đã trao chứng nhận đầu tư cho 24 

dự án đầu tư mới và tăng vốn bổ sung đại diện với tổng vốn đăng ký gần 700 

triệu USD. 

Trong các dự án có vốn đầu tư mới được trao, một số dự án có vốn đầu tư 

lớn, như: Công ty Tngân hàng H Molenbergnatie Việt Nam (Bỉ) đầu tư 17 triệu 

USD để xây dựng và vận hành kho ngoại quan và kho hàng hóa, cung cấp dịch 

vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Công ty TNHH Camoplast Solideal Việt Nam 

(Luxembourg) đầu tư 12 triệu USD để xây dựng nhà máy trên diện tích 4,5 ha 

nhằm sản xuất lốp và săm xe cao su; Công ty TNHH Tanaka Ai Việt Nam (Nhật 

Bản) đầu tư 20 triệu USD để sản xuất phụ liệu cho ngành mỹ phẩm; Công ty 
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TNHH Yamazaki Việt Nam (Nhật Bản) đầu tư 15 triệu USD sản xuất đồ gia 

dụng; Công ty Nexfil của Hàn Quốc đầu tư 50 triệu USD sản xuất các loại phim 

cách nhiệt; Công ty TNHH dược phẩm Medochemie (Cộng hòa Síp) đầu tư hơn 

16 triệu USD để sản xuất các loại dược phẩm nhằm phục vụ thị trường trong 

nước và xuất khẩu... Nói về quyết định đầu tư vào tỉnh, cũng như nhiều doanh 

nghiệp được cấp chứng nhận đầu tư mới khác, ông Sachin Somaiah Appaiah, 

Giám đốc dự án Công ty TNHH Molenbergnatie Việt Nam, cho biết qua tìm 

hiểu môi trường đầu tư công ty đánh giá cao môi trường đầu tư của tỉnh và quyết 

định chọn lựa VSIP để đầu tư dự án. 

Bên cạnh các dự án đầu tư mới, trước môi trường đầu tư thuận lợi và hiệu 

quả, nhiều dự án hoạt động ổn định tại Bình Dương đã quyết định tăng vốn 

nhằm mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh như: Công ty TNHH chế biến gia 

vị Nedspice Việt Nam của Hà Lan tăng vốn thêm 10 triệu USD để chế biến các 

loại nông sản; Công ty TNHH Midea Consumer Electric Việt Nam của Hồng 

Kông tăng vốn đầu tư 41 triệu USD để sản xuất, gia công sản xuất, lắp ráp thiết 

bị điện gia dụng… Tăng vốn lớn trong đợt trao chứng nhận đầu tư lần này là 

Công ty TNHH Woderful Sài Gòn Electrics (Nhật Bản) tăng vốn đầu tư 210 

triệu USD để sản xuất và lắp ráp các loại bo mạch, linh kiện điện tử, linh kiện 

bán dẫn dùng cho các thiết bị điện tử, điện dân dụng, Công ty TNHH Kimberly 

– Clark Việt Nam (Hoa Kỳ) tăng vốn 113 triệu USD, nâng vốn đầu tư của công 

ty lên 180 triệu USD để tăng năng lực sản xuất khăn giấy, khăn vệ sinh và các 

sản phẩm vệ sinh khác… Nói về việc tăng vốn, Chủ tịch Công ty TNHH 

Woderful Sài Gòn Electrics, ông Takumi Sato cho rằng môi trường đầu tư rất 

thuận lợi, nhất là các khu công nghiệp tập trung được xây dựng bài bản, cơ sở hạ 

tầng hiện đại đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư; vì vậy công ty đã quyết 

định tăng vốn. 

Hàng loạt các dự án FDI chảy mạnh vào Bình Dương là tín hiệu đáng 

mừng và cho thấy, môi trường đầu tư của tỉnh luôn hấp dẫn các nhà đầu tư. Phấn 

khởi trước kết quả đạt được, ông Mai Hùng Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư cho rằng, kế hoạch thu hút FDI của tỉnh đề ra trong năm 2014 là hơn 1 tỷ 

USD. Với kết quả thu thu hút FDI từ đầu năm đến nay, xem như Bình Dương đã 

thu hút hơn 70% kế hoạch đề ra. 

Từ kết quả thu hút FDI trên cùng chuyển biến thuận lợi hiện nay, nhất là 

việc thành phố mới được khởi động xây dựng, phát triển khánh thành Trung tâm 

Hành chính tập trung, cũng như việc công bố triển khai nhiều dự án khởi động 

trong năm 2014 của tỉnh… Đây là những sự kiện quan trọng, tiếp tục tạo ra 

những cơ hội và thuận lợi mới để các nhà đầu tư FDI tiếp tục đến với Bình 

Dương nhiều hơn. Và mục tiêu thu hút FDI hơn 1 tỷ USD đề ra, chắc chắn Bình 

Dương sẽ về đích trước thời gian và đến cuối năm 

sẽ vượt xa kế hoạch.  
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* Chủ tịch Tập đoàn Tokyu KOSHIMURA 

TOSHIAKI: Bình Dương chia sẻ tầm nhìn phát 

triển 
Hai năm trước tại lễ động thổ thành lập Công 

ty liên doanh Becamex Tokyu tổ chức tại thành phố 

mới, tôi có trình bày rằng, dựa trên tầm nhìn và 

phát triển đô thị sau này, chúng tôi sẽ đưa ra một đề 

xuất nào đó. Từ đó trở đi, chúng tôi đã cùng với tỉnh 

nghiên cứu để có thể xây dựng nên một hệ thống 

giao thông công cộng thân thiện môi trường và tiện 

nghi và ngày hôm nay chúng tôi được cấp chứng 

nhận đầu tư và Công ty Xe buýt Becamex Tokyu đã 

chính thức ra đời. Hiện tại chúng tôi đang tiến hành 

công tác chuẩn bị, hướng đến khai trương tuyến kết nối thành phố Thủ Dầu Một 

và thành phố mới vào tháng 5–2014. Không lâu nữa chúng ta có thể thấy nhiều 

người sử dụng hệ thống giao thông công cộng mới để đi vào Thành phố mới 

Bình Dương. Ngoài các hoạt động này, Tokyu dự định cũng có nhiều hoạt động 

khác nhằm cống hiến phục vụ cho cộng đồng khu vực người dân địa phương. 

Các doanh nghiệp nước ngoài chúng tôi mong mỏi có thể cùng với Chính phủ 

Việt Nam, tỉnh Bình Dương chia sẻ tầm nhìn dựa trên tinh thần công chính và 

hợp lý, hướng đến mục tiêu phát triển cả hai mặt về cơ sở hạ tầng và chức năng 

cho thành phố. 

* Giám đốc vùng Công ty dược phẩm 

Medochemie PITTAS KONSTANTINOS: Tôi 

khuyên các nhà đầu tư hãy đến với Bình Dương 
Tôi rất vinh dự được trao chứng nhận đầu tư 

ngay trong dịp Bình Dương tổ chức sự kiện quan 

trọng này. Với môi trường đầu tư của tỉnh và quyết 

định đầu tư vào Bình Dương, nếu có lời khuyên thì 

tôi sẽ khuyên các bạn của tôi nên đầu tư vào Việt 

Nam; đặc biệt là Bình Dương vì ở đây cơ sở vật 

chất và cơ sở hạ tầng rất tốt và hiện đại, thủ tục 

hành chính nhanh gọn… qua đó sẽ tạo nhiều thuận 

lợi cho doanh nghiệp đầu tư triển khai dự án. 

 

Trọng Minh 
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37. T. Minh. Kinh tế Bình Dương – Những gam màu sáng / T.Minh // 

http://baobinhduong.vn. – 2014. – Ngày 4 tháng 6. 

 

KINH TẾ BÌNH DƯƠNG NHỮNG GAM MÀU SÁNG 
 

5 tháng đầu năm 2014, kinh tế Bình Dương đạt kết quả khả quan. Sản 

xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp 

tục đạt hiệu quả cao và có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ năm trước… 

Thương mại – dịch vụ tăng khá 
5 tháng đầu năm 2014, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

toàn tỉnh ước đạt 42.825 tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ năm 2013. Đánh giá tình 

hình, UBND tỉnh cho rằng hoạt động thương mại – dịch vụ phát triển tương đối 

ổn định, các loại hàng hóa thiết yếu cung ứng đầy đủ nhu cầu người dân, không 

có tình trạng khan hiếm hàng hóa xảy ra. Hệ thống siêu thị, trung tâm thương 

mại thực hiện nhiều chính sách khuyến mại với sản phẩm phong phú, đa dạng 

thu hút đông đảo người dân mua sắm. Cũng theo UBND tỉnh, công tác bình ổn 

thị trường các mặt hàng thiết yếu tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả. 

Bên cạnh việc bán hàng bình ổn tại các siêu thị, các doanh nghiệp (doanh nghiệp 

) đã tiếp tục tổ chức bán hàng lưu động tại vùng nông thôn và khu, cụm công 

nghiệp, khu vực đông dân cư, góp phần đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ đạt cao. 

 

Hoạt động sản xuất hiệu quả của doanh nghiệp  góp phần đưa giá trị sản xuất công 

nghiệp tăng mạnh. 

Ở lĩnh vực xuất khẩu, 5 tháng, toàn tỉnh đạt kim ngạch hơn 5,3 tỷ USD, 

tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2013. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực 

đều tăng khá so cùng kỳ như sản phẩm gỗ tăng 4,7%; hàng dệt may tăng 18,2%; 

giày dép tăng 12,5%; sản phẩm bằng cao su tăng 19,1%... Sở Công Thương cho 

biết, thời gian qua giá nguyên vật liệu ổn định và đơn hàng của doanh nghiệp  

xuất khẩu tăng từ 10 – 15% so cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, một số thị 

trường xuất khẩu truyền thống như EU, Mỹ, Nhật Bản, các nước ASEAN… có 

xu hướng gia tăng nhanh, tạo thuận lợi cho tình hình xuất khẩu. 
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Nổi lên trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của Bình Dương tiếp tục là con số 

xuất siêu. Tính chung giữa xuất và nhập khẩu, xuất siêu trong 5 tháng, Bình 

Dương đã đạt 905 triệu USD. Với đà thuận lợi này, có thể xuất siêu năm 2014 

của Bình Dương đạt hơn 2 tỷ USD là điều rất khả thi. Quan trọng hơn, với giá trị 

xuất siêu cho thấy các doanh nghiệp  xuất khẩu tại Bình Dương đã tận dụng tốt 

các nguồn cung ứng trong nước thay thế dần giá trị nhập khẩu từ nước ngoài để 

gia tăng giá trị hàng hóa. Đây cũng là điều đáng mừng cho các ngành công 

nghiệp phụ trợ trong nước ngày càng phát triển nhanh, đáp ứng được yêu cầu 

sản xuất của doanh nghiệp  xuất khẩu. 

Công nghiệp, thu hút đầu tư hiệu quả 
Công nghiệp và thu hút FDI luôn là vấn đề quan trọng của kinh tế Bình Dương. 

Trong 5 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 69.618 tỷ đồng, 

tăng 9,8% so cùng kỳ năm trước. Một số ngành kinh tế tăng khá so cùng kỳ như 

dệt may tăng 7,8%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 11,3%; giấy 

và sản phẩm từ giấy tăng 11,9%; sản phẩm từ cao su và plastic tăng 13,2%; sản 

xuất thiết bị điện tăng 14,4%. 

Kết quả trên là điều đáng phấn khởi, bởi 

lẽ trong sản xuất công nghiệp, mặc dù một số 

doanh nghiệp  trên địa bàn bị thiệt hại về vật 

chất, ngừng trệ sản xuất, kinh doanh do sự việc 

ngoài ý muốn xảy ra vào giữa tháng 5. Tuy 

nhiên, tình hình đã nhanh chóng ổn định và 

doanh nghiệp  hoạt động bình thường trở lại. 

Lãnh đạo tỉnh đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, 

động viên các doanh nghiệp , hiệp hội ngành 

hàng. Đồng thời chỉ đạo triển khai hỗ trợ các 

doanh nghiệp  khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất với các giải pháp cụ thể như 

thực hiện giãn, giảm, miễn thuế thu nhập và tiền thuê đất hàng năm, cung cấp 

hạn mức tín dụng bình thường, ổn định tình hình lao động, giải quyết bảo hiểm 

thất nghiệp và các chế độ bảo hiểm xã hội khác cho công nhân các doanh nghiệp  

bị thiệt hại… theo chỉ đạo của Chính phủ. Với việc hỗ trợ nhanh chóng này, 

doanh nghiệp  rất hoan nghênh và an tâm tập trung vào sản xuất, góp phần đưa 

giá trị công nghiệp tăng trưởng cao. 

Trong 5 tháng, thu hút FDI khởi sắc với 896 triệu USD, đưa Bình Dương 

đứng đầu cả nước. Con số này tiếp tục minh chứng môi trường đầu tư của Bình 

Dương luôn là sự ưu tiên lựa chọn của các nhà đầu tư nước ngoài. Nhìn chung, 

thu hút FDI trong 5 tháng đều tập trung vào sản xuất công nghiệp với các lĩnh 

vực có hàm lượng công nghệ cao, có khả năng cạnh tranh lớn như sản xuất chíp 

điện tử, phụ kiện máy tính, camera, phụ tùng ô tô, dược phẩm, sản phẩm tiêu 

dùng cao cấp… Như vậy đến thời điểm hiện nay, kế hoạch thu hút 1 tỷ USD vốn 

FDI của tỉnh trong năm 2014 đã hoàn thành gần 90%. 

T.Minh 

Trong 5 tháng, Bình 

Dương đã thu hút 875 doanh 

nghiệp  trong nước đăng ký 

mới và 102 doanh nghiệp  

tăng vốn với tổng vốn 4.229 tỷ 

đồng. Tính đến nay, Bình 

Dương đã thu hút 15.950 

doanh nghiệp  trong nước với 

tổng vốn đầu tư gần 122.000 

tỷ đồng. 
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38. Bảo Lan. Bình Dương – “con rồng” kinh tế miền Đông Nam bộ / Bảo 

Lan // http://congluan.vn . – 2014. – Ngày 20 tháng 02. 

 

BÌNH DƯƠNG – “CON RỒNG” KINH TẾ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 

 

Ngày 20/2, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương chính 

thức đi vào hoạt động. Đây là tòa nhà uy nghi, hiện đại, hội tụ tinh hoa được 

tỉnh Bình Dương khởi công xây dựng trong năm 2011. Sự kiện này đã đánh 

dấu bước phát triển mới của Bình Dương mà theo ví von của các nhà quan 

sát là “con rồng kinh tế miền Đông” đã chuyển mình. 

Một đô thị bền vững 
Năm 2013, Bình Dương được đánh giá là tỉnh thu hút vốn đầu tư nước 

ngoài đứng thứ nhất trong cả nước và trong báo cáo được thực hiện dưới sự tài 

trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Úc và Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID), do 

Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế thực hiện, thì chỉ số năng lực cạnh 

tranh của Bình Dương cũng xếp thứ 3/63 tỉnh thành trong cả nước. 

Năm 2013, nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn 

thách thức, nhưng các chỉ số về kinh tế và xã hội mà Bình Dương đã đạt được là 

một kết quả hết sức khả quan. Cụ thể: Tổng sản phẩm (GDP) tăng 12,8% so với 

năm 2012, GDP bình quân đầu người 52,7 triệu đồng/năm; Giá trị sản xuất công 

nghiệp tăng 15,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 24,3%; 

kim ngạch xuất khẩu tăng 15,7%; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1 tỷ 320 triệu 

USD; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 15,5%; Tổng thu ngân sách 

đạt 29.000 tỷ đồng, đạt dự toán đề ra. 

Theo ông Trần Văn Nam– Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương– thì: 

“Để có sự phát triển toàn diện trong tương lai, Bình Dương đặt ra mục tiêu cần 

làm là tập trung phát triển đô thị, trong đó việc xây dựng thành phố mới là đòi 

hỏi tất yếu cho quá trình phát triển bền vững, trong đó có việc hoàn thiện và đưa 

thành phố mới nằm trong Khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ và đô thị 4.196 

ha. Đây chính là “bộ não và trái tim”, là trung tâm chính trị – kinh tế – văn hóa 

của tỉnh Bình Dương và là hạt nhân của một TP. Bình Dương hiện đại, năng 

động và bền vững trong tương lai”. 

Dự án thành phố mới Bình Dương do tập đoàn Becamex làm chủ đầu tư, 

với quy mô 1.000 ha được Chính phủ phê duyệt đã và đang trở thành một khu 

đô thị văn minh, hiện đại với đầy đủ các loại hình phục vụ và hệ thống cơ sở hạ 

tầng đồng bộ, kết nối chặt chẽ với các tỉnh, thành lân cận trong Vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam và sẽ trở thành quận trung tâm của thành phố Bình Dương 

trực thuộc Trung ương theo định hướng quy hoạch đến năm 2020. 

Với tầm nhìn chiến lược quốc gia về kinh tế, thành phố mới ở vị trí rất 

thuận lợi để kết nối Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, các tỉnh Tây Nguyên, 

miền Tây Nam bộ, TP.HCM thông qua các trục đường giao thông lớn, hiện đại 

như đường Xuyên Á, đường Hồ Chí Minh, các tuyến đường vành đai ngoài của 

TP.HCM trên địa bàn Bình Dương để kết nối với đường cao tốc TP.HCM – 

http://congluan.vn/
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Long Tành – Dầu Giây, Quốc lộ 1A hoặc qua đường Mỹ Phước – Tân Vạn đến 

sân bay quốc tế Long Tành, các cảng biển quốc tế và ngược lại rất thuận lợi để 

thông thương. 

Tòa nhà của 60 cơ quan hành chính 
Điểm nhấn của thành phố mới chính là Trung tâm Hành chính tập trung. 

Nơi đây, sẽ tập trung các loại hình dịch vụ và công nghệ cao, giúp người dân và 

doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn với một nền quản lý hành chính thân thiện, 

hiệu quả, tạo bước đột phá cho chính quyền tỉnh trong công cuộc cải cách hành 

chính theo hướng minh bạch, nhanh, hiện đại, là nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ các 

hoạt động kinh tế, giao lưu quốc tế ở trình độ cao. 

Trong ngày 20/2, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương sẽ 

được công bố và chính thức đi vào hoạt động. Đây là tòa nhà uy nghi, hiện đại, 

hội tụ tinh hoa được tỉnh Bình Dương khởi công xây dựng trong năm 2011, đến 

nay, tòa nhà đã hoàn thành đúng tiến độ. Tòa nhà có độ cao 104m, 2 tầng để xe, 

20 tầng lầu, tầng kỹ thuật, mái và bãi đáp trực thăng; tổng diện tích sàn là 

104.000m2, tổng số vốn đầu tư là 1.400 tỷ đồng. Tòa nhà gồm 2 tháp A và B, bố 

trí gần 60 cơ quan, đoàn thể, đơn vị khối Đảng, đoàn thể chính trị, cơ quan quản 

lý Nhà nước, các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành. Riêng 

Khu hành chính mở hiện đại tại khu tầng trệt có diện tích hơn 4.000m2 gồm 7 

cụm chức năng được thiết kế đặc biệt để phục vụ tốt nhất các nhu cầu của người 

dân và doanh nghiệp. 

Ông Nguyễn Minh Giao– Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh– khẳng định: “Lễ 

khởi động và xây dựng phát triển thành phố mới Bình Dương chính là buổi lễ 

đánh đấu cột mốc quan trọng của tỉnh Bình Dương trong quá trình vươn lên tầm 

cao mới và hội nhập quốc tế”. 

Lễ khởi động xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương và khánh 

thành Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương sẽ chính thức diễn ra 

chiều 20/2. Tại buổi lễ, tỉnh Bình Dương sẽ công bố quá trình xây dựng và phát 

triển thành phố mới và triển khai xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tỉnh 

Bình Dương; trao giấy chứng nhận đầu tư, trao bằng khen cho các doanh nghiệp 

hoạt động đầu tiên tại thành phố mới; công bố các dự án khởi động năm 2014 

của tỉnh Bình Dương. Trong ngày hội lớn này, còn có lễ hội ẩm thực Việt Nam, 

chương trình bắn pháo hoa buổi tối để phục vụ khách tham quan và hơn 20.000 

người dân trong tỉnh tham dự buổi lễ. 

Bảo Lan 
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39. Dương Chí Tưởng. Bình Dương là một trong những tỉnh hội nhập kinh tế 

nhanh nhất cả nước / Dương Chí Tưởng // http://www.baomoi.com. 

 

BÌNH DƯƠNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG TỈNH HỘI NHẬP KINH TẾ 

NHANH NHẤT CẢ NƯỚC 

 

Bình Dương là một trong những tỉnh hội nhập kinh tế quốc tế nhanh 

nhất so với nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. Đánh giá này được đưa ra 

tại hội thảo “Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế tại tỉnh Bình Dương – tầm 

nhìn và triển vọng” do Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế phối hợp 

với tỉnh Bình Dương tổ chức ngày 16/12. 

Tại hội thảo, Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế đã đề cập nhiều 

vấn đề liên quan đến hợp tác kinh tế quốc tế như Hiệp định đối tác kinh tế xuyên 

thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), 

Cộng đồng kinh tế Asean (AEC)... Trong đó, tỉnh Bình Dương và các doanh 

nghiệp đang có lợi thế với nhiều điều kiện xây dựng kế hoạch phù hợp và hiệu 

quả trong tiến trình hội nhập và đón làn sóng đầu tư mới sau các hiệp định lý kết 

có hiệu lực.  

Báo cáo chỉ số năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương năm 

2013 do Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế thực hiện dựa trên 8 yếu 

tố: thể chế, cơ sở hạ tầng, văn hóa, đặc điểm tự nhiên, con người, thương mại, 

đầu tư và du lịch. Ở mỗi tỉnh, thành phố được đưa vào xếp hạng đều có thế 

mạnh và những tồn tại cần đuợc khắc phục, song đối với tỉnh Bình Dương, trong 

tổng thể các yếu tố này đều thuộc nhóm dẫn đầu, để đảm bảo vị trí thứ 3 về chỉ 

số năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương năm 2013.  

Cụ thể, chỉ số năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương năm 2013 

do Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế vừa công bố tỉnh Bình Dương 

đứng thứ 3 trên tổng số 63 tỉnh, thành (trong đó thương mại đứng thứ 7, đầu tư 

đứng thứ 2, du lịch thứ 6, con người thứ 4 và cơ sở hạ tầng đứng thứ 3 so với 

các tỉnh thành trong cả nước).  

Các nhà chuyên môn cho rằng năm 2013 nền kinh tế trong nước đã bộc lộ 

đầy đủ những khó khăn của giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế thế giới. Tỉnh 

Bình Dương đã năng động bằng chính sách lành mạnh, quan tâm hỗ trợ doanh 

nghiệp về các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng 

tiếp cận các nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ 

sản xuất. Nhờ vậy tình trạng khó khăn của doanh nghiệp đã được cải thiện mạnh 

mẽ. Tính chung tăng trưởng của hệ thống doanh nghiệp trên địa bàn đã đạt 8,7% 

trong năm nay. Một yếu tố quan trọng tiếp tục thể hiện đẳng cấp phát triển của 

Bình Dương trong năm 2013 chính là quá trình thu hút đầu tư vốn đầu tư nước 

ngoài tiếp tục tăng mạnh trên 1,3 tỷ USD, chiếm gần 10% cả nước. Đây là yếu 

tố cho thấy Bình Dương đã chủ động hội nhập trong các thành phần kinh tế có 

hiệu quả, nâng tổng số dự án trên địa bàn tỉnh hiện còn hiệu lực 17.259 doanh 

nghiệp trong và ngoài nước với số vốn lên đến 18,5 tỷ USD và gần 120.000 tỷ 
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đồng.  

Với lợi thế và tiềm năng sẵn có, Bình Dương là một trong những tỉnh, 

thành có bước phát triển nhanh và mạnh trong hội nhập kinh tế quốc tế. Tại hội 

thảo, Ủy ban quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế Bình Dương cho rằng để hội 

nhập bền vững, Bình Dương còn một số tồn tại như thu hút nguồn lực cần phải 

điều chỉnh chính sách trong phát triển bền vững chung, góp phần xây dựng kế 

hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo nguồn cung cho các dự án nước 

ngoài./. 

Dương Chí Tưởng 
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40. Kinh tế Bình Dương “Tầm nhìn và triển vọng” trong tiến trình hội 

nhập Quốc tế // http://www.v–mark.vn. 

 

KINH TẾ BÌNH  DƯƠNG “TẦM NHÌN VÀ TRIỂN VỌNG”  

TRONG TIẾN TRÌNH  HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

 
Sáng ngày 16–12 –2013 tại Trung tâm Hội nghị và Sự kiện Lucky Square, 

thành phố mới Bình Dương, Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế, phối 

hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Việt Nam, hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, tổ chức Hội thảo Năng lực hội nhập 

Kinh tế Quốc tế của Bình Dương – Tầm nhìn và triển vọng. 

Tại hội thảo các chuyên gia nghiên cứu của Ủy Ban Quốc gia về hợp tác 

kinh tế Quốc tế đã công bố cụ thể  chỉ số năng lực hội nhập Kinh tế Quốc tế cấp 

địa phương năm 2013 của 63 tỉnh thành trên cả nước trong đó có Bình Dương. 

Trong báo cáo này, tỉnh Bình Dương đứng thứ 3 trên tổng số 63 tỉnh, thành về 

chỉ số xếp hạng Năng lực Hội nhập Kinh tế Quốc tế (trong đó thương mại đứng 

thứ 7, đầu tư đứng thứ 2, du lịch thứ 6, con người thứ 4 và cơ sở hạ tầng đứng 

thứ 3 so với các tỉnh thành trong cả nước). 

Để đạt được những thành tựu ban đầu như trên, ngoài sự quyết tâm, sáng 

suốt của các lãnh đạo địa phương trong vận dụng và đổi mới chính sách còn có 

sự đóng góp không nhỏ của các Doanh nhân, Doanh nghiệp trên địa bàn Bình 

Dương. Đặc biệt là các Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chúng tôi xin giới thiệu tham 

luận của đại biểu đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong hội 

thảo này: 

Trong cộng đồng doanh nghiệp  Việt Nam thì doanh nghiệp nhỏ và vừa 

doanh nghiệp nhỏ và vừa là loại hình doanh nghiệp chiếm đa số và chủ yếu 

trong nền kinh tế. Theo đó, loại hình doanh nghiệp  này đóng vai trò quan trọng 

nhất là tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động các nguồn 

lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo… Cụ thể, về lao động, 

hàng năm tạo thêm trên nửa triệu lao động mới; Sử dụng tới 51% lao động xã 

hội và đóng góp hơn 40% GDP… 

 Số tiền thuế và phí mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa tư nhân đã nộp cho 

nhà nước đã tăng 18,4 lần sau 10 năm. Sự đóng góp đã hỗ trợ lớn cho việc chi 

tiêu vào các công tác xã hội và các chương trình phát triển khác. Do vậy đã tạo 

tạo ra 40% cơ hội cho dân cư tham gia đầu tư, có hiệu quả nhất trong việc huy 

động các khoản tiền đang phân tán, nằm trong dân cư để hình thành các khoản 

vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh. 

Xác định được vị thế, tầm quan trọng và vai trò của các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trong nền kinh tế giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa hội nhập và phát 

triển, cũng chính là thúc đẩy nền kinh tế chung trong tiến trình hội nhập và Phát 

triển. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa đang xây dựng các chính sách và kiến 

nghị trình Chính phủ tháo gỡ cho doanh nghiệp  những mặt hạn chế như sau: 

– Về tiếp cận các chính sách, chương trình ưu đãi của Chính phủ: Các 
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doanh nghiệp nhỏ và vừa còn chưa tiếp cận được hiệu quả. Tỷ lệ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tham gia vào các chương trình hỗ trợ của Chính phủ như: Chương 

trình xúc tiến thương mại quốc gia, Quỹ đổi mới Khoa học công nghệ… còn rất 

khiêm tốn (dưới 10%). Do các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc là có nguồn lực 

hạn chế, hoặc chưa chuẩn bị để tiếp cận các nguồn lực phân bổ bởi Chính phủ để 

phát triển các ngành, nghề và lĩnh vực ưu tiên. Việc tiếp cận hạn chế này còn bắt 

nguồn từ nguyên nhân thiếu thông tin, hoặc thủ tục quá phức tạp. 

– Về tiếp cận vốn vay: Chính phủ đã triển khai các chính sách, chương 

trình hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa như bảo lãnh tín dụng và hỗ 

trợ tín dụng. Tuy nhiên, trên thực tế mới có một số lượng nhỏ các doanh nghiệp  

đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ này. Qua khảo sát của Viện Phát triển 

doanh nghiệp (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) cho thấy, 55% trở 

ngại do thủ tục vay (hồ sơ vay vốn phức tạp, không đủ thủ tục vay vốn đơn giản 

cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ); 50% trở ngại yêu cầu thế chấp (thiếu tài sản 

có giá trị cao để thế chấp, ngân hàng (NH) không đa dạng hóa tài sản thế chấp 

như hàng trong kho, các khoản thu…); 80% tỷ lệ lãi suất chưa phù hợp; Các 

điều kiện vay vốn hiện nay chưa phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa . 

–Về mặt bằng sản xuất: Rất khó tiếp cận; Hồ sơ quá phức tạp; Thiếu 

thông tin; Chi phí không chính thức lớn… 

– Nằm ngoài chuỗi cung ứng: doanh nghiệp nhỏ và vừa được kỳ vọng là 

có thể đóng góp vào sự phát triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ, hoặc đóng 

vai trò là nhà cung ứng dịch vụ, sản phẩm đầu vào cho các doanh nghiệp  nước 

ngoài hoặc các dự án lớn của nhà nước. Quá trình này sẽ thúc đẩy cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trở thành trụ cột để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Hiện 

nay, đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tham gia vào được chuỗi giá trị sản 

xuất toàn cầu. 

Mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011– 2015 là 

thành lập mới 350.000 doanh nghiệp  và phấn đấu đến ngày 31/12/2015, cả 

nước sẽ có khoảng 600.000 doanh nghiệp . Trong đó, tỷ trọng xuất khẩu của khu 

vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 25% tổng kim ngạch xuất toàn quốc; đầu tư 

của khu vực này chiếm khoảng 35% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; đóng góp 40% 

GDP; 30% tổng thu NSnông nghiệp; tạo thêm 3,5 – 4 triệu việc làm mới trong 

giai đoạn 2011 – 2015…   

Theo Quyết định số 1231/QĐ–TTg ngày 7/9/2012 về việc Phê duyệt kế 

hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2012 – 2015. 

– Về công nghệ: Kết quả khảo sát của Bộ Khoa học và Công nghệ mới 

đây cho thấy, trình độ khoa học công nghệ và năng lực đổi mới trong doanh 

nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam còn thấp. Số lượng các doanh nghiệp  hoạt 

động trong lĩnh vực khoa học công nghệ còn rất ít. Số lượng nhà khoa học, 

chuyên gia làm việc trong các doanh nghiệp  chỉ chiếm 0,025% trong tổng số lao 

động làm việc trong khu vực doanh nghiệp. Khoảng 80 – 90% máy móc và công 

nghệ sử dụng trong các doanh nghiệp của Việt Nam là nhập khẩu và 76% từ 

thập niên 1980 – 1990, 75% máy móc và trang thiết bị đã hết khấu hao. 
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– Về chất lượng nguồn lao động: 75% lực lượng lao động chưa qua đào 

tạo chuyên môn kỹ thuật; Việc thực hiện chưa đầy đủ các chính sách bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động đã làm giảm đi chất lượng công việc 

trong khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, do vậy các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

càng rơi vào vị thế bất lợi. Tại Hà Nội, tỷ lệ người lao động được đóng bảo hiểm 

xã hội đạt 60,53% vào năm 2010. 

– Vấn đề về thiếu vốn: Khó khăn nhất vẫn là thiếu vốn cho sản xuất kinh 

doanh. Hiện nay, chỉ có 30% các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được vốn từ 

NH, 70% còn lại phải sử dụng vốn tự có hoặc vay từ nguồn khác (trong số này 

có nhiều doanh nghiệp  vẫn phải chịu vay ở mức lãi suất cao 15 – 18%). Hiệu 

quả hoạt động của các NH cũng bị sụt giảm, tăng trưởng tín dụng thấp, gặp khó 

khăn trong thu nợ (gốc và lãi). Nợ xấu có xu hướng tăng cao. Điều kiện vay vốn 

hiện nay chưa phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa, rất ít các doanh nghiệp  

đáp ứng được điều kiện không được nợ thuế quá hạn, không nợ lãi suất quá hạn. 

– Chi phí sản xuất tăng cao: Hầu hết giá nguyên liệu đầu vào của các 

ngành đều tăng, trong khi giá bán sản phẩm không tăng. Đối với ngành có tỷ lệ 

nội địa hóa thấp, phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nguyên liệu, phụ kiện nhập khẩu 

(ví dụ: sản xuất dây và cáp điện, điện tử…) bị ảnh hưởng đến khả năng cạnh 

tranh. 

– Hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, hàng tồn kho lớn:Sức tiêu thụ 

của thị trường giảm sút, nhiều doanh nghiệp  phải chủ động thu hẹp sản xuất, 

hoạt động cầm chừng. Hàng tồn kho trong một số ngành hàng tăng cao như bất 

động sản, vật liệu xây dựng, nông sản… nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất 

động sản phải đối mặt với các khoản vay lớn của NH, đến hạn trả nhưng không 

có nguồn thu, không còn tài sản và khả năng huy động vốn để duy trì kinh doanh 

các ngành chế biến và bảo quản rau, củ, quả tăng 123,2%; sản xuất các sản 

phẩm từ nhựa tăng 89,1%; sản xuất kim loại đúc sẵn tăng 62,8%; sản xuất xe có 

động cơ tăng 56,2%; sản xuất xi măng tăng 52,3%... 

– Thị trường thu hẹp: Hầu hết các thị trường truyền thống của Việt Nam 

đều bị thu hẹp, kim ngạch xuất khẩu giảm. Các thị trường mới thì thiếu tính ổn 

định, chủ yếu hợp đồng ngắn hạn theo thời vụ. 

– Hoàn thiện khung pháp lý:Theo hướng tạo những điều kiện thông 

thoáng nhất cho doanh nghiệp hoạt động (đấu thầu, đất đai, thuế, đầu tư…). 

Không làm chính sách theo lối “không quản được thì cấm hay hạn chế” hay ban 

hành thì tùy tiện, thiếu cân nhắc và xa lạ với thực tế với cuộc sống thường ngày. 

Giảm bớt các quy định, giấy phép can thiệp hành chính vào thị trường. 

– Hỗ trợ về tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa : Tiếp tục hạ lãi suất 

cho vay và nới lỏng các điều kiện vay, đặc biệt là nguồn tín dụng cho vay lĩnh 

vực nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp phụ trợ; Các NH thực hiện việc 

khoanh nợ, giãn nợ và tiếp tục cho vay để doanh nghiệp  duy trì hoạt động và trả 

nợ thay vì bị phá sản; Đẩy nhanh tiến độ thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp 

nhỏ và vừa ; Nhanh chóng thực hiện việc cho phép khu vực kinh tế tư nhân được 

tiếp cận vốn ODA. 
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Giải pháp hỗ trợ… 
 2013 được đánh giá là năm rất khó khăn đối với các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, tuy nhiên trong khó khăn vẫn có nhiều thuận lợi và thời cơ mới với mục 

tiêu gắn với phương hướng triển khai nhiệm vụ kinh tế – xã hội đã được Quốc 

hội thông qua…Năm 2014 dự kiến sẽ là năm bản lề để doanh nghiệp nhỏ và vừa 

nắm bắt thời cơ vượt qua thách thức tiếp tục phát triển. Trong năm qua cùng với 

những chương trình triển khai toàn diện và thận trọng của Chính phủ nhất là 

những chính sách giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp  như: tập trung 

giải quyết vấn đề tồn kho, nợ xấu, bất động sản, cũng như xây dựng mục tiêu dài 

hạn, giải quyết đổi mới cơ cấu kinh tế gắn với tăng trưởng, sắp xếp phân bổ vốn 

đặc biệt đầu tư công; sắp xếp lại doanh nghiệp vừa và nhỏ; sắp xếp lại hệ thống 

tài chính (trọng tâm là các NH thương mại và các tổ chức tín dụng). Hiệp hội 

doanh nghiệp nhỏ và vừa đã triển khai nhiều chương trình tích cực hỗ trợ cộng 

đồng doanh nghiệp, phát động chiến dịch đồng hành cùng doanh nghiệp  tại Đại 

hội quần chúng Châu Á lần thứ 28 diễn ra tại Hà nội  tháng 11 vừa qua.TƯ HH 

đang xây dựng chương trình Truyền thông Việt đồng hành cùng doanh nghiệp 

nhằm giải phóng hàng tồn kho, kích cầu thị trường, phá băng Bình Dươngoanh 

nghiệp S , phối hợp với các hiệp hội nghành nghề khác trình tờ trình lên Thủ 

tướng Chính phủ đề xuất được hỗ trợ cho doanh nghiệp  trong việc quảng bá 

thương hiệu hình ảnh, tôn vinh các sản phẩm và thương hiệu Việt. TƯ HH 

đang giao cho doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam xây dựng công 

nghệ lõi của sàn giao dịch hàng hóa cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và bắt đầu 

triển khai bằng hình thức hàng đổi hàng lần đầu tiên được triển khai tại Việt 

Nam. 

Trước những thời cơ được mở ra khi Việt Nam tham gia sâu rộng trong 

tiến trình Hội nhập, bài toán làm thế nào để sản phẩm của doanh nghiệp , đặc 

biệt là các doanh nghiệp  nhỏ có thể tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm toàn 

cầu là điều hết sức quan trọng. Tuy nhiên nếu chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của 

nhà nước, các tổ chức xã hội, ngành nghề mà doanh nghiệp  không tự chủ động 

trong việc cải tiến nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, tự tạo lợi 

thế và năng lực cạnh tranh thì mọi sự hỗ trợ đều không mang lại kết quả như 

mong đợi. 
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BÌNH  DƯƠNG: TIẾP TỤC CẢI THIỆN, NÂNG CAO NĂNG LỰC  

CẠNH  TRANH  VÀ HỘI NHẬP 

 

Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa các thủ tục, 

công khai, minh bạch; tập trung đầu tư hạ tầng, tạo ra môi trường kinh 

doanh thông thoáng hơn nữa để duy trì, nâng cao Chỉ số hội nhập kinh tế 

quốc tế và cải thiện thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành 

(PCI). Đây là các nội dung chính được đưa ra tại hội nghị bàn về đề án nâng 

cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế và tình hình triển khai thực hiện đề án 

nâng cao PCI do UBND tỉnh tổ chức. 

 Phát huy năng lực hội nhập 
Năm 2013 vừa qua, Bình Dương đã vươn lên đứng ở vị trí thứ 3/63 tỉnh, 

thành về Chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế. Kết quả này được công bố từ Ủy ban 

quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế cho thấy, mặc dù tình hình kinh tế suy thoái 

và biến động nhưng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương cũng như người 

dân, doanh nghiệp (doanh nghiệp), tỉnh nhà vẫn đạt được thành quả khích lệ 

trong hội nhập kinh tế. Trong các yếu tố trụ cột (thương mại, đầu tư, du lịch, con 

người, cơ sở hạ tầng, văn hóa, thể chế, đặc điểm địa phương…) làm căn cứ để 

xếp hạng, nhiều yếu tố của địa phương có sự thăng hạng rất ngoạn mục, nhất là 

về thương mại và đầu tư. 

Giám đốc Sở Công Thương Võ Văn Cư cho biết trên lĩnh vực thương mại, 

Bình Dương vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng xuất nhập khẩu bình quân khá 

cao; sức mua trên thị trường ổn định, hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương 

mại hình thành nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lưu thông 

hàng hóa. Yếu tố này của tỉnh đã từ vị trí thứ 13 năm 2010 vươn lên vị trí thứ 7 

trong năm 2013. Cùng với đó là lĩnh vực đầu tư cũng là một yếu tố trụ cột thăng 

hạng rõ nét, từ vị trí 14 năm 2010, lên vị trí thứ 2 năm 2013. Trong những năm 

qua, tình hình thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tại địa phương luôn vượt kế 

hoạch đề ra. Tỷ lệ vốn đăng ký/dự án và tỷ lệ vốn điều lệ/dự án không có quá 

nhiều khoảng cách, chứng tỏ lượng FDI vào tỉnh là tương đối thực chất và quan 

trọng hơn, tỷ lệ này gần như không thay đổi giữa các giai đoạn, cho thấy Bình 

Dương vẫn đang là một tâm điểm hấp dẫn các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tỷ lệ giải 

ngân cũng khá lớn, cho thấy năng lực hấp thu nguồn vốn của địa phương; môi 

trường đầu tư thuận lợi, thu hút đông đảo các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế 

giới. 
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Công nghiệp của Bình Dương ngày càng có nhiều dự án công nghệ cao.  

 

Theo Giám đốc Sở Công Thương Võ Văn Cư, để tiếp tục duy trì, nâng 

cao Chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế, Bình Dương cần có một lộ trình cụ thể để 

nghiên cứu tiềm năng, hoạch định chiến lược, thực thi chiến lược, đánh giá và 

điều chỉnh. Một số giải pháp để giữ vững thứ hạng năng lực hội nhập cũng đã 

được đưa ra như tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy tăng trưởng về 

đầu tư, thương mại; tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm du lịch, khôi phục, phát 

triển các làng nghề, lễ hội truyền thống; thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn 

nhân lực; đầu tư mạnh mẽ cho cơ sở hạ tầng; chủ động đề xuất các chính sách 

phù hợp với đặc điểm địa phương… 

Cải thiện thứ hạng PCI 
Tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Mai Hùng Dũng cũng đã 

đánh giá tình hình triển khai đề án nâng cao PCI năm 2013. Các nội dung chủ 

yếu của đề án như cải cách, nâng cao hiệu quả của hệ thống thiết chế pháp lý; 

phát triển đa dạng các lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; nâng cao khả năng 

tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất; giảm thiểu chi phí thời gian 

thực hiện các quy định của Nhà nước; thực hiện các biện pháp giảm thiểu chi 

phí gia nhập thị trường; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo lao 

động; nâng cao tính minh bạch và tiếp cận thông tin; giảm thiểu chi phí không 

chính thức; phát huy tính năng động, tiên phong của lãnh đạo tỉnh… 

Cũng theo ông Dũng, tình hình triển khai đề án đã được các sở, ngành liên 

quan và địa phương tập trung thực hiện nhằm nâng cao chỉ số PCI trong năm 

2013. Đặc biệt, nhiều nội dung của đề án đã và đang được thực hiện với những 

kết quả khích lệ. “Hiện nay, các khu công nghiệp đã tạo ra quỹ đất sạch với 

2.300 ha để giúp các nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn; tỉnh cũng quy hoạch 300 ha 

trong khu công nghiệp Bàu Bàng để thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ, các 

doanh nghiệp  có nguy cơ ô nhiễm nhằm tăng cường thu hút đầu tư và chuẩn bị 

điều kiện tốt để đón nhận cơ hội khi Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái 
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Bình Dương được ký kết…”, ông Dũng cho hay. Ngoài ra, tỉnh cũng đã đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục 

hành chính; áp dụng chữ ký số, thực hiện thông quan điện tử, sử dụng máy soi 

container kiểm tra hàng hóa; khai thuế qua mạng internet, nộp thuế qua NH… 

Đặc biệt, tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ tính tiên phong của lãnh đạo, thường 

xuyên tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp , thúc đẩy sản xuất, 

kinh doanh… 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung nhấn 

mạnh: Chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế và Chỉ số PCI rất quan trọng. Năm 2013, 

Bình Dương đứng thứ 3 về Chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế là một kết quả rất 

đáng trân trọng, đánh dấu sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, ban ngành, chính 

quyền các cấp. Chính vì thế, trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục nỗ lực để giữ 

vững kết quả này. Riêng đối với chỉ số PCI, địa phương cũng thẳng thắn, nhìn 

thẳng vào sự thật, phát huy những mặt đã làm được; đồng thời rà soát, đánh giá 

những hạn chế, qua đó khắc phục nghiêm túc nhằm cải thiện, nâng cao thứ hạng 

chỉ số này. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần phải có cơ chế giám sát, 

nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức dưới quyền, ngăn 

ngừa các hiện tượng nhũng nhiễu. Hiện Bình Dương đã thực hiện di dời các sở, 

ngành vào Trung tâm Hành chính tập trung sẽ giúp thực hiện các thủ tục hành 

chính thuận lợi, nhanh chóng hơn cho người dân và doanh nghiệp . 

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung, để tiếp tục hỗ trợ doanh 

nghiệp , chính quyền cũng sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại 

trực tiếp với doanh nghiệp , trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn, tạo ra môi 

trường đầu tư thông thoáng hơn nữa, thúc đẩy quá trình sản xuất – kinh doanh 

của cộng đồng doanh nghiệp  trên địa bàn. 

 Đàm Thanh  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Định hướng phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 

2020 // http://binhduong.gov.vn. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH  TẾ – XÃ HỘI  

TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020 

 

Quan điểm phát triển 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương 

đến năm 2020 nhằm xây dựng Bình Dương thành một tỉnh có tốc độ phát 

triển kinh tế nhanh, toàn diện, đảm bảo mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế 

với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, xoá đói giảm nghèo, không ngừng nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

 Tập trung khai thác lợi thế về vị trí địa lý, sự hợp tác của các tỉnh trong 

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cực hạt nhân phát triển là thành phố Hồ 

Chí Minh để phát triển kinh tế – xã hội. Chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao 

hiệu quả kinh tế gắn với phát triển xã hội trên cơ sở đầu tư có trọng điểm, xây 

dựng mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển công nghiệp gắn với phát 

triển đô thị và dịch vụ, phát triển kinh tế xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo vệ 

môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh vững mạnh trên địa bàn.  

  Mục tiêu phát triển 

 Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng 

phát triển công nghiệp, dịch vụ. Tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế 

cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; 

chú trọng phát triển dịch vụ nhà ở, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và chăm 

sóc sức khoẻ. Hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá và tạo ra sự phát triển 

cân đối, bền vững giai đoạn sau năm 2015. 

 Xây dựng Bình Dương thành một tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế 

nhanh, toàn diện đảm bảo mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết 

tốt các vấn đề xã hội, xoá đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống 

vật chất và tinh thần của nhân dân. 

 

 
  

Các chỉ tiêu kinh tế cụ thể:   

– Cơ cấu kinh tế: phát triển và chuyển dịch theo hướng nâng cao tỷ 
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trọng của các ngành công nghiệp, dịch vụ trong tổng GDP: 

  Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

Quy mô dân số (triệu người) 1,2 1,6 2,0 

Thu nhập bình quân đầu 

người (triệu đồng/người giá 

so  sánh   năm 2005) 

30 52 89,6 

Thu nhập bình quân đầu 

người (USD/người quy ra 

USD theo giá so sánh năm 

2005) 

2.000 4.000 5.800 

Cơ cấu kinh tế: nông, lâm, 

ngư nghiệp – công nghiệp – 

dịch vụ 

4,5% –

65,5% – 

30% 

3,4% – 

62,9% –

 33,7% 

2,3% – 55,5% 

– 42,2% 

    

– Cơ cấu lao động chuyển dịch cùng với cơ cấu kinh tế theo hướng 

giảm lao động làm việc trong các ngành có năng suất thấp sang các ngành có 

năng suất, hiệu quả cao hơn: 

  

  Năm 

2010 

Năm 2015 Năm 

2020 

Ngành nông, 

lâm, ngư nghiệp 

20% 14% 10% 

Công nghiệp – 

xây dựng 

45% 48% 45% 

Dịch vụ 35% 38% 45% 

  

 

–Tốc độ tăng trưởng bình quân của các ngành, lĩnh vực (%/năm):  

  

 2011 – 2015 2016 – 2020 2006 – 

2020 

GDP 14,9 13 14,3 

Nông, lâm 

nghiệp, thủy sản 

3,4 3,6 3,4 

Công nghiệp, 

xây dựng 

14,5 12,3 14,5 

Dịch vụ 16,5 16,1 16,0 

 

– Kim ngạch xuất – nhập khẩu (triệu USD): 

  

  Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 
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Kim ngạch 

xuất khẩu 

8.662 14.000 25.000 

Kim ngạch 

nhập khẩu 

7.527 10.000 15.000 

Tổng cộng 16.189 24.000 25.000 

  

Một số chỉ tiêu văn hóa – xã hội: 

  

  Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

Tỷ lệ thất nghiệp Dưới 4,4% 4,2% 4% 

Lao động qua đào 

tạo 

    Trên 70% 

Tỷ lệ trẻ em suy dinh 

dưỡng 

Dưới 10% Không còn   

Tuổi thọ trung bình 75 77 80 

Số cán bộ y tế (cán 

bộYT)/vạn dân 

27 (có 8 bác 

sĩ) 

38 (có 15 bác 

sĩ) 

55 (có 30 

bác sĩ) 

Số trường trung học 

cơ sở ở mỗi xã, 

phường 

Ít nhất 1     

Mật độ điện thoại (số 

máy/100 dân) 

42 50 60 

  

Quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa: 
 – Tỷ lệ đô thị hoá đạt 40% năm 2010, tăng lên 50% năm 2015 và đạt 

75% năm 2020. Dự báo, dân số đô thị năm 2010 là 480 nghìn người, năm 

2020 là 1,5 triệu người. Phấn đấu đưa tỉnh Bình Dương trở thành đô thị loại I, 

trực thuộc Trung ương vào năm 2020. Không gian thành phố Bình Dương kết 

nối với thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hoà trở thành đại đô thị 

của cả nước. 

 – Năm 2020, dự kiến toàn Tỉnh có 31 khu công nghiệp với tổng diện 

tích 9.360,5 ha và 23 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.704 ha.  

 Kết cấu hạ tầng kỹ thuật: 

 – Giao thông: Phát triển giao thông đường bộ theo hướng kết nối với 

hệ thống quốc lộ hiện đại tầm cỡ khu vực, với sân bay quốc tế và cụm cảng 

biển Thị Vải – Vũng Tàu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. Tập trung phát 

triển các trục giao thông đường bộ từ đại lộ Bình Dương đi cửa khẩu Hoa Lư, 

từ đại lộ Bình Dương đi Đồng Xoài, từ đại lộ Bình Dương đi Dầu Tiếng, 

đường cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông 

vận tải xây dựng các trục cắt ngang: Vành đai 3, Vành đai 4, đường Thường 

Tân – Tân Hưng – Hưng Hòa... Đối với giao thông đường thuỷ: tiếp tục nạo 

vét luồng lạch sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Thị Tính; cải tạo, nâng 
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cấp và xây dựng hệ thống cảng phục vụ vận chuyển, du lịch và dân sinh.  

 – Cấp điện, cấp nước: Đầu tư đồng bộ nâng cấp, xây mới hệ thống cấp 

điện, cấp nước đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân, đặc biệt là ở 

các khu công nghiệp và đô thị tập trung. Tốc độ tăng trưởng điện năng tăng 

trung bình 24%/năm giai đoạn 2006 – 2010 và giảm xuống còn 13%/năm giai 

đoạn 2011– 2015. Tổng nhu cầu điện năng tiêu thụ 6.700 GWh đến năm 2010 

và 12.400 GWh đến 2015. Thành phần phụ tải cho sản xuất và tiêu dùng 

khoảng 20% thời kỳ đến 2015 và 18% thời kỳ đến 2020. Thành phần phụ tải 

phục vụ phát triển các ngành dịch vụ khoảng 36% thời kỳ 2006 – 2015 và ổn 

định 30% thời kỳ sau 2015. Đến năm 2010, ngành nước phải xử lý 247.000 

m3/ngày đêm và đến năm 2020 xử lý 462.000 m3/ngày đêm. Bảo đảm 95 – 

97% hộ nông thôn được dùng điện và nước sạch năm 2010 và tỷ lệ này đạt  

100% vào năm 2020. 

 – Thông tin liên lạc: Phát triển ngành bưu chính viễn thông hiện đại, 

đồng bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật số hoá và tự động hoá nhằm bảo đảm thông 

tin thông suốt toàn tỉnh, gắn kết với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

43. Trọng Minh. Thu hút đầu tư nước ngoài: Bình Dương tiếp tục đứng 

đầu cả nước / Trọng Minh // http://baobinhduong.vn. – 2014. – Ngày 02 tháng 

6.  

 

THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI: BÌNH  DƯƠNG TIẾP TỤC 

ĐỨNG ĐẦU CẢ NƯỚC 
 

Trong tháng 5–2014 đã có thêm nhiều dự án nước ngoài (FDI) đầu tư 

vào Bình Dương. Kết quả này đưa Bình Dương tiếp tục đứng đầu thu hút 

FDI của cả nước trong 5 tháng đầu năm. Điều này cũng cho thấy, môi trường 

đầu tư của Bình Dương tiếp tục làm hài lòng và hấp dẫn các nhà đầu tư. 

 FDI tiếp tục tăng mạnh  
Theo UBND tỉnh, tiếp tục trong tháng 5–2014, Bình Dương đã thu hút 

72,4 triệu USD vốn FDI, bao gồm 14 dự án mới với tổng vốn đăng ký 33,4 triệu 

USD và 15 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 39 triệu USD. Một số dự án cụ thể 

được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới như Công ty TNHH C–Discount Việt 

Nam (vốn Hồng Kông) đầu tư 6,9 triệu USD vào lĩnh vực thương mại, phân 

phối bán lẻ; Công ty TNHH Lâm Gia (vốn Đài Loan) đầu tư 4 triệu USD vào 

sản xuất cọ sơn, cây lăn các loại; Công ty TNHH Freecode Việt Nam (vốn 

Trung Quốc) đầu tư 2,5 triệu USD vào lĩnh vực in chuyển nhiệt kỹ thuật số và in 

phun trên các loại nguyên vật liệu; Công ty TNHH Meito Việt Nam (vốn Nhật 

Bản) đầu tư 4,3 triệu USD vào lĩnh vực vận chuyển đường bộ… Đầu tư vào lĩnh 

vực sản xuất công nghiệp trong 5 tháng qua tiếp tục chiếm ưu thế, trong đó có 

một số DA có vốn tương đối lớn. 

  

 

Thu hút FDI vào Bình Dương tiếp tục tăng cao. Trong ảnh: Sản xuất sản phẩm chăm 

sóc da tại Công ty TNH H Rohto–Mentholatum Việt Nam, khu công nghiệp VSIP 1 
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Với kết quả trên, tính chung trong 5 tháng đầu năm 2014 Bình Dương đã 

thu thút thêm 58 DA mới và 53 lượt DA tăng vốn với tổng vốn đầu tư lên đến 

896 triệu USD. Nếu so sánh với kế hoạch thu hút FDI trong năm 2014 đã đặt ra 

(hơn 1 tỷ USD), đến thời điểm này Bình Dương đã thực hiện đạt gần 90%. Ông 

Mai Hùng Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, các quốc gia, vùng 

lãnh thổ có số lượng DA và vốn đầu tư lớn vào tỉnh nhiều nhất trong 5 tháng qua 

là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Đài Loan… 

Bên cạnh các DA đầu tư mới, với môi trường đầu tư thuận lợi và hiệu 

quả, sau thời gian hoạt động nhiều doanh nghiệp đã quyết định tăng vốn nhằm 

mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, gắn bó lâu dài tại Bình Dương. Công 

ty TNHH Kurabe Industrial Việt Nam (Nhật Bản) tăng vốn thêm 15 triệu USD 

để mở rộng sản xuất vỏ và khuôn bọc bằng nhựa, nâng vốn đầu tư của công ty 

tại khu công nghiệp VSIP 1 lên 60 triệu USD; Công ty TNHH Thực phẩm 

Nissin Việt Nam (vốn Nhật Bản) tăng vốn 5,7 triệu USD để tăng năng lực sản 

xuất các loại mì ăn liền, nâng vốn đầu tư của công ty tại khu công nghiệp VSIP 

2 A lên hơn 66,8 triệu USD; Công ty TNHH Perstima Việt Nam (vốn Malaysia) 

tăng vốn 4 triệu USD vào lĩnh vực sản xuất thép lá mạ, nâng vốn đầu tư của 

công ty vào VSIP 1 lên 44 triệu USD… 

Niềm tin được củng cố 

Để làm hài lòng và phục vụ tốt các nhà đầu tư, có thể nói Bình Dương đã 

đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị, chuẩn bị tốt các khu công 

nghiệp tập trung, tạo quỹ đất sạch lớn, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, chăm 

lo tốt đời sống người lao động, có chính sách an cư thiết thực… Đặc biệt trong 

thời gian gần đây, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư đón đầu lợi thế Hiệp 

định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Bình Dương đã chuẩn bị 

các khu công nghiệp chuyên ngành như dệt may, phụ trợ… nhằm giúp doanh 

nghiệp nắm bắt cơ hội và khả năng cạnh tranh. Tất cả đang tạo thêm nhiều thuận 

lợi giúp các doanh nghiệp phát huy hiệu quả khi đầu tư vào Bình Dương. 

Thực tế như trên đã cho thấy, niềm 

tin của doanh nghiệp về môi trường đầu tư 

thân thiện và hấp dẫn của Bình Dương tiếp 

tục được củng cố. Chính vì vậy, dù sự cố 

vừa qua có ảnh hưởng nhất thời đến doanh 

nghiệp nhưng họ vẫn tin tưởng chọn lựa 

Bình Dương để đầu tư. Minh chứng cho 

điều này, từ ngày 14–5 đến nay đã có thêm 

nhiều doanh nghiệp từ Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Trung Quốc, Đài Loan… đầu tư vào 

Bình Dương. Cụ thể như DA Chi nhánh 

Công ty TNHH Dream Infinity Việt Nam 

(vốn Nhật Bản) được cấp chứng nhận ngày 

19– 5; Công ty TNHH Li Hua (vốn Trung 

Quốc) được cấp chứng nhận ngày 22–5; Công ty TNHH Thương mại Anheuser– 

  Theo Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, 5 tháng đầu năm cả 

nước thu hút hơn 5,5 tỷ USD vốn 

FDI. Trong đó, Bình Dương là 

địa phương thu hút vốn FDI 

nhiều nhất (896 triệu USD), kế 

tiếp là TP.Hồ Chí Minh đứng thứ 

2 (775,62 triệu USD), Đồng Nai 

đứng thứ 3 với 579,74 triệu 

USD. Tính chung đến nay Bình 

Dương đã thu hút gần 2.300 dự 

án FDI với tổng vốn đầu tư gần 

20 tỷ USD. 
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Busch Inber Việt Nam (vốn Hồng Kông) được cấp chứng nhận ngày 23–5; Công 

ty TNHH Daeha Cable Việt Nam (vốn Hàn Quốc) được cấp chứng nhận ngày 

29–5… 

Bên cạnh việc nhà đầu tư an tâm, dưới góc nhìn của chủ đầu tư hạ tầng 

các khu công nghiệp, liệu rằng tình hình ngoài ý muốn vừa qua có ảnh hưởng 

đến thu hút đầu tư hay không? Ông Hàn Vay Chi, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám 

đốc Công ty Cổ phần Việt Hương, chủ đầu tư khu công nghiệp Việt Hương 1 và 

2 rất tin tưởng trong thời gian tới và cho biết, doanh nghiệp vẫn an tâm về môi 

trường đầu tư của Bình Dương, rất thông cảm và mong muốn tiếp tục đầu tư. 

Nêu dẫn chứng cụ thể, ông Chi cho biết, cả 2 khu công nghiệp Việt Hương có 

hơn 80% doanh nghiệp Đài Loan và Trung Quốc, trong tháng 6 này tiếp tục có 

thêm các đoàn doanh nghiệp từ Đài Loan và một số nước khác đến khảo sát để 

đầu tư vào khu công nghiệp Việt Hương. 

Quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư hoạt động hiệu quả là 

quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Chủ tịch UBND tỉnh Lê 

Thanh Cung cho biết, Bình Dương luôn xem nguồn vốn FDI rất quan trọng đối 

với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Ông nhấn mạnh rằng, thành công của 

doanh nghiệp là thành công của tỉnh, khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn 

của tỉnh. Đồng hành với doanh nghiệp, Bình Dương sẽ làm hết sức mình để tạo 

điều kiện thuận lợi nhất và sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các nhà đầu tư khi 

đến với Bình Dương. 

 Trọng Minh 
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44. T.Minh. Thu hút FDI: Thêm những kỳ vọng /  T.Minh // 

http://baobinhduong.org.vn. – 2014. – Ngày 02 tháng 8. 

 

THU HÚT FDI: THÊM NHỮNG KỲ VỌNG 
 

 “Luôn tạo thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư hiệu quả”, đó là sự khẳng 

định bất biến của lãnh đạo tỉnh với các nhà đầu tư khi đến với Bình Dương. 

Tin tưởng vào sự trọng thị đó, nhiều doanh nghiệp  đầu tư nước ngoài (FDI) 

tiếp tục chọn lựa Bình Dương để đầu tư. Với những giải pháp nâng tầm phục 

vụ, năm 2014 này nguồn FDI tại Bình Dương hứa hẹn sẽ tiếp tục bứt phá… 

 

 

Sản xuất găng tay xuất khẩu tại Công ty TNH H Showa Gloves Việt Nam, khu công 

nghiệp VSIP 1 

Doanh nghiệp tin tưởng 
Làm việc với lãnh đạo tỉnh trong những ngày đầu năm 2014, ông Lee 

Jong Hoe, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại thành 

phố Hồ Chí Minh (KOCHAM) rất hài lòng với Bình Dương. Phấn khởi trước 

thành quả đạt được của doanh nghiệp  Hàn Quốc đầu tư tại tỉnh nhà, ông Lee 

Jong Hoe đã cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trong thời gian qua đã tạo 

nhiều thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn 

Quốc phát huy hiệu quả. 

Nhân dịp năm mới, ông Wada Yuji, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Maruichi Sun Steel (thuộc Tập đoàn Maruichi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực 

chế tạo ống thép của Nhật Bản) cho biết, đầu tư vào Bình Dương là niềm vinh 

hạnh của công ty. Ông nhấn mạnh rằng, bên cạnh môi trường đầu tư thuận lợi 

thì việc quan tâm và chăm lo, hỗ trợ cho người lao động của chính quyền đã để 

lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt nhà đầu tư. Vì vậy, với quyết tâm gắn bó lâu dài 

tại Bình Dương, trong năm 2013 vừa qua Sun Steel đã đưa vào hoạt động nhà 

máy thứ 2 với vốn đầu tư 100 triệu USD. 

Đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh và thông báo về kế hoạch của công ty 
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trong năm 2014 này, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Becamex Tokyu, ông 

Yasuyuki Nakata đã cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh đối với công ty 

trong quá trình triển khai dự án Sora Gardenst 1, dự án triển khai rất thuận lợi và 

dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10–2014. Đây là dự án thành phần đầu tiên 

trong dự án tổng thể khu đô thị Tokyu Bình Dương có vốn đầu tư 1,2 tỷ USD. 

Ông Yasuyuki Nakata cũng cho biết, công ty cũng đang triển khai tuyến xe buýt 

kết nối giữa thành phố Thủ Dầu Một và thành phố mới Bình Dương rất thuận 

lợi, hiện công ty đã đặt mua xe buýt và tháng 3–2014 sẽ nhập về Việt Nam. 

Nhận định cơ hội năm 2014, Tổng Giám đốc Công ty TNH H Becamex Tokyu 

cho rằng, Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh đưa vào sử dụng trong quý 

1–2014 sẽ tạo thêm nhiều thuận lợi mới cho các nhà đầu tư. 

Giải pháp phục vụ căn cơ 
Nhìn nhận về môi trường đầu tư thuận lợi tại Bình Dương, nhiều doanh 

nghiệp  cho rằng Bình Dương đã hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp hiện 

đại, thích hợp để doanh nghiệp  phát huy hiệu quả trong đầu tư. Bên cạnh đó, 

Bình Dương đang phát triển các dự án giao thông nối kết với các tỉnh, thành phố 

trong vùng như đường liên tỉnh, liên vùng, vành đai 3, vành đai 4… Trong đó 

nổi bật như đường Mỹ Phước – Tân Vạn với vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng hiện 

đang được đẩy nhanh tiến độ để đi vào hoạt động trong năm nay sẽ mở ra nhiều 

cơ hội mới trong tạo lực hấp dẫn thu hút đầu tư. 

Để phục vụ cho doanh nghiệp , bên cạnh các khu công nghiệp và cụm 

công nghiệp, Bình Dương cũng đã hình thành và xây dựng các khu đô thị tập 

trung nhằm giúp lực lượng kỹ sư, chuyên viên, người lao động có điều kiện về 

chỗ ở và đồng thời kích cầu phát triển thương mại – dịch vụ đi kèm. Nổi bật 

trong đó là dự án thành phố mới Bình Dương 1.000 ha. Hiện dự án này có nhiều 

công trình đã đi vào hoạt động và bước đầu tạo diện mạo mới cho đô thị Bình 

Dương hiện đại, tạo ấn tượng tốt đẹp dưới góc nhìn của các nhà đầu tư. 

Về nguồn nhân lực, Bình Dương cũng tập trung vào công tác đào tạo theo 

nhu cầu của các nhà đầu tư. Bằng phương thức vừa xây dựng, vừa hợp tác liên 

kết phát triển các dự án giáo dục và đào tạo, đến nay trên địa bàn tỉnh có đến 10 

trường đại học, nhiều trường cao đẳng và một số dự án giáo dục trọng điểm đã 

đi vào hoạt động như trường Đại học Quốc tế Miền Đông, trường Đại học Việt 

Đức, trường Đại học Thủ Dầu Một, trường Đại học Bình Dương… Chính hạ 

tầng giáo dục hoàn thiện đã góp phần đáp ứng được yêu cầu nhân lực chất lượng 

cao mà doanh nghiệp  cần. 

Ngoài các vấn đề trên, Bình Dương còn có chính sách tốt để thu hút 

nguồn lao động phục vụ cho doanh nghiệp ; chú trọng đầu tư các dự án nhà ở an 

sinh xã hội với giá rẻ nhất nước để tạo chỗ ở cho người lao động. Cùng với đó, 

để phục vụ người lao động, tỉnh đã chú trọng đầu tư và kêu gọi các thành phần 

kinh tế khác xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng như nhà ở tập thể, khu 

vui chơi giải trí, bệnh viện, trường học… Chính sự chăm lo đời sống vật chất, 

tinh thần cho người dân và công nhân lao động đã giúp người lao động thực sự 

được “an cư, lạc nghiệp” khi đến làm việc tại Bình Dương. Đây cũng chính là 
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nguồn nhân lực quan trọng giúp các nhà đầu tư hoạt động ổn định. 

Với những giải pháp chuẩn bị như trên và niềm tin của nhà đầu tư, mới 

chỉ hết tháng 1–2014 nhưng đã có thêm hàng chục dự án đầu tư vào tỉnh. Những 

dự án mới này sẽ được UBND tỉnh trao chứng nhận đầu tư tại lễ “Khởi động xây 

dựng, phát triển thành phố mới và khánh thành Trung tâm Hành chính tập trung” 

vào ngày 20–2 tới. Từ sự khởi đầu tốt đẹp trong thu hút FDI, có thể tin rằng kế 

hoạch thu hút FDI hơn 1 tỷ USD trong năm 2014 của tỉnh chắc chắn sẽ về đích 

trước thời gian. 

 T. Minh 
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45. Hoàng  Lan. Doanh nghiệp FDI tin tưởng đầu tư tại Bình Dương /  

Hoàng  Lan // Lao động Bình Dương. – Số 12. – tr.6+7. – 2014. – Ngày 10 

tháng 3. 

 

DOANH  NGHIỆP FDI TIN TƯỞNG ĐẦU TƯ TẠI BÌNH  DƯƠNG 
 

Chỉ trong hai tháng đầu năm 2014, tỉnh Bình Dương đã thu hút vốn đầu tư 

nước ngoài (FDI) đạt hơn 70% kế hoạch của năm 2014. Điều này cho thấy, môi 

trường đầu tư của tỉnh Bình Dương đã được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá 

cao và vẫn tin tưởng đầu tư sản xuất kinh doanh. 

Hàng loạt dự án FDI mới và tăng vốn vào Bình Dương 

Ông Mai Hùng Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phấn khởi cho 

biết, từ đầu năm đến nay vốn FDI đổ vào Bình Dương khoảng 715 triệu USD, 

bằng khoảng 70% kế hoạch của cả năm 2014. Điều đáng chú ý là các dự án đầu 

tư mới và tăng vốn từ đầu năm đến nay có giá trị ròng rất cao, mạnh về công 

nghiệp kỹ thuật, không như tại một số địa phương khác, dù có vốn FDI cao 

nhưng lại chủ yếu đầu tư các dự án sử dụng nhiều lao động: Dệt may, da giày, 

chế biến thủy hải sản, nông sản... 

Số dự án đầu tư vào Bình Dương từ đầu năm đến nay có giá trị cao như: 

Công ty TNHH Molenbergnatie Việt Nam (Bỉ) đầu tư 17 triệu USD để xây dựng 

và vận hành kho ngoại quan và kho hàng hóa. Dự án này sẽ cung cấp cho các 

doanh nghiệp khác các dịch vụ về kho bãi lưu giữ hàng hóa, là lĩnh vực mà Bình 

Dương rất cần. Nhiều dự án có vốn rất lớn đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu và 

tiêu thụ trong nước vừa được cấp phép tại Bình Dương như: Dự án sản xuất các 

loại phim cách nhiệt của Công ty Nexfil của Hàn Quốc đầu tư 50 triệu USD. Dự 

án có vốn đầu tư 12 triệu USD của Công ty TNHH Camoplast Solideal Việt 

Nam (Luxembourg) xây dựng nhà máy rộng 4,5 ha sản xuất lốp xe, ruột xe. Đây 

là dự án không chỉ giúp Bình Dương tăng thu ngân sách, giải quyết thêm lao 

động, mà còn rất có ích cho ngành cao su, giúp tiêu thụ nguyên liệu cao su của 

tỉnh. Dự án sản xuất phụ liệu ngành mỹ phẩm của Công ty TNHH Tanạka Ai 

Việt Nam (Nhật Bản), có vốn đầu tư đến 20 triệu USD. Dự án sản xuất đồ gia 

dụng của Công ty TNHH Yamazaki Việt Nam (Nhật Bản), có vốn 15 triệu USD. 

Dự án sản xuất các loại dược phẩm của Công ty TNHH dược phẩm Medochemie 

(Cộng hòa Síp), có vốn đầu tư hơn 16 triệu USD. 

Bên cạnh các dự án đầu tư mới, nhiều dự án sau một thời gian hoạt động 

ổn định và có lãi tại Bình Dương, đã quyết định tăng vốn mở rộng sản xuất, kinh 

doanh như: Công ty TNHH chế biến gia vị Nedspice Việt Nam của Hà Lan tăng 

vốn thêm 10 triệu USD để chế biến các loại nông sản, giúp ngành nông nghiệp 

Bình Dương phát triển. Công ty TNHH Midea Consumer Electric Việt Nam của 

Hồng Kông tăng vốn đầu tư 41 triệu USD sản xuất, gia công sản xuất, lắp ráp 

thiết bị điện gia dụng xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Tăng vốn lớn nhất mới đây 

là Công ty TNHH Woderful Sài Gòn Electrics (Nhật Bản) tăng vốn đầu tư đến 

210 triệu USD, nhằm sản xuất và lắp ráp các loại bo mạch, linh kiện điện tử, 
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linh kiện bán dẫn. Công ty TNHH Kimberty – Clark Việt Nam (Hoa Kỳ) tăng 

vốn 113 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư của công ty lên 180 triệu USD để sản 

xuất khăn giấy, khăn vệ sinh và các sản phẩm vệ sinh khác.... 

Các doanh nghiệp tin tưởng môi trường đầu tư Bình Dương 
Việc mạnh dạn bỏ ra một lượng vốn rất lớn vào Bình Dương như nêu trên 

đã cho thấy, các doanh nghiệp FDI rất tin tưởng vào môi trường đâu tư nơi này. 

Nhiều doanh nghiệp cho biết họ rất tin tưởng vào môi trường đầu tư của Bình 

Dương, từ thủ tục hành chính đến cơ sở hạ tầng, nhất là các khu công nghiệp 

xây dựng bài bản đã tạo thuận lợi cho họ đầu tư hiệu quả. 

Ông Sachin Somaiah Appaiah, Giám đốc Công ty TNHH Molenbergnatie 

Việt Nam tại khu công nghiệp VSIP cho biết: Ông và nhiều chuyên gia đã tìm 

hiểu môi trường đầu tư tại nhiều tỉnh – TP tại Việt Nam, sau đó quyết định đầu 

tư tại Bình Dương là do đánh giá cao môi trường đầu tư của tỉnh, vị trí thuận lợi, 

các khu công nghiệp bài bản đầy đủ hạ tầng cần thiết, và các cán bộ ngành chức 

năng chu đáo, ân cần. Chủ tịch Công ty TNHH Woderful Sài Gòn Electrics, ông 

Takumi Sato nói việc công ty ông quyết định tăng vốn là do môi trường đầu tư 

rất thuận lợi, công ty đã có lãi. Chủ tịch Tập đoàn Tokyu, ông Koshimura 

Toshiaki nói: Hai năm trước chúng tôi đã được hồ trợ thành lập Công ty liên 

doanh Becamex Tokyu. Bây giờ chúng tôi được cấp chứng nhận đầu tư thành 

lập Công ty Xe buýt Becamex Tokyu. Các doanh nghiệp nước ngoài chúng tôi 

mong có thể cùng với Chính phủ Việt Nam, tỉnh Bình Dương hợp tác công 

chính và hợp lý, hướng đến phát triển toàn diện. Còn ông Pitas Konstatinos, 

Giám đốc Công ty dược phẩm Medochemie thì khuyên các nhà đầu tư hãy đến 

với Bình Dương, vì ở đây cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng rất tốt và hiện đại, thủ 

tục hành chính nhanh gọn. Ông Tri Surya, Tổng lãnh sự Indonesia tại TP.HCM 

nói ông rất tôn trọng thiện chí của Bình Dương, hiện Indonesia chỉ có vài chục 

dự án đầu tư tại Bình Dương nhưng đều hiệu quả. 

“Chúng ta tin chắc, nền kinh tế thế giới đang phục hồi là nguyên nhân 

khách quan, cùng với sự đổi mới, chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam nói 

riêng, tỉnh Bình Dương nói chung sẽ là cơ hội để năm 2014, Bình Dương sẽ thu 

hút vốn FDI vượt xa kế hoạch 1 tỷ USD.” 

Hoàng  Lan 
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46. T.Minh. Vốn Nhật Bản vào Bình Dương tiếp tục tăng mạnh / T. Minh 

//http:// baobinhduong.org.vn. – 2014. – Ngày 7 tháng 3. 

 

VỐN NHẬT BẢN VÀO BÌNH  DƯƠNG TIẾP TỤC TĂNG MẠNH  
 

 Trong tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Bình Dương 2 tháng đầu 

năm 2014, Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu về số lượng dự án và vốn đầu tư. Với niềm 

tin về môi trường đầu tư thuận lợi, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản triển khai 

nhanh để sớm đưa dự án đi vào hoạt động. 

 Đầu tư lớn 
Năm 2014, vốn FDI tiếp tục “chảy mạnh” vào Bình Dương. Trong 2 

tháng đầu năm đã có hơn 720 triệu USD của 40 doanh nghiệp được cấp chứng 

nhận đầu tư mới và tăng vốn bổ sung. Chiếm số lượng dự án và vốn đầu tư lớn 

nhất trong nguồn FDI vẫn là các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản. Trong đó một 

số dự án có vốn đầu tư lớn như Công ty TNHH Naris Cosmetics Việt Nam đầu 

tư 10 triệu USD để sản xuất, gia công mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da; Công 

ty TNHH Tanaka Ai Việt Nam đầu tư 20 triệu USD để sản xuất nguyên phụ liệu 

cho ngành mỹ phẩm; Công ty TNHH Yamazaki Việt Nam đầu tư 15 triệu USD 

để sản xuất đồ gia dụng; Công ty TNHH Kawasaki Heat Metal Việt Nam đầu tư 

8 triệu USD để sản xuất các bộ phận kim loại có liên quan đến hệ thống xử lý 

nhiệt… 

Bên cạnh các nhà đầu tư mới, trước môi trường đầu tư thuận lợi và hiệu 

quả, nhiều doanh nghiệp hoạt động ổn định đã quyết định tăng vốn đầu tư nhằm 

mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tăng vốn nhiều nhất từ đầu năm đến nay từ 

doanh nghiệp Nhật Bản là Công ty TNHH Wonderful Saigon Electrics. Công ty 

này đã tăng vốn thêm 210 triệu USD để tăng năng lực sản xuất camera Module 

dùng cho điện thoại di động, sản xuất các loại bo mạch điện tử dùng cho thiết bị 

mạng thế hệ sau; qua đó nâng vốn đầu tư hiện nay của công ty này vào Bình 

Dương lên 280 triệu USD. 

Thêm nhiều dự án chuẩn bị hoạt động 
Có thể nói, khi đầu tư vào Bình Dương, các doanh nghiệp Nhật Bản triển 

khai vốn rất nhanh. Nhiều dự án đầu tư hàng chục triệu USD, thậm chí hàng 

trăm triệu USD vào lĩnh vực phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ. Nổi bật 

trong đó là dự án trung tâm thương mại của Tập đoàn Aeon được trao chứng 

nhận đầu tư trong quý III–2012 với vốn đầu tư 95 triệu USD trên quy mô hơn 6 

ha kế cận Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 1, TX.Thuận An. Theo thông 

tin từ Tập đoàn Aeon, trong quý IV–2014, trung tâm thương mại Aeon tại Bình 

Dương sẽ đi vào hoạt động và tạo việc làm ổn định cho trên 2.000 lao động. 

Một dự án khác là Khu đô thị Tokyu Bình Dương tại trung tâm Thành phố 

mới do Tập đoàn Tokyu hợp tác đầu tư 1,2 tỷ USD. Quy mô dự án được xây 

dựng trên diện tích hơn 110 ha bao gồm khoảng 7.500 căn hộ, nhà ở, các cơ sở 

giải trí, thương mại, văn phòng. Được trao chứng nhận đầu tư và khởi công xây 

dựng trong năm 2012, dự án có vốn FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh tính đến nay 
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triển khai khá nhanh. Quý III–2014, Sora Gardens I, dự án thành phần đầu tiên 

của Khu đô thị Tokyu Bình Dương sẽ đưa vào hoạt động. Đây không chỉ là khu 

đô thị hiện đại hàng đầu Việt Nam, tạo điểm nhấn nhấn quan trọng cho trung 

tâm Thành phố mới Bình Dương mà còn tạo lực góp phần thu hút FDI, nhất là 

các tập đoàn đến từ Nhật Bản. 

Mới đây nhất, Công ty TNHH Xe buýt Becamex Tokyu được UBND tỉnh 

trao chứng nhận đầu tư vào tháng 2 vừa qua với vốn đầu tư 2 triệu USD nhằm 

xây dựng một hệ thống giao thông công cộng thân thiện với môi trường, tiện 

nghi, an toàn dành cho tất cả mọi người. Trong tháng 3 này các xe buýt hiện đại 

được công ty nhập khẩu về Bình Dương. Ông Koshimura Toshiaki, Chủ tịch 

Tập đoàn Tokyu, cho biết đến tháng 5–2014 công ty sẽ chính thức khai trương 

tuyến xe buýt kết nối thành phố Thủ Dầu Một và Thành phố mới Bình Dương 

Đánh giá về nguồn đầu tư Nhật Bản, tại buổi tiếp xã giao Tổng lãnh sự 

Nhật Bản ngày 4–3 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung cho rằng bên 

cạnh việc tập trung vào các lĩnh vực sản xuất có hàm lượng công nghệ cao, khả 

năng cạnh tranh lớn, thời gian gần đây nhiều tập đoàn đến từ Nhật Bản quan tâm 

đầu tư vào các lĩnh vực như phát triển hạ tầng đô thị, bất động sản, dịch vụ… 

Điều này rất phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Bình Dương. Chủ 

tịch UBND tỉnh cũng đánh giá nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại tỉnh nhà 

hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt các chính sách của Việt Nam, qua đó góp phần 

vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung của toán tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lê 

Thanh Cung nhấn mạnh, Bình Dương luôn quan tâm và tạo nhiều thuận lợi để 

các doanh nghiệp đầu tư hiệu quả nhất. 

Tính đến nay, đầu tư nước ngoài (FDI) tại Bình Dương có 2.255 dự án 

với tổng vốn đầu tư gần 19,6 tỷ USD. Trong đó Nhật Bản là quốc gia có nguồn 

vốn đầu tư lớn nhất với 204 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 4,3 tỷ USD. Tính bình 

quân về giá trị, mỗi dự án đến từ Nhật Bản có vốn đầu tư 17,5 triệu USD, đây là 

con số cao nhất trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Bình Dương 

hiện nay. 

 

T.Minh 
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47. Thùy Dương. Tỉnh Bình Dương: Quy hoạch phát triển cụm công 

nghiệp đến năm 2020 / Thùy Dương // http://khcnbinhduong.gov.vn. – 2013. – 

Ngày 21 tháng 6. 

 

TỈNH BÌNH DƯƠNG: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG 

NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 
 

Ngày 14/5/2013, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh 

Liêm chủ trì họp Hội đồng thẩm định đề án Quy hoạch phát triển cụm công 

nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020, có xét đến năm 2025. Việc quy hoạch 

các cụm công nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với phát triển công nghiệp của 

tỉnh, góp phần cung cấp cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo 

thành mối liên kết giữa các doanh nghiệp trong cụm và giữa các cụm công 

nghiệp với nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giải quyết vấn đề ô nhiễm 

môi trường tại các khu công nghiệp và giải quyết bố trí tái định cư, xây dựng các 

khu thương mại. 

 

 
Biểu đồ: Phân bố cụm công nghiệp theo quy mô diện tích 

 

Tính đến năm 2012, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 28 khu công nghiệp 

được cấp chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập với tổng diện tích là 

9.073 ha. 08 cụm công nghiệp có quyết định thành lập đang triển khai với tổng 

diện tích quy hoạch chi tiết phê duyệt là 578,5721 ha. Trong đó, 100% cụm công 

nghiệp được thành lập trước khi có Quyết định số 105/QĐ–TTg  ngày 19 tháng  

8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công 

nghiệp. 

Cụm công nghiệp trong việc bảo vệ môi trường và phát triển công 

nghiệp của tỉnh  
Các cụm công nghiệp cũng giữ vị trí, vai trò rất quan trọng đối với phát 

triển công nghiệp của tỉnh như: Cung cấp cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn của khu 
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công nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; góp phần hình thành mối liên kết 

giữa các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp và giữa các cụm công nghiệp với 

nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; góp phần tăng trưởng giá trị sản xuất 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh; các cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động trong 

các cụm công nghiệp sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi của tỉnh, điều này sẽ 

góp phần phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương. 

Phát triển công nghiệp sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Tình trạng các cơ sở 

sản xuất công nghiệp đan xen trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

diễn ra ngày càng nhiều. Trong các cụm công nghiệp tập trung có nhiều cơ sở 

sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm; vì vậy cần xây dựng nhà máy xử lý nước thải 

nhằm hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường, đảm bảo môi trường sạch cho người 

dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng của ô nhiễm phát sinh từ hoạt động sản 

xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Trong tổng số 26 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, đã có 25 khu có 

hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt tỷ lệ 96% (chỉ còn khu công nghiệp Mai 

Trung chưa xây dựng, hiện mới có 3 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng 

lượng nước thải là 30m3/ngày). Tỷ lệ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp 

đấu nối nước thải về hệ thống xử lý tập trung đạt 92%, trong đó có nhiều khu 

công nghiệp đạt 100%.  

Có khoảng 75% các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp có trang bị hệ 

thống xử lý chất thải nhưng chỉ có 20% xử lý đạt hiệu quả. Các cơ sở sản xuất 

công nghiệp ngoài khu công nghiệp không được đấu nối hệ thống xử lý nước 

thải tập trung vì hầu hết các khu vực sản xuất công nghiệp ngoài khu công 

nghiệp không được xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung. Điều này đã 

gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường. 

Tất cả các cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương được thành lập trước khi có 

Quyết định số 105/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ nên nhiều cụm công 

nghiệp đã đi vào hoạt động và lấp đầy nhưng chưa xây dựng nhà máy xử lý 

nước thải tập trung, trong đó có 3 cụm công nghiệp do Công ty BECAMEX làm 

chủ đầu tư. Các cụm công nghiệp đi vào hoạt động sau năm 2009 đã tập trung 

đầu tư hạ tầng theo quy định của Quyết định số 105/QĐ–TTg, đặc biệt là xây 

dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung. 

Hiện trạng phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Hiện nay, các cụm công nghiệp được phân bố trên địa bàn 04 huyện, thị 

(thị xã Thuận An có 02 cụm: cụm công nghiệp Bình Chuẩn 67,5 ha, cụm công 

nghiệp An Thạnh 46,1 ha; thị xã Dĩ An có 01 cụm: Tân Đông Hiệp 57,997 ha; 

huyện Tân Uyên có 04 cụm: cụm công nghiệp Công ty Cổ phần Thành phố Đẹp 

26,2243ha, cụm công nghiệp Tân Mỹ 88,8771 ha, cụm công nghiệp thị trấn 

Uyên Hưng 122,2960 ha, cụm công nghiệp Phú Chánh 119,9945 ha; huyện Dầu 

Tiếng có 01 cụm: Thanh An 49,5832 ha). 

Các cụm công nghiệp đã bố trí 41 dự án, trong đó 08 dự án có vốn đầu tư 

trong nước và 33 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư 

420 tỷ đồng và 185 triệu đô la Mỹ. Đã có 37 dự án đi vào hoạt động, 04 dự án có 
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giấy phép đầu tư nhưng chưa xây dựng. Ngành nghề thu hút đầu tư cụm công 

nghiệp là đa ngành nghề như điện – điện tử, cơ khí, hóa chất, may mặc – giày 

da, chế biến gỗ, vật liệu xây dựng, gốm sứ… 

  Cụm công nghiệp Bình Chuẩn: Có 16 dự án đang hoạt động, thu hút 

ngành nghề đầu tư đa ngành nghề, tập trung chủ yếu dệt nhuộm, bao bì, khoáng 

sản, vật liệu xây dựng, cơ khí, hóa chất, giày, thiết bị điện, đồ điện gia dụng. 

Cụm công nghiệp An Thạnh: Có 4 dự án, ngành nghề chủ yếu là giày, sắt 

thép, kho bãi, gỗ. 

Cụm công nghiệp Tân Đông Hiệp: Có 7 dự án đang hoạt động, do Công 

ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp BECAMEX làm chủ đầu tư. 

cụm công nghiệp Công ty cổ phần Thành phố đẹp: Đã thu hút được 13 dự 

án, trong đó 09 dự án đã đi vào hoạt động, 04 dự án có giấy phép đầu tư chưa 

xây dựng. cụm công nghiệp đã lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp. 

Cụm công nghiệp Tân Mỹ: Cụm được cấp giấy chứng nhận đầu tư, lập 

thủ tục thuê đất 80,65101ha. cụm công nghiệp đã bố trí 01 dự án đang hoạt động 

với diện tích đất thuê 05 ha, ngành nghề chế biến phụ kiện ngành gỗ. Đầu năm 

2012, cụm công nghiệp thu hút 02 doanh nghiệp trong nước ký hợp đồng thuê 

đất với diện tích 3,4 ha, dự kiến khởi công xây dựng trong năm 2013. cụm công 

nghiệp này có vị trí thuận lợi, nằm trên trục đường tỉnh 746, một mặt tiếp giáp 

sông Sài Gòn, phía Bắc của cụm công nghiệp tiếp giáp với đường vành đai 5 dự 

kiến xây dựng. Tuy nhiên, cụm công nghiệp này có địa hình không bằng phẳng 

và đây là khó khăn trong san lấp mặt bằng, dẫn đến cụm công nghiệp chậm đưa 

vào khai thác. 

Cụm công nghiệp thị trấn Uyên Hưng: cụm công nghiệp thị trấn Uyên 

Hưng nằm vị trí thuận lợi, cạnh khu thương mại – dịch vụ – dân cư Uyên Hưng 

đã hình thành với diện tích 22,5 ha. cụm công nghiệp thị trấn Uyên Hưng nằm ở 

khu vực có hệ thống giao thông phát triển.  

Cụm công nghiệp Phú Chánh: Nằm ở vị trí thuận lợi, nằm gần thành phố 

mới Bình Dương, gần các tuyến đường tạo lực và các khu công nghiệp. Hiện 

nay chưa xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung và chưa bố trí dự án nào. 

Cụm công nghiệp Thanh An: cụm công nghiệp nằm tại xã Thanh An là xã 

vùng sâu vùng xa của tỉnh, đường giao thông huyết mạch là ĐT744 đến nay xây 

dựng chưa hoàn chỉnh nên việc thu hút đầu tư là rất khó khăn và chưa bố trí dự 

án nào. 

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 

2020 
Cùng với việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội 

tỉnh Bình Dương theo những mục tiêu nêu trên, phát triển công nghiệp tỉnh Bình 

Dương thời gian tới sẽ có những điều chỉnh nhất định về đối tượng thu hút đầu 

tư cũng như việc bố trí quỹ đất cho phát triển các khu, cụm công nghiệp. 

Trong bối cảnh, tình hình kinh tế thế giới dự báo sẽ còn gặp nhiều khó 

khăn, đặc biệt là trong giai đoạn 2013 – 2015, Bình Dương thu hút rất nhiều dự 

án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và điều này sẽ tác động đến phát triển 
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công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, giai đoạn 2016 – 

2020 và sau 2020 dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước sẽ hồi phục, 

điều này sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư cho tỉnh.  

Trong thời gian tới, kết cấu hạ tầng tỉnh Bình Dương sẽ phát triển mạnh, 

đặc biệt là giao thông. Diện tích đất giao thông tỉnh Bình Dương đến năm 2020 

đạt 17.424 ha (năm 2010 là 9.812 ha), tăng 7.612 ha. Điều này sẽ thúc đẩy phát 

triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo động lực thu hút đầu tư phát triển 

công nghiệp nói chung và cụm công nghiệp nói riêng. 

Mục tiêu quy hoạch cụm công nghiệp theo từng giai đoạn: 

Số lượng cụm công nghiệp được cấp phép đến năm 2012: 08 cụm 

Số lượng cụm công nghiệp thành lập mới giai đoạn 2013 – 2015: 08 cụm. 

Nguồn gốc hình thành các cụm công nghiệp: cụm công nghiệp được thành lập 

mới giai đoạn này chủ yếu là tại các khu vực tập trung doanh nghiệp mật độ cao, 

hình thành một cách tự phát (còn gọi là cụm công nghiệp tự phát). 

Số lượng cụm công nghiệp thành lập mới đến giai đoạn 2016 – 2020: 04 

cụm. Nguồn gốc hình thành các cụm công nghiệp: cụm công nghiệp được thành 

lập mới giai đoạn này chủ yếu là tại các khu vực tập trung doanh nghiệp mật độ 

cao, hình thành một cách tự phát (còn gọi là cụm công nghiệp tự phát). 

Số lượng cụm công nghiệp thành lập mới đến năm 2025 là 06 cụm. 

Nguồn gốc hình thành: Thành lập mới ở những địa bàn công nghiệp chưa phát 

triển (04 cụm) và ở khu vực có số lượng doanh nghiệp tập trung với mật độ cao 

(02 cụm). 

Các cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2025 sẽ tập trung chủ yếu tại các địa bàn sau: Huyện Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú 

Giáo, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An. 

 Trong đó, thị xã Thuận An và Dĩ An không quy hoạch mới cụm công 

nghiệp. Huyện Tân Uyên sẽ tập trung mật độ cụm công nghiệp đông nhất, bao 

gồm các cụm công nghiệp hiện hữu đã được cấp phép và cụm công nghiệp thành 

lập mới. 

Các ngành công nghiệp được khuyến khích đầu tư trong các cụm công 

nghiệp bao gồm: Công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông, lâm, 

thủy sản; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại 

chỗ, sử dụng nhiều lao động; sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa 

máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn; các ngành công nghiệp hỗ 

trợ. 

Tác động tích cực đến môi trường trong quy hoạch phát triển cụm 

công nghiệp 

Phần lớn các cụm công nghiệp tỉnh được quy hoạch dựa trên việc cải tạo, 

chỉnh trang các khu vực tập trung các cơ sở sản xuất ở mật độ cao, đặc biệt là 

huyện Tân Uyên, không có hệ thống xử lý nước thải tập trung, không có hệ 

thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Như vậy xây dựng các cụm công nghiệp ở 

những khu vực này sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Một số ngành nghề gây ô nhiễm như dệt nhuộm sẽ không bố trí vào các 
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cụm công nghiệp, đồng thời khuyến khích thu hút các doanh nghiệp có máy móc 

thiết bị và công nghệ tiên tiến. 

Các cụm công nghiệp được thành lập mới được đầu tư hoàn chỉnh cơ sở 

hạ tầng, xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định, như vậy sẽ 

góp phần đảm bảo môi trường. 

Các cụm công nghiệp được bố trí ở những khu vực xa dân cư, có hệ thống 

thoát nước tự nhiên, không dẫn đến tình trạng ngập úng. 

 Qua ý kiến của Hội đồng thẩm định và phản biện, Phó Chủ tịch Trần 

Thanh Liêm đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp với các đơn vị liên quan điều chỉnh 

Quy hoạch cho phù hợp, bổ sung, cập nhật các số liệu theo thời gian gần nhất 

trước khi trình lên UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. 

 

Thùy Dương 
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48. Mai Thế Trung. Công nghiệp hóa tỉnh Bình Dương, nhận thức từ 

thực tiễn / Mai Thế Trung  // http://www.nhandan.com.vn. 

 

CÔNG NGHIỆP HÓA TỈNH  BÌNH  DƯƠNG, NHẬN THỨC  

TỪ THỰC TIỄN 

 
Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, khí hậu nhiệt đới ôn hòa, 

đất đai Bình Dương rất thích hợp cho việc trồng cây, phát triển cây công nghiệp 

có giá trị kinh tế, xuất khẩu. Bình Dương còn có kho báu về khoáng sản cho sản 

xuất công nghiệp vật liệu xây dựng: gạch ngói, gốm sứ, thủy tinh... 

Trong tương lai khi đường sắt, đường bộ tiểu vùng nối sân bay, bến cảng 

từ TP Hồ Chí Minh, Ðồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu qua Bình Dương, Bình 

Phước lên Tây Nguyên, xuống Tây Nam Bộ sang Cam–pu–chia, Lào, Thái–

lan... thì Bình Dương quả là địa điểm lý tưởng cho việc xây dựng và phát triển 

các khu công nghiệp tập trung và dịch vụ quy mô lớn. 

Thực trạng và giải pháp phát triển 
Khác với TP Hồ Chí Minh, Ðồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương 

bước vào xây dựng và phát triển công nghiệp ở điểm xuất phát thấp là một tỉnh 

nông nghiệp thuần nông, gần như chưa có cơ sở hạ tầng về công nghiệp. Thực 

tiễn đó bắt buộc Bình Dương phải có bước đột phá, đi tắt đón đầu.Bình Dương 

“bứt phá” đi lên  chính nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn cả ba yếu tố thiên thời, địa 

lợi, nhân hòa, đó là đường lối, chính sách đổi mới của Ðảng và Nhà nước; đất 

đai, vị trí địa lý và người Bình Dương hào hiệp, năng động, đoàn kết, mà hạt 

nhân là sự lãnh đạo của Ðảng, đội ngũ cán bộ Bình Dương đồng sức, đồng lòng. 

Khi khởi lập sự nghiệp công nghiệp hóa, Bình Dương quy hoạch dải đất 

Thuận An, Dĩ An nằm phía bắc quốc lộ 1A được coi như ngoại vi TP Hồ Chí 

Minh và TP Biên Hòa là điểm thu hút các nhà đầu tư. “Vạn sự khởi đầu nan”, 

bài học thành công của khu công nghiệp Sóng Thần có tác dụng như một dấu ấn 

tạo lòng tin, mở màn khí thế để Ðảng bộ và nhân dân Bình Dương bước vào thời 

kỳ công nghiệp hóa. Ðây là bước tiến mới về sự năng động và trí tuệ của người 

Bình Dương trong thế đứng “tứ trụ” vùng kinh tế trọng điểm phía nam, giúp 

Bình Dương những bài học về phát triển cơ sở hạ tầng xây dựng các khu công 

nghiệp, vững tin vào thực tiễn của thời kỳ xây dựng đi lên công nghiệp hóa, đặc 

biệt là bài học thực tế về tiếp thị, quảng bá thương hiệu, quy trình thu hút đầu 

tư... 

Từ “trận đánh” mở màn đầu tiên tại khu công nghiệp Sóng Thần tháng 9–

1995 đến nay, Bình Dương đã có 12 khu công nghiệp được thành lập và đi vào 

hoạt động với tổng diện tích 2.431 ha và 23 cụm công nghiệp diện tích 3.573 ha. 

Tính đến tháng 11–2004 Bình Dương có 2.754 dự án đầu tư trong nước với tổng 

số vốn đầu tư hơn 11 nghìn tỷ đồng và 871 dự án đầu tư nước ngoài 4,1 tỷ USD 

đã lấp đầy diện tích hơn 80%, nhiều khu công nghiệp có diện tích đất cho thuê 

tới 95%. Có 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Bình Dương với các ngành 

nghề: dệt may, da giày, chế biến thủy hải sản, gỗ, xe đạp, phụ liệu may, vật liệu 
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xây dựng, cơ khí, điện, điện tử... Ðã có 434 doanh nghiệp trong các khu công 

nghiệp đi vào hoạt động có doanh thu và hằng năm đều tăng vốn mở rộng sản 

xuất kinh doanh. Riêng năm 2004 các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp 

đạt doanh thu 1.605 triệu USD, xuất khẩu 834 triệu USD, nộp ngân sách 45 triệu 

USD. Tính chung giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004 của Bình Dương đạt 

hơn 32 nghìn tỷ đồng, tỷ trọng công nghiệp chiếm 63,3% GDP, quả là một con 

số khá hấp dẫn. 

Những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Bình Dương vẫn còn là tỉnh 

thuần nông, cách làm nào tạo nên sự thành công cho phát triển công nghiệp của 

Bình Dương, tỉnh có số dân chỉ bằng một quận ven của TP Hồ Chí Minh? 

Không ai có thể nghĩ công việc giải tỏa đền bù là dễ dàng, nhưng ở Bình Dương 

hàng hai ba chục nghìn ha đất phải giải tỏa để xây dựng cơ sở hạ tầng, đường 

giao thông, khu công nghiệp được nhân dân ủng hộ. Ðược vậy là do tâm nguyện 

của người lãnh đạo và dân gặp được nhau. Ngay chuyện Bình Dương “trải thảm 

đỏ” mời gọi đầu tư, đón rước nhân tài nhờ có sự nhất trí và ủng hộ xuyên suốt từ 

trên xuống dưới, cho nên rất nhiều cán bộ khoa học, nhà đầu tư trong và ngoài 

nước kéo về giúp sức cho Bình Dương. Ở Bình Dương đã trở thành truyền 

thống, lãnh đạo tỉnh hàng tháng có chương trình cùng cán bộ đầu ngành tỉnh 

xuống với các doanh nghiệp để tìm hiểu động viên, giải quyết vướng mắc tại 

chỗ, “coi vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn vướng mắc của 

tỉnh”. Ngày tết, ngày lễ không chỉ doanh nghiệp đến thăm tỉnh, mà tỉnh đến 

thăm doanh nghiệp, tổ chức hẳn một ngày Tết Doanh nghiệp hằng năm để khen 

thưởng, biểu dương doanh nghiệp hoàn thành tốt kế hoạch. Bình Dương là tỉnh 

nhỏ, năng lực tài chính có hạn phải tính chuyện “ăn chắc mặc bền” không dùng 

tiền ngân sách, vay tiền NH để làm cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp. Trọng 

trách huy động vốn được toàn quyền giao cho tổng đầu tư, vận động các doanh 

nghiệp chuẩn bị đầu tư vào các khu công nghiệp bỏ tiền ra lo cơ sở hạ tầng ở 

ngay khu mình đầu tư và làm theo kiểu cuốn chiếu, gọi là tạo dựng “nội thất”. 

Cách “liệu cơm gắp mắm” và để nhà đầu tư “vui lòng tự lo” này thật sự đã phát 

huy hiệu quả. 

Trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính cơ chế “một chỗ, một cửa” 

được Bình Dương quán triệt sâu sắc. Dự án trong khu công nghiệp thì Ban quản 

lý khu công nghiệp, dự án ngoài khu công nghiệp thì Sở Kế hoạch – Ðầu tư, hai 

cơ quan này là “công bộc” cho đến khi có giấy phép. Nếu không may bị “tắc” do 

không thuộc thẩm quyền của tỉnh thì các nhà lãnh đạo của tỉnh cùng nhà đầu tư 

bay ra Hà Nội cùng “gõ” các cơ quan chức năng, “gõ” miết mà không được thì 

“liều” trực tiếp nhờ Thủ tướng giải quyết. Ngay cả những trường hợp yếu tố tâm 

lý như số giấy phép, biển số xe, ngày khởi công... nhà đầu tư cần số tốt, ngày 

tốt, tám chín “nút”, tỉnh cũng sẵn sàng đáp ứng tạo điều kiện. Yếu tố tâm lý 

tưởng đơn giản, thật ra là một cách tiếp thị còn hơn cả những chuyến công du 

nước ngoài tốn kém bạc tỷ lấy từ ngân sách mà có khi về tay không. Ðằng này, 

khi nhà đầu tư hài lòng họ không những yên tâm mà còn tuyên truyền, rủ thêm 

bạn bè, đối tác đến Bình Dương đầu tư. 



144 
 

Những hệ lụy trong phát triển và tầm nhìn đến năm 2020 

Bình Dương hiện tại được cả nước biết đến nhờ tốc độ phát triển công 

nghiệp nhanh. Song, bức huân chương nào cũng có mặt sau. Từ một địa bàn có 

nhiều lợi thế, điểm xuất phát đi vào công nghiệp hóa thấp, sự “nhảy vọt” hôm 

nay quá nhanh mà chưa có sự chuẩn bị đầy đủ cả về thế và lực, tất nhiên không 

thể tránh khỏi khó khăn và cả sự trả giá. Ðó là sự phát triển không đồng đều 

giữa các địa phương trong tỉnh, dẫn đến cơ cấu ngành nghề như gốm sứ, sơn 

mài, chế biến gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ... phát triển quá mức cần thiết, vượt 

khả năng cung ứng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. 

Trong khi đó, ngành chế biến nông sản, thực phẩm, lâm sản rất cần cho sự 

phát triển kinh tế địa phương lại phát triển chưa ngang tầm tiềm năng nông 

nghiệp của tỉnh và vùng nguyên liệu Bình Phước, Nam Tây Nguyên, mà Bình 

Dương có vai trò hậu thuẫn. Quá trình đầu tư phát triển do nóng vội, thiếu một 

quy hoạch “Tầm nhìn xa” dẫn đến bất cập về sinh thái môi trường, mất cân đối 

giữa đầu tư phát triển công nghiệp với xây dựng cơ sở hạ tầng, nên xử lý hết sức 

khó khăn, nhất là về kỹ thuật phục hồi môi trường, nhu cầu cấp điện, nước, giao 

thông cho các doanh nghiệp. 

Tốc độ phát triển nhanh của sản xuất công nghiệp đã tạo ra “cơn sốt” về 

lao động kể cả số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt số lao động có tay nghề trình độ 

cao. Hơn 200 nghìn lao động công nghiệp và gần 100 nghìn lao động các ngành 

nghề ít được đào tạo, lao động địa phương chỉ chiếm hơn 12% trong tổng số lao 

động các khu công nghiệp là một trở ngại lớn cho việc giải quyết nơi ăn, chốn ở, 

phương tiện đi lại và khó khăn cho việc đào tạo nghề... Ngay trong cơ cấu phát 

triển công nghiệp, tỷ trọng cơ cấu kinh tế do dịch vụ mang lại chỉ chiếm 26% 

GDP (năm 2004) là một sự bất hợp lý về nguồn thu, tăng cường nguồn lực... 

Trong kinh tế đối ngoại, tuy Bình Dương thu hút được nhiều nhà đầu tư 

trong và ngoài nước, nhưng do hạn chế về bản lĩnh và tầm nhìn, các nhà đầu tư 

đến với Bình Dương chưa có những đối tác nặng ký, tầm cỡ xuyên quốc gia, tập 

đoàn kinh tế mạnh và các vùng lãnh thổ có nền công nghiệp tiên tiến như Bắc 

Mỹ, các nước EU và Tây Âu... 

Chiến lược về phát triển kinh tế của Ðảng đặt mục tiêu năm 2020 Việt 

Nam cơ bản trở thành một  nước công nghiệp. Từ mục tiêu chiến lược của Ðảng, 

quán triệt Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ IX và Ðại hội Ðảng bộ 

tỉnh lần thứ 7 từ những thành công và những mặt còn hạn chế rút ra từ quá trình 

thực hiện công nghiệp hóa, Bình Dương xác định tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát 

triển công nghiệp lên tầm cao mới. Căn cứ vào dự báo tốc độ phát triển kinh tế 

của vùng kinh tế trọng điểm, Bình Dương xác định phát triển công nghiệp phải 

nhanh chóng đổi mới về quy hoạch, bảo đảm sự hài hòa, liên kết giữa các vùng 

kinh tế trong tỉnh. Trong quy hoạch, xác định rõ cơ cấu đầu tư ngành nghề, bảo 

đảm được tính bền vững cho sự phát triển. Thu hút đầu tư có lựa chọn theo 

hướng các dự án có trình độ công nghệ cao, vốn đầu tư lớn, đặc biệt, các nước 

có nền khoa học công nghệ tiên tiến với những sản phẩm mang tính cạnh tranh 

cao, có tầm xuyên quốc gia và quốc tế, tăng tỷ trọng vào các ngành dịch vụ hỗ 
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trợ sản xuất để phát triển nhanh các ngành công nghiệp mũi nhọn, chủ lực. Quy 

hoạch phát triển khu công nghiệp gắn với các trung tâm thương mại, dịch vụ. 

Sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp ở phía nam của tỉnh, chú 

trọng đặc biệt tới các nhu cầu phúc lợi nhằm tăng cường và nâng cao mức sống 

về phúc lợi xã hội cho người lao động; tạo động lực mạnh mẽ để tỉnh xây dựng 

thành công khu Liên hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị rộng hơn 4.000 ha, 

mang tầm cỡ quốc gia. 

Ðể đạt được các mục tiêu trên, điều quan trọng nhất đối với Bình Dương 

là phát triển nguồn nhân lực. Do đó, việc quy hoạch phát triển khu công nghiệp 

phải song song với việc quy hoạch phát triển nguồn nhân lực bằng việc xây 

dựng thêm các trung tâm đào tạo kỹ thuật cao và các trường dạy nghề. Ô nhiễm 

môi trường do hệ lụy phát triển công nghiệp cũng đang là vấn đề bức xúc, nhất 

là ô nhiễm chất thải nước, chất thải rắn, khí độc... gây ảnhh ưởng không ít đến 

chất lượng cuộc sống và sản xuất nông nghiệp... Vì vậy, các biện pháp bảo vệ 

môi trường cần phải được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Ngoài việc ưu tiên 

các dự án có độ sạch, còn phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động và xử lý 

nghiêm cả về kỹ thuật lẫn hành chính đối với các doanh nghiệp từ  khi bước đầu 

xây dựng dự án đến khi đưa dự án vào hoạt động. Các khu công nghiệp nhất 

thiết phải có nhà máy xử lý nước thải tập trung và nhà máy xử lý rác thải... Một 

trong những yếu tố quan trọng góp phần thu hút đầu tư của Bình Dương  là cải 

cách hành chính, thực hiện một dấu, một cửa. Mô hình này sẽ được Bình Dương 

tiếp tục hoàn thiện theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ 

máy quản lý nhà nước, xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất và năng lực  

bảo đảm thực hiện một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững về nghiệp vụ, 

giỏi về chuyên môn, coi đây cũng là nguồn lực quan trọng của tỉnh để đi lên 

công nghiệp hóa. 

Mai Thế Trung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

49. Trọng Minh. Hiệu quả kinh tế từ những khu công nghiệp / Trọng 

Minh  // http://www.bongdabinhduong.com. 

 

HIỆU QUẢ KINH  TẾ TỪ NHỮNG KHU CÔNG NGHIỆP 

 

Trong những năm qua kinh tế Bình Dương tăng trưởng rất nhanh, trở 

thành một trong những tỉnh, thành có nền công nghiệp phát triển mạnh nhất 

nước. Thành công đó có đóng góp quan trọng của các khu công nghiệp (khu 

công nghiệp) là  đòn bẩy đưa công nghiệp Bình Dương đi lên. 

Đòn bẩy phát triển 
Với tỷ trọng công nghiệp chiếm 63% trong cơ cấu kinh tế và giá trị sản 

xuất công nghiệp hàng năm trên 105.000 tỷ đồng, Bình Dương đang trở thành 

một trong những tỉnh, thành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhất nước. 

Theo phân tích của các nhà quản lý, yếu tố để làm nên thành công này chính là 

tầm nhìn của lãnh đạo tỉnh trong xây dựng các khu công nghiệp tập trung làm 

đòn bẩy, đưa công nghiệp của tỉnh phát triển nhanh chóng. 

Nhớ lại trong những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, khi ngành 

công nghiệp tỉnh nhà mới manh nha phát triển thì được phép của Chính phủ, khu 

công nghiệp Sóng Thần I do Công ty Thương mại – Xuất nhập khẩu Thanh Lễ 

trực tiếp đầu tư đã  ra đời. Trong điều kiện ra đời sớm và khó khăn, thế nhưng 

khu công nghiệp Sóng Thần I đã vượt qua để đón đầu phát triển. Thành công nối 

tiếp thành công, theo sau khu công nghiệp Sóng Thần I, hàng loạt các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh ra đời và hoạt động hiệu quả như Sóng Thần II, VSIP I 

& II, Mỹ Phước, Việt Hương, Bình Đường, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp 

B, Đồng An, Nam Tân Uyên, Bàu Bàng... 

Tính đến nay toàn tỉnh đã có 28 khu công nghiệp tập trung, trong đó có 26 

khu công nghiệp do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh quản lý và 2 khu 

công nghiệp VSIP I & II thuộc Ban Quản lý khu công nghiệp VSIP quản lý với 

tổng diện tích 8.979 ha được trải rộng ở hầu khắp huyện, thị. Cụ thể, thị xã Dĩ 

An có 6 khu công nghiệp với diện tích 713,6 ha; thị xã Thuận An có 3 khu công 

nghiệp với diện tích 654,6 ha; huyện Bến Cát có 9 khu công nghiệp với diện tích 

hơn 4.114 ha; huyện Tân Uyên có 3 khu công nghiệp với diện tích gần 1.752 ha 

và 7 khu công nghiệp nằm trong Khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị 

với diện tích gần 1.718 ha. Hiện tại đã có 26 khu công nghiệp đã đi vào hoạt 

động. Sự hoàn thiện của các khu công nghiệp đã tạo điều kiện thu hút đầu tư 

tăng lên nhanh chóng, đến nay các khu công nghiệp đã thu hút trên 1.500 dự án 

đầu tư trong và ngoài nước; trong đó có trên 1.100 doanh nghiệp  đã đi vào hoạt 

động sản xuất – kinh doanh. Đáng chú ý, sự đầu tư của nhiều thành phần kinh tế 

vào các khu công nghiệp với sự đa dạng các lĩnh vực đầu tư như sản xuất linh 

kiện và phụ tùng ô tô – xe máy, chế biến nông – lâm– thủy hải sản, dệt may, 

giày da, sắt thép, sơn, điện và điện tử, hóa mỹ phẩm... đã làm cho công nghiệp 

Bình Dương thêm phong phú, thiên về xu hướng công nghệ cao và sản phẩm có 

giá trị gia tăng lớn và sức cạnh tranh ngày càng mạnh hơn. 
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Từ thực tế trên, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương cho rằng 

“khu công nghiệp thực sự là nơi thu hút nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát 

triển, khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong nước, góp 

phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tạo nguồn thu cho ngân 

sách, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế. Đồng thời là kênh quan trọng để tiếp 

thu công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến”. 

Hiệu quả thiết thực 

Bình Dương đã tận dụng được lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, cùng 

những kinh nghiệm rút ra từ những địa phương khác nên các khu công nghiệp 

luôn thỏa mãn và tạo ấn tượng với các nhà đầu tư. Nhờ vậy, trong số 2.021 dự 

án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký gần 14 tỷ USD vào tỉnh thì các khu công 

nghiệp đã chiếm trên 50% số lượng dự án cũng như vốn đầu tư. Đồng thời các 

khu công nghiệp đã tạo việc làm ổn định cho hơn 250.000 lao động trong và 

ngoài tỉnh. 

Đánh giá từ UBND tỉnh, hoạt động của các khu công nghiệp Bình Dương 

đã góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo 

hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ. Bên cạnh đó, vai trò của các 

doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp rất quan trọng, góp phần 

nâng cao trình độ công nghệ cho kinh tế Bình Dương. Từ khu công nghiệp, 

nhiều công nghệ mới đã được nhập vào tỉnh như: sản xuất lốp ô tô, linh kiện ô 

tô, linh kiện máy tính... Nhiều sản phẩm mới với chất lượng đạt tiêu chuẩn Việt 

Nam và quốc tế đã ra đời và được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. 

Chiến lược phát triển từ nay đến năm 2020, Bình Dương xác định công 

nghiệp là ngành kinh tế chủ lực để thực hiện công cuộc công nghiệp hóa – hiện 

đại hóa tỉnh nhà; trong đó các khu công nghiệp tiếp tục đóng vai trò quan trọng, 

tạo động lực tập trung thu hút đầu tư. Vì vậy, tỉnh đã đề ra mục tiêu phát triển 

các khu công nghiệp theo hướng hình thành chuỗi các khu công nghiệp cùng với 

sự phát triển các khu đô thị, khu dân cư và hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội cần 

thiết cho toàn khu vực, góp phần đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, hiện đại hóa của 

tỉnh một cách đồng bộ. Bên cạnh đó, tỉnh còn quy hoạch các khu công nghiệp 

phù hợp với quy hoạch phát triển vùng theo hướng kết nối với hệ thống giao 

thông, sân bay, cảng biển... trong khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Đặc biệt, tỉnh cũng chỉ đạo các khu công nghiệp cần tập trung thu hút các dự án 

đầu tư có quy mô lớn, ít sử dụng lao động, ưu tiên các dự án đầu tư có hàm 

lượng công nghệ cao, công nghệ sạch, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao... 

 Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Bùi Xuân Khu: Hiệu quả các khu 

công nghiệp Bình Dương có sức lan tỏa lớn 

Bình Dương có hạ tầng khu công nghiệp được đầu tư bài bản để phục vụ 

thu hút đầu tư. Chính vì thế cho nên các khu công nghiệp Bình Dương đều có 

thành công và thu hút rất nhiều dự án vào hoạt động sản xuất – kinh doanh, góp 

phần đưa công nghiệp tỉnh phát triển nhanh và ổn định, đây là bài học quý báu 

của tỉnh trong thực hiện những chủ trương và định hướng phát triển công 

nghiệp. Chính từ hạ tầng các khu công nghiệp tốt đã đưa Bình Dương trở thành 
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điểm sáng trong tốp đầu thu hút đầu tư, hơn 10 năm trở lại đây vốn FDI vào 

tỉnh ngày còn gia tăng, trở thành địa phương hấp dẫn đối với các nhà đầu tư 

nước ngoài, đặt biệt là các nhà đầu tư từ Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 

Loan, Singapore... Tính hiệu quả này có sức lan tỏa thiết thực trong bài học 

phát triển công nghiệp. 

 Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Nhất Hoàng: khu công nghiệp 

Bình Dương rất lý tưởng để hấp dẫn nguồn FDI 

Năm 2010 và đầu năm 2011, tuy tình hình khó khăn vẫn còn nhưng thu 

hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Bình Dương rất đáng khích lệ. 

Có thể nói Bình Dương là địa phương có chuyển biến tích cực và đạt kết quả 

khả quan nhất trong lĩnh vực thu hút FDI. Mặc dù khủng hoảng trên thế giới 

thời gian qua nhưng dòng FDI vào Bình Dương vẫn ở mức cao là điều đáng tự 

hào, với hơn 2.000 dự án có vốn gần 14 tỷ USD, Bình Dương trở thành một 

trong những tỉnh thu hút FDI lớn nhất trong cả nước. Nguyên nhân thu hút cao 

như vậy là các nhà đầu tư có sự lựa chọn và ở đâu tốt nhất thì họ vào. Thực tế 

Bình Dương có điều kiện tốt về môi trường đầu tư đã được kiểm chứng trong 

thời gian qua, nhất là hạ tầng các khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ đã tạo 

ấn tượng tốt và làm hài lòng doanh nghiệp đến đầu tư.  

 

Trọng Minh 
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50. Ngọc Trực. Ngành công thương Bình Dương: Những thành công vượt 

trội / Ngọc Trực // http:// baobinhduong.org.vn. – 2014. – Ngày 10 tháng 01. 

 

NGÀNH CÔNG THƯƠNG BÌNH DƯƠNG: NHỮNG THÀNH  

CÔNG VƯỢT TRỘI 

 

Trải qua 37 năm xây dựng và phát triển, ngành công thương Bình 

Dương luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những thành tích vượt 

trội, ngày 28–9–2002, ngành công thương tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng 

thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và hôm nay (10–1–2014), ngành 

công thương Bình Dương vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 

nhất... 

 

Ngành công nghiệp điện tử được Bình Dương khuyến khích đầu tư. Trong ảnh: Dây 

chuyền sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty FINECS – khu công nghiệp VSIP 

 Công nghiệp tăng trưởng bền vững 

 

Trong 5 năm qua, ngành công thương đã thực hiện tốt nhiệm vụ khôi phục 

kinh tế, ổn định thị trường, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đóng góp quan trọng 

vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Bình Dương theo hướng công nghiệp – 

dịch vụ – nông nghiệp với tỷ lệ 65,5% – 30% – 4,5%. Hiện Bình Dương đã có 

28 khu công nghiệp, 8 cụm công nghiệp với tổng diện tích 8.958,4 ha và 1 khu 

liên hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị với tổng diện tích 4.196 ha. Tính đến 

Thực hiện Quyết định số 671/QĐ–UBND ngày 10– 3–2008 về việc phê 

duyệt đề án phát triển hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đến 

nay Sở Công Thương đã tham mưu thành lập và đưa vào hoạt động 6 Hiệp hội 

ngành hàng (Sơn mài – Điêu khắc, Dệt may, Chế biến gỗ, Gốm sứ, Cơ – Điện, 

Da giày) và 1 Câu lạc bộ các nhà xuất nhập khẩu. Trong quá trình hoạt động 

của các hiệp hội đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đồng hành cùng các 

doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đọan khủng hoảng và từng bước 

phát triển bền vững. 



150 
 

cuối năm 2013, Bình Dương đã thu hút 15.050 doanh nghiệp (doanh nghiệp ) 

trong nước với tổng vốn đầu tư 117.413 tỷ đồng và 2.209 doanh nghiệp  đầu tư 

nước ngoài với tổng vốn 18,7 tỷ USD. 

Ngành công thương đã triển khai và thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy 

sản xuất, kinh doanh, phát triển công nghiệp, xúc tiến thương mại và các chính 

sách khuyến công... góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Trong 5 năm 

qua, Sở Công Thương đã tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện đạt 100% 

kế hoạch chương trình trọng điểm, đề án của ngành đề ra. Từ giá trị sản xuất 

công nghiệp (SXcông nghiệp) năm 2009 đạt 88.077 tỷ đồng, đến năm 2013 ước 

thực hiện 162.177,7 tỷ đồng (tăng gần gấp đôi so năm 2009 và tăng 15,1% so 

với năm 2012). Kim ngạch xuất khẩu năm 2009 là 6.445 triệu USD, đến năm 

2013 đạt mức ước thực hiện 14.443,2 triệu USD, (tăng hơn gấp đôi năm 2009 và 

tăng 15,7% so với năm 2012). 

Nói “không” với sốt giá, ghim hàng 
5 năm qua, ngành công thương Bình Dương đã có nhiều thành tích nổi bật 

trong công tác phát triển cơ sở hạ tầng và quản lý hoạt động thương mại. Nếu 

như tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 2009 là 33.290 tỷ đồng thì 

đến 2013 ước thực hiện 89.544,3 tỷ đồng (tăng hơn gấp đôi so năm 2009 và tăng 

24,3% so năm 2012) 

Trong đó, giai đoạn 2007–2013, đã đầu tư xây dựng mới 31 chợ, nâng cấp 

16 chợ, xây mới 8 siêu thị, 3 trung tâm thương mại. Hệ thống các cửa hàng phân 

phối bán lẻ, showroom, siêu thị chuyên doanh tiếp tục được đầu tư phát triển và 

hoạt động có hiệu quả. Nhằm thực hiện công tác giải tỏa chợ tự phát, sắp xếp 

trật tự văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh, sở đã chỉ đạo các phòng kinh tế 

huyện, thị, thành phố chủ động sắp xếp ổn định trật tự kinh doanh 54 điểm tạm 

thời, giải tỏa 98 điểm lấn chiếm lòng lề đường, lắp đặt 351 biển cấm họp chợ.  

Sở Công Thương đã phối hợp tổ chức thực hiện 5 chương trình hội chợ 

triển lãm tại tỉnh, như lễ hội gốm sứ mang tầm vóc quốc gia gây tiếng vang lớn 

trong và ngoài nước, sản phẩm gốm sứ Bình Dương được nhiều khách hàng biết 

đến. Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 

5 năm qua đã thực hiện 41 phiên chợ vui đưa hàng Việt về nông thôn với doanh 

số bán hàng 28 tỷ đồng. Hỗ trợ 358 doanh nghiệp trong tỉnh tham gia 106 hội 

chợ triển lãm trong và ngoài nước, nhiều doanh nghiệp bán được hàng, mở đại 

lý, ký kết các hợp đồng đạt tổng giá trị doanh thu trên 10 tỷ đồng và khoảng 3 

triệu USD… Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX, các câu lạc bộ và 

các hiệp hội tổ chức trên 20 lớp đào tạo, tập huấn từ nguồn kinh phí thuộc 

chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và của địa phương để nâng cao 

nghiệp vụ về hoạt động xúc tiến thương mại, gặp gỡ tham tán thương mại để 

quảng bá giới thiệu sản phẩm ra nước ngoài. Ngoài ra, sở cũng tổ chức 3 đoàn 

khảo sát tại thị trường nước ngoài để qua đó các doanh nghiệp ký kết hợp đồng 

và tìm kiếm khách hàng truyền thống và thị trường mới… 

Trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm, sở phối hợp với UBND các huyện, 

thị, thành phố bố trí các điểm tạm thời để sắp xếp hộ kinh doanh hàng hóa, đáp 
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ứng được nhu cầu mua sắm của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn trong kinh 

doanh. Thường xuyên nhắc nhở tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy 

trong chợ, siêu thị, trung tâm thương mại nhằm bảo đảm an toàn tài sản và tính 

mạng của nhân dân. 

 Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về các biện 

pháp bình ổn thị trường, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là trong mùa tết, Sở Công 

Thương đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ điều hành thị trường và ban hành 

quy chế hoạt động của tổ. Hàng năm sở đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế 

hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu để bình ổn thị trường với tổng giá trị dự trữ và 

chủng loại hàng hóa tăng dần theo từng năm. Bên cạnh các biện pháp hỗ trợ về 

chủ trương, chính sách, truyền thông,… sở đã tham mưu UBND tỉnh cho các 

doanh nghiệp vay vốn ưu đãi với lãi suất bằng 0. 

 

Qua đó đã thu hút nhiều doanh 

nghiệp tham gia, dự trữ các mặt hàng thiết 

yếu phục vụ nhân dân. Qua các năm thực 

hiện, chương trình đã bảo đảm giá cả các 

mặt hàng thiết yếu, không xảy ra tình trạng 

khan hiếm hàng hóa cũng như các biểu 

hiện đầu cơ, găm hàng trên thị trường, bảo 

đảm an sinh xã hội, phục vụ tốt nhu cầu 

của nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

Phát huy những thành quả trong hơn 

37 năm xây dựng và 5 năm tăng tốc kiên 

cường vượt khó, ngành công thương cùng 

với chính quyền và nhân dân tỉnh đã và 

đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng 

giá trị SXcông nghiệp, thương mại dịch vụ 

ở mức cao, tích cực xây dựng Bình Dương 

trở thành thành phố trực thuộc Trung ương 

và là một trong những đô thị hiện đại nhất 

Việt Nam vào năm 2020. 

  

 

Ngọc Trực 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã thành lập chi hội tiêu 

chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng 

tại các huyện, thị, thành phố 
Trong nhiệm kỳ 2010–2015, 

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người 

tiêu dùng tỉnh đã thành lập chi hội 

tại các huyện, thị, thành phố và 

chuẩn bị chương trình tập huấn 

cho cán bộ xã, phường về công tác 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Tổ chức triển khai cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” rộng khắp tại các 

thành phố, huyện, thị. Đến nay, hội 

có 4.816 hội viên hoạt động tại các 

thành phố, huyện, thị. Song song 

đó, cuối năm 2011 sở đã thành lập 

và tổ chức Đại hội lần thứ nhất 

Hội Cựu công chức và lao động 

ngành công thương Bình Dương 

nhiệm kỳ 2011–2016, đến nay đã 

có 379 hội viên. 
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51. Tấn Mân. Becamex IDC xứng đáng vai trò đầu tàu kinh tế Bình Dương 

/ Tấn Mân // www.becamex.com.vn. 

 

BECAMEX IDC XỨNG ĐÁNG VAI TRÒ ĐẦU TÀU  

KINH TẾ BÌNH DƯƠNG 

 

Từ ngày thành lập đến nay, Becamex IDC luôn vững vàng giữ vị trí 

doanh nghiệp lớn, đầu tàu của kinh tế tỉnh Bình Dương. Sự phát triển mạnh 

mẽ và bền vững, liên tục thành công của Becamex IDC những năm qua đã làm 

động lực giúp kinh tế Bình Dương phát triển như ngày hôm nay. 
Là đầu tàu kinh tế với mức tăng trưởng mạnh và bền vững, Becamex IDC đã góp 

phần tích cực vào việc thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Bình 

Dương. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, Becamex IDC cũng thành công và để lại dấu ấn đặc 

biệt đối với quá trình phát triển chung của tỉnh. 

Thực hiện nhiều dự án hạ tầng giao thông 
Becamex IDC đã có những đóng góp rất lớn, giữ vai trò động lực giúp 

Bình Dương phát triển được như ngày hôm nay. Minh chứng cho điều này qua 

những công trình lớn, có vai trò chính của phát triển Bình Dương từ cơ sở hạ 

tầng, đến đô thị, an sinh xã hội...do Becamex IDC thực hiện. Trong đó, điều dễ 

thấy nhất là nhiều công trình giao thông của Bình Dương do Becamex IDC xây 

dựng, có vai trò động lực chính đối với phát triển Bình Dương, giúp mạch máu 

giao thông Bình Dương thông suốt trong phát triển. 

Từ hơn 10 năm trước, Becamex IDC đã đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 

13, vốn có từ trước năm 1975, là con đường huyết mạch nối TP.HCM với tỉnh 

Sông Bé, ra biên giới với Campuchia, lên Tâỵ Nguyên...Với tầm nhìn phát triển 

nhiều năm sau, ngay từ khi khởi công nâng cấp tuyến đường này, Becamex IDC 

biên QL 13 thành một Đại lộ Bình Dương to rộng, đên hôm nay dù đã sử dụng 

được hơn 10 năm nhưng vẫn cơ bản đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng 

hóa, thông thương cho cả khu vực. Đại lộ Bình Dương những năm qua cũng là 

mạch máu chính giúp Bình Dương thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên 

toàn tỉnh, giúp các huyện xa trung tâm tỉnh có điều kiện phát triển. 

Đường Mỹ Phước – Tân Vạn cũng là một con đường chiến lược do 

Becamex IDC thực hiện, với vai trò vô cùng quan trọng giúp Bình Dương phát 

triển. Có chiều dài đường chính khoảng 30km, khoảng 12km đường gom. 

Đường rộng trung bình 30m, đường Mỹ Phước – Tân Vạn cho phép chạy xe tốc 

độ trung bình khoảng 100 km/h do được thiết kế xây dựng chất lượng cao. 

Đường Mỹ Phước–Tân Vạn nối liền Quốc lộ Bình Dương với khoảng cách ngắn 

nhất từ Bình Dương đi Đồng Nai, ra đường Xuyên Á, Quốc lộ 1, Biên Hòa, QL 

51... Dễ dàng đưa hàng hóa, con người Bình Dương hòa vào mạng giao thông 

chính cả nước, đến các cảng lớn Cái Mép – Thị Vải tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu, 

cũng như với sân bay Quốc tế Long Thành. 

Từ hai mạch máu giao thông chính nêu trên, Bình Dương dễ dàng phát 

triển các mạch máu giao thông khác hỗ trợ các đường tỉnh (ĐT) nối liền các 
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huyện, nối Bình Dương với Đồng Nai, Bình Phước... 

Và những dự án đô thị trọng điểm 
Với khả năng của mình, Becamex IDC được giao trách nhiệm thực hiện 

nhiều dự án trọng điểm của Bình Dương. Trong đó, Dự án Khu Liên hợp Công 

nghiệp – Dịch vụ – Đô thị Bình Dương là dự án mang tầm thế kỷ, làm động lực 

cho hàng loạt dự án khác trị giá hàng tỷ USD có điều kiện phát triển. 

Chỉ riêng dự án Thành phố Mới Bình Dương cũng đã cho thấy tầm nhìn 

xa trông rộng của lãnh đạo tỉnh Bình Dương, lãnh đạo Becamex IDC. Thành phố 

mới Bình Dương được xây dựng trên vùng đất hoang vắng, toàn tỉnh lúc đó dân 

số cũng chỉ khoảng 1 triệu người. Nhưng nhờ tầm nhìn xa, và sự tư vấn của các 

nhà xây dựng đô thị quốc tế, nên ngay những ngày manh nha ý tưởng, quy mô 

của thành phố là hướng đến đáp ứng cho người định cư, hơn 400.000 người 

thường xuyên đến làm việc. Dùng nguồn vốn chưa có, nhưng tin chắc sẽ huy 

động được vốn của các nhà đầu tư tham gia dự án, nên Becamex IDC đã dự kiến 

cần trên 10 tỷ USD để xây dựng thành phố này hoàn thành vào năm 2020. 

Thực tế đang từng bước cho thấy các tính toán của Becamec IDC là đúng, 

vốn sẽ có, người sẽ đến. Dù Thành phố mới Bình Dương chỉ mới khởi công hơn 

3 năm (2010) nhưng đến nay, hàng loạt dự án trong thành phố đã khởi động, 

mang đến cho Bình Dương nguồn vốn khổng lồ, có thể kể vài dự án như: Khu 

công nghệ Kỹ thuật cao với tổng vốn 400 triệu USD; Khu đô thị Tokyu Bình 

Dương có tổng vốn 1,2 tỉ USD. Và rất nhiều các dự án công nghiệp, đô thị, xây 

dựng khác trong lòng Thành phố mới Bình Dương và xung quanh nó như: Các 

khu công nghiệp VSIP I, II, III do Becamex IDC liên doanh với Singapore, các 

khu công nghiệp Mỹ Phước I, II, III... Thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, góp 

phần giúp tỉnh Bình Dương phát triển bền vững, Becamex IDC cũng đi đầu cả 

nước khi triển khai chương trình nhà ở xã hội với dự án hơn 64.000 căn hộ. Đến 

nay, hàng ngàn căn đã hoàn thành, và hàng trăm căn đã bàn giao cho người lao 

động... 

Doanh nghiệp làm ăn hiệu quả 
Trong khi vẫn có rất nhiều doanh nghiệp Nhà nước làm ăn không hiệu 

quả, thì Becamex IDC là một trong số các doanh nghiệp Nhà nước làm ăn hiệu 

quả nhất. Năm 2012, doanh thu của Becamex IDC đạt 18.090,2 tỷ đồng, tăng 

36% so với kế hoạch; lợi nhuận đạt 2.881,4 tỷ đồng; nộp ngân sách 1.465,2 tỷ 

đồng, tăng 66%; đời sống của công nhân viên chức được ổn định, chất lượng lao 

động được nâng cao... Năm 2013, Becamex IDC phấn đấu đạt doanh thu 12.800 

tỷ đồng, lợi nhuận đạt 2.650 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 700 tỷ đồng. 

Không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế tỉnh Bình Dương, Becamex 

IDC còn đang từng ngày thay đổi bộ mặt đô thị, tham gia vào các lĩnh vực an 

sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa. Có thể nêu vài dự án tiêu biểu như: 

Becamex IDC đã xây dựng Trung tâm Chính trị – Hành chính tập trung của tỉnh 

Bình Duơng, nếu không có gì thay đổi sẽ đưa vào hoạt động đầu năm 2014. Dự 

án tại trung tâm TP.Thủ Dầu Một là Becamex City Center, là một khu phức hợp 

cao ốc văn phòng, Trung tâm thương mại Becamex Tower, tòa nhà căn hộ cao 



154 
 

cấp Sunrise, New Horizon, khách sạn Becamex Hotel.. .Ngoài ra, có không ít 

các dự án giáo dục, chuyển giao công nghệ, tri thức liên quan đến Becamec IDC 

như trường Đại học Quốc tế Miền Đông với 24.000 sinh viên. Bệnh viện Đa 

khoa Quốc tế Miền Đông có 1.000 giường bệnh. Trung tâm Công nghệ và Đổi 

mới nhằm hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 

tương lai sẽ là “thung lũng Silicon” của Việt Nam... và nhiều dự án khác nữa 

như: trường dạy nghề, trường THCS& THPT Ngô Thời Nhiệm chất lượng cao, 

Bệnh viện Mỹ Phước... 

Ngoài ra, các dự án do Becamex IDC đầu tư, quản lý đã thu hút gần 1.000 

nhà đầu tư với tổng số vốn hàng tỷ USD, là nguồn lực quan trọng giúp Bình 

Dương phát triển. 

Là đầu tàu kinh tế với mức tăng trưởng mạnh và bền vững, Becamex IDC 

đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

tỉnh Bình Dương. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, Becamex IDC cũng thành công và 

để lại dấu ấn đặc biệt đối với quá trình phát triển chung của tỉnh. 

Tấn Mân 
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52. Trịnh Cầu. Dệt may Bình Dương: triển vọng và thách thức trong năm 

2014 / Trịnh Cầu – Nguyễn Hùng // http://m.btv.org.vn. – 2014. – Ngày 10 tháng 

3. 

DỆT MAY BÌNH DƯƠNG: TRIỂN VỌNG VÀ THÁCH THỨC 

TRONG NĂM 2014 

 
Trong 2 tháng đầu năm 2014, Bình Dương đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu 

gần 2,1 tỷ USD, chiếm 10% tổng giá trị xuất khẩu của cả nuớc .Đáng chú ý là 

trong 15 ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh đã có 10 ngành hàng đạt mức 

tăng trưởng xuất khẩu từ 9,6%– 96% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó ngành 

dệt may đạt mức tăng trưởng 36,7% so với cùng kỳ ,mở ra triển vọng đạt giá trị 

xuất khẩu ít nhất 2,4 tỷ USD trong năm 2014. 

2 tháng đầu năm 2014, Ngành dệt may Bình Dương đã sản xuất hơn 58,5 

triệu sản phẩm và đạt giá trị xuất khẩu 319,5triệu USD, tăng 36,7 % so với cùng 

kỳ năm 2013 và chiếm 15,2%/ tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong 2 tháng. 

Nếu tính ngày làm việc thực tế, với khỏang 40 ngày, các doanh nghiệp ngành 

may tạo đuợc kết quả này, chứng tỏ ngành dệt may là một trong những ngành 

xuất khẩu chủ lực của địa phương và duy trì đuợc tốc độ tăng trưởng cao trong 

15 ngành hàng xuất khẩu của Tỉnh. 

Theo Hiệp hội dệt may Bình Dương, nhìn chung thị trường tiêu thụ sản 

phẩm may mặc ở nhiều khu vực trên thế giới đã phục hồi, mặt khác ngành may 

xuất khẩu ở một số nuớc đang gặp một số bất lợi liên quan đến an tòan lao động, 

chi phí nhân công tăng, thuế suất tăng nên các nhà nhập khẩu sản phẩm đã 

chuyển luợng cầu sang Việt Nam. Nhờ vậy nhiều doanh nghiệp lớn không chỉ 

ký đủ đơn hàng xuất khẩu cho đến đầu quí III năm nay mà còn nhận đuợc nhiều 

đơn đặt hàng sản phẩm may mặc cao cấp, đây sẽ là yếu tố tích cực tác động đến 

tăng trưởng xuất khẩu của ngành may trong năm nay. 

Đối với công nghệ ngành dệt may Bình Dương, sau hơn 25 năm phát triển 

đến nay đã hoàn thành việc đầu tư công nghệ, trang thiết bị phục vụ sản xuất , 

trong đó nhiều công đọan đã thực hiện tự động hóa hoặc bán tự động nên có thể 

tăng đuợc sản luợng theo nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó ngành cũng có đội 

ngũ công nhân lành nghề 100.000 người có thể tạo được sản lượng hàng năm từ 

400 – 500 triệu sản phẩm. Đây là một lợi thế cần được phát huy khi thị trường 

phục hồi như hiện nay. 

Về chủng loại sản phẩm, trong vòng 3 năm qua các doanh nghiệp tạo 

được nhiều chủng loại sản phẩm, phù hợp với phân khúc thị trường trung bình, 

có giá thành cạnh tranh nên đảm bảo được sự tăng trưởng ổn định. Đáng chú ý là 

nhiều doanh nghiệp may trong Tỉnh đã hướng tới việc sản xuất và xuất khẩu 

những chủng lọai sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn đang đuợc thị trường 

Châu Âu, Trung Đông ưa chuộng đây cũng là hướng đi mới cần đuợc quan tâm 

thực hiện. 

Bên cạnh những lợi thế và cơ hội đang có, ngành dệt may Bình Dương 

cũng gặp những khó khăn nhất định liên quan đến đơn giá xuất khẩu sản 
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phẩm.Theo tính tóan của các doanh nghiệp về chi phí sản xuất hiện tại đã tăng 

khỏang 20–25% so với 4 năm về trước, song việc đàm phán với khách hàng về 

việc tăng giá bán là không dễ. Ở các thị trường lớn như Châu Au và Mỹ khách 

hàng chỉ đồng ý tăng giá từ 2–3%, điều này cũng đồng nghĩa với việc giảm 

mạnh lợi nhuận của doanh nghiệp 

Về ngành công nghiệp phụ trợ mặc dù trong thời gian qua chủ trương nội 

địa hóa nguyên phụ liệu cho ngành đuợc triển khai với một số dự án sản xuất 

nguyên phụ liệu đuợc đầu tư, song quá trình này mới chỉ đáp ứng từ 30–40% 

nhu cầu trong nuớc. Điều này đã làm cho ngành may xuất khẩu phải phụ thuộc 

nhiều vào nguyên phụ liệu nhập khẩu và các doanh nghiệp rất khó chủ động 

trong việc họach định chiến luợc giá, hoặc cũng bất lợi khi thực hiện phương 

thức FOB( Mua nguyên liệu – tự sản xuất – bán sản phẩm không qua trung gian 

).Với khó khăn này cũng làm cho ngành may xuất khẩu trở thành một ngành gia 

công hơn là một ngành sản xuất, bởi giá trị gia tăng xuất khẩu không cao. 

Năm 2014 thị trường tiêu thụ sản phẩm rất khả quan, bên cạnh đó ngành 

công nghiệp dệt may trong tỉnh đã tạo đuợc nhiều lợi thế cạnh tranh liên quan 

đến công nghệ, trình độ quản lý và khả năng thích ứng với thị trường nên ngành 

dệt may Bình Dương có thể đạt giá trị xuất khẩu 2, 4 tỷ USD, tăng hơn 500 triệu 

USD so với năm 2013. Tuy vậy để hòan thành chỉ tiêu này các nhà doanh 

nghiệp cần nỗ lực tổ chức sản xuất, đảm bảo giá thành cạnh tranh, phát triển sản 

phẩm mới phù hợp với tình hình kinh tế thế giới hiện nay. Cần triển khai đầu tư 

xây dựng ngành công nghiệp phụ trợ, nâng cao công nghệ sản xuất, chú trọng 

khai thác thị trường nội địa. Đây cũng là những giải pháp để đảm bảo sự bền 

vững cho lĩnh vực sản xuất xuất khẩu hàng hoá. 

 Trịnh Cầu – Nguyễn Hùng 
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53. Xuân Thiên. Ngành xuất bản, in ấn, phát hành Bình Dương không 

ngừng phát triển / Xuân Thiên // http://www.binhduong.gov.vn. – 2013. – Ngày 

9 tháng 10. 

 

NGÀNH  XUẤT BẢN, IN ẤN, PHÁT HÀNH BÌNH DƯƠNG 

KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN 
 

Những năm qua, hoạt động xuất bản, in ấn, phát hành trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương dần đi vào nề nếp và phát triển đúng định hướng, góp phần vào 

công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

 

Lịch sử hình thành  

Lĩnh vực xuất bản, in ấn, phát hành trong tỉnh được hình thành từ rất sớm. 

Ngày 25–8–1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, chính quyền nhân dân các 

cấp được nhanh chóng thành lập và hoạt động, ngành Thông tin – Truyền thông 

(TT–TT) cũng được hình thành, đặc biệt cơ quan ngôn luận đầu tiên của chính 

quyền cách mạng là tờ báo Sao Vàng được in tại Nhà in Võ Văn Vân. Trong 

kháng chiến chống Pháp – Mỹ, cán bộ và công nhân viên nhà in tỉnh đã trải qua 

những trận càn ác liệt, đối mặt với bom đạn của kẻ thù. Nhà in tỉnh đã phải 

nhiều lần chuyển đổi địa điểm hoạt động để tránh sự vây ráp của địch. Nhưng 

với tinh thần yêu nước, yêu nghề, tận tụy với công việc và được sự che chở, đùm 

bọc của nhân dân, cán bộ, nhân viên nhà in tỉnh đã bảo vệ, che giấu thành công 

dụng cụ máy móc, bảo đảm nhà in được hoạt động liên tục. Các ấn phẩm truyền 

đơn, khẩu hiệu, tờ bướm được viết bằng mực polycopie và in bằng xu xoa với số 

lượng hàng vạn bản lần lượt được phân phát đến cán bộ, nhân dân trong vùng 

tạm chiếm và vùng giải phóng. 

Tháng 5–1962, Nhà in Nguyễn Tấn Đạt chính thức ra đời tại ấp 5, Nhà 

Mát, xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Tuyên 

huấn tỉnh Thủ Dầu Một. Sự ra đời của nhà in là bước ngoặt quan trọng trong sự 

nghiệp xuất bản, in, phát hành của tỉnh. Để sản phẩm in ấn sáng đẹp, trang nhã, 

cán bộ, công nhân được đào tạo cách sử dụng thiết bị in được chữ chì. Trong 

quá trình hoạt động, Nhà in Nguyễn Tấn Đạt đã in ấn, phát hành hàng vạn ấn 

phẩm các loại phục cho công cuộc kháng chiến kiến quốc theo lời kêu gọi của 

Bác Hồ. Đặc biệt là ấn phẩm báo chí “Phú Lợi” là tiếng nói của Đảng bộ tỉnh 

Thủ Dầu Một đã góp phần quan trọng trong việc chuyển tải nội dung đường lối, 

chính sách của Đảng bộ tỉnh đến cán bộ, nhân dân, góp phần tập hợp quần 

chúng cách mạng chống kẻ thù chung. Trong giai đoạn kháng chiến cam go ác 

liệt đó, cán bộ, nhân viên ngành xuất bản, in, phát hành đã thể hiện lòng yêu 

nước kiên cường, tận tụy với nghề. Hàng trăm người đã vĩnh viễn nằm lại tại 

những chiến khu xưa, góp một phần xương máu của mình cho sự nghiệp cách 

mạng Việt Nam. 
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Năm 1975, Xí nghiệp in Sông Bé được thành lập trên cơ sở của Nhà in 

Nguyễn Tấn Đạt, từ cơ sở vật chất đến con người và tiếp tục nhiệm vụ mới: xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày 18–11–1977, UBND 

tỉnh Sông Bé đã ra quyết định thành lập Quốc doanh phát hành sách tỉnh. Năm 

1983, Tỉnh ủy đã ra quyết định thành lập Nhà xuất bản Sông Bé, trực thuộc Tỉnh 

ủy với hơn chục cán bộ và nhân viên. Trong gần 10 năm hoạt động, Nhà xuất 

bản Sông Bé đã cho ra đời nhiều ấn phẩm có giá trị viết về Sông Bé, đặc biệt là 

các ấn phẩm “Địa chí tỉnh Sông Bé”, “Tiểu đoàn Phú Lợi”, “Dân ca Sông Bé”... 

Đến năm 1992, Nhà xuất bản Sông Bé giải thể, hoàn thành nhiệm vụ chính trị do 

Tỉnh ủy giao trong giai đoạn lịch sử nhất định. 

Xuất bản, in ấn dần đi vào ổn định 
 Hiện nay, toàn tỉnh có 571 doanh nghiệp, cơ sở in, trong đó, có 17 doanh 

nghiệp, cơ sở in, xuất bản phẩm, báo chí, tem chống giả. Các cơ sở này đã in 

hơn 180 triệu sản phẩm. Về lĩnh vực xuất bản, các cơ quan, đơn vị đã xuất bản 

143 ấn phẩm với trên 200.000 bản gồm: sách, tài liệu, áp phích tuyên truyền. 

Các ấn phẩm chủ yếu có nội dung tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước; phổ biến các văn bản pháp quy, tài liệu giới thiệu tiềm 

năng thế mạnh của tỉnh; tuyên truyền hoạt động của các cơ quan, đơn vị, các 

ngày lễ kỷ niệm lớn, thông tin, hướng dẫn về kiến thức chuyên ngành. 

  Thời gian qua, Sở TT–TT tỉnh đã thường xuyên rà soát, đánh giá hiện 

trạng công tác xuất bản trên địa bàn. Hàng năm, Sở đều phổ biến Luật Xuất bản, 

kiến thức quản lý Nhà nước về xuất bản cho lãnh đạo, chuyên viên phụ trách 

lĩnh vực TT–TT các huyện, thị, thành phố, các cơ quan, chủ các cơ sở in xuất 

bản phẩm... Qua đó, góp phần định hướng cho các cơ sở kinh doanh chấp hành 

những quy định pháp luật về xuất bản, tránh xảy ra tình trạng in ấn các xuất bản 

phẩm xa rời tôn chỉ mục đích, sai lệch nội dung. 

  Ông Huỳnh Đình Thiện – Chánh Thanh tra Sở TT–TT cho biết, để thực 

hiện tốt hơn công tác quản lý xuất bản, thời gian tới, Sở TT–TT sẽ tham mưu 

UBND tỉnh lập Đề án Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành sách 

giai đoạn từ nay đến 2015 và định hướng đến năm 2020. Đẩy mạnh thông tin, 

tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, trong 

đó chú trọng đến lĩnh vực in, phát hành xuất bản. Chỉ đạo Phòng Văn hóa–

Thông tin các huyện, thị, thành phố kiểm tra việc lưu hành xuất bản phẩm tại địa 

phương. Xử lý nghiêm việc phát tán, lưu hành những ấn phẩm có nội dung độc 

hại, vi phạm Luật Xuất bản. 

Trong 9 tháng đầu năm 2013, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã 

tổ chức 2 cuộc kiểm tra hoạt động in và thị trường lịch năm 2013. Qua kiểm tra 

đã phát hiện 3 trường hợp kinh doanh lịch lốc năm 2013 không có dán tem 

chống giả của Cục Xuất bản. Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính 01 trường hợp với tổng số tiền 3 triệu đồng, tịch thu 65 lốc lịch. 

Phối hợp cùng Đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh tiến hành kiểm tra 9 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in, đã phát hiện và lập biên bản vi phạm 

hành chính 6 doanh nghiệp sai phạm. Chánh Thanh tra Sở đã ra quyết định xử 
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phạt vi phạm hành chính 6 doanh nghiệp, với tổng số tiền 26 triệu đồng nộp vào 

ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, Thanh tra Sở còn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan có liên quan thanh kiểm tra một số lĩnh vực như: phát hành xuất bản 

phẩm, kinh doanh ấn phẩm mê tín dị đoan… 

 

Xuân Thiên 
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54. Làng nghề truyền thống của Tỉnh Bình Dương // http://nld.com.vn. – 

2014. – Ngày 6 tháng 7. 

 

LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

Các làng nghề truyền thống ở đất Bình Dương như gốm sứ, sơn mài, 

khắc gỗ… đã gắn bó và trở thành một phần trong cuộc sống của người dân 

nơi đây. Họ làm nghề để giữ nghề, mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày, và 

cũng là để làm giàu, quảng bá cho sản phẩm, văn hoá của con người và 

mảnh đất Bình Dương với thế giới. 
Được xem là có bề dày lịch sử lâu đời, nghề sơn mài của Bình Dương trải 

qua bao thăng trầm vẫn được gìn giữ và phát triển với nhiều tinh hoa quý giá. 

Những cái tên như sơn mài Thành Lễ, Định Hòa, Hùng Hương, Thành Nam... đã 

giúp cho những người làm nghề truyền thống này sống được với nghề và làm 

giàu từ nghề. Nhiều nhà xưởng được thành lập với quy mô sản xuất lớn, áp dụng 

được công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm để xuất khẩu. Bên cạnh đó, 

sự sáng tạo, óc thẩm mỹ của những người thợ còn mang lại sự mới lạ cho các 

sản phẩm. Nếu như cách làm sơn mài truyền thống khảm vỏ ốc lên gỗ thì những 

người thợ ở Bình Dương lại dùng những chất liệu cẩn khảm từ tre, nứa, vỏ cây 

với các sản phẩm bình, chậu, tranh… nhiều kích cỡ khác nhau. Điêu khắc gỗ 

cũng là một nghề truyền thống nổi tiếng của Bình Dương. Nghề chạm khắc gỗ 

mỹ nghệ đã có từ lâu ở vùng Thủ Dầu Một, Lái Thiêu mà ngày nay một số tác 

phẩm vẫn còn được trưng bày trong các đình chùa, nhà dân. Các sản phẩm điêu 

khắc gỗ được làm từ nhiều loại gỗ khác nhau trong đó có những loại gỗ quý như 

mun, cẩm lai, gõ, trắc… Mẫu mã sản phẩm khá đa dạng do các nghệ nhân sáng 

tạo hoặc bảo lưu các phong cách cổ của nhiều nền văn hoá khác nhau. Sản phẩm 

điêu khắc gỗ mỹ thuật Bình Dương cung cấp cho thị trường trong nước, và xuất 

khẩu, có giá trị kinh tế văn hoá cao. Với quy trình theo hướng chuyên môn hoá 

cao (mỗi công đoạn điêu khắc gỗ được một nhóm thợ thực hiện như khắc chạm, 

đánh bóng, mài giũa, phun sơn…) nên có thể đáp ứng ngay những nhu cầu của 

thị trường. Những sản phẩm sơn mài và điêu khắc gỗ Bình Dương là mặt hàng 

xuất khẩu truyền thống mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho tỉnh, kim ngạch xuất 

khẩu trung bình tăng 35 – 40%/năm, riêng năm 2007 kim ngạch xuất khẩu các 

mặt hàng này đạt 245 triệu USD. Tỉnh đã xác định đây là những mặt hàng chủ 

lực và rất quan tâm đến vai trò của các làng nghề, vì sản xuất thủ công không 

phụ thuộc nguyên vật liệu ngoại nhập nên các làng nghề chủ động trong việc sản 

xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất là phục vụ cho thị trường xuất 

khẩu. Cùng với nghề sơn mài, điêu khắc gỗ thì gốm sứ được xem là nghề truyền 

thống lâu đời và nổi tiếng trên đất Bình Dương. Trong nhiều thập niên, sản 

phẩm gốm sứ Bình Dương vang danh trong thị trường nội địa, sánh ngang với 

sản phẩm cùng ngành của các địa phương khác như Bát Tràng (Hà Nội), Bầu 

Trúc (Ninh Thuận), Biên Hòa (Đồng Nai)… Các thương hiệu tên tuổi như 

Saiga, Nam Việt, Minh Long, Cường Phát, Minh Phương… đã mang sản phẩm 
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gốm sứ Bình Dương đi đến thị trường nhiều nước trên thế giới. Đóng góp hết 

sức quan trọng cho ngành gốm sứ Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung 

đó là tên tuổi của gốm sứ Minh Long. Với vai trò là một người đi tiên phong 

trong thử nghiệm, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất gốm sứ, những mô 

hình hoạt động hiệu quả của Minh Long đã được phổ biến, nhân rộng góp phần 

làm thay đổi diện mạo của ngành nghề gốm sứ Bình Dương. Du khách đến thăm 

Bình Dương hôm nay có thể tìm đến thăm những làng nghề truyền thống, chọn 

mua nhiều sản phẩm làm quà lưu niệm, món quà vừa mang đậm nét văn hóa địa 

phương vừa có giá trị nghệ thuật cao. Đặc biệt, nhiều sản phẩm từ làng nghề 

truyền thống nơi đây được thị trường nước ngoài ưa chuộng, tạo cơ hội cho các 

làng nghề phát triển, kinh doanh. Vì thế, tỉnh sẽ từng bước sắp xếp lại quy mô 

làng nghề, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng tốt hơn, phối hợp với hiệp hội làng 

nghề của tỉnh để đào tạo lao động, xúc tiến thương mại và tìm kiếm thị trường... 

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ hỗ trợ làng nghề xây dựng thương hiệu, mở showroom giới 

thiệu và quảng bá sản phẩm. 
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55. Đà Bình. Nông nghiệp Bình Dương: Chuyển dịch mạnh mẽ, hiệu quả 

tăng cao / Đà Bình // http://baobinhduong.vn. – 2013. – Ngày 19 tháng 02. 

 

NÔNG NGHIỆP BÌNH  DƯƠNG: CHUYỂN DỊCH MẠNH  MẼ, 

HIỆU QUẢ TĂNG CAO 

 

Quá trình chuyển đổi mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần 

nâng cao hiệu quả, trình độ canh tác của nông dân. Quá trình chuyển dịch này 

cũng phù hợp với tiến trình phát triển chung của kinh tế – xã hội Bình Dương 

trong thời gian qua. 

Chuyển dịch mạnh 
Là địa phương phát triển mạnh về công nghiệp nhưng ngành nông nghiệp 

Bình Dương vẫn giữ vai trò quan trọng với giá trị sản xuất tiếp tục tăng trưởng 

ổn định, bình quân 4%/năm (năm 2012 đạt 13.368 tỷ đồng). Đến nay, giá trị sản 

xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đã đạt 86,85 triệu đồng. Đất sản xuất 

nông nghiệp kém hiệu quả tiếp tục chuyển dịch sang đất công nghiệp, dịch vụ, 

đô thị phù hợp theo quy hoạch sử dụng đất. Tính đến cuối năm 2012, diện tích 

đất nông nghiệp chiếm 76,94% tổng diện tích đất tự nhiên. Bình Dương đã hình 

thành vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao với tổng diện tích 991,4 

ha (4 khu), hiện đang đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 366 tỷ đồng, 

bước đầu đã có sản phẩm cung ứng cho thị trường. 

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất 

hàng hóa có giá trị và hiệu quả cao. Cây lâu năm và chăn nuôi tập trung tiếp tục 

là thế mạnh về nông nghiệp của tỉnh. Tổng diện tích gieo trồng cây lâu năm đến 

nay đạt trên 138.000 ha, bằng 100,21% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, 

diện tích cây cao su là 131.216 ha tăng 0,71% (diện tích cho sản phẩm là 

108.450,5 ha, tăng 1,3%); cây điều 2.350,2 ha, giảm 21,25%; cây ăn quả 4.655,6 

ha, tăng 0,29%... Năng suất bình quân của một số cây trồng chính không có 

nhiều biến động so với cùng kỳ năm 2012. Lúa đạt 3,98 tấn/ha (tăng 0,5%), 

khoai mì đạt 17,4 tấn/ha (giảm 1,9%), rau đạt 14,3 tấn/ha (tăng 0,32%), cao su 

đạt 1,8 tấn/ha (tăng 0,9%), điều đạt 0,6 tấn/ ha (tăng 1%), năng suất cây ăn trái 

bình quân tăng từ 0,3 – 1% (riêng cây măng cụt tăng 15,6%)… Tổng đàn trâu 

của tỉnh gần 5.000 con, đàn bò khoảng 24.000 con, đàn heo trên 400.000 con, 

đàn gia cầm gần 4 triệu con. 
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Thu hoạch bưởi tại nông trang Phương Uyên của ông Lê Văn Xê  

(xã Hiếu Liêm, huyện Tân Uyên) 

Nông thôn được chú trọng đầu tư 
Công nghiệp ở nông thôn Bình Dương đang phát triển mạnh. Từ năm 

2008 đến nay đã có 9.909 ha đất nông nghiệp chuyển sang làm đất ở và đất 

chuyên dùng. Hiện toàn tỉnh có khoảng 2.638 doanh nghiệp đầu tư ở địa bàn 

nông thôn với tổng vốn đầu tư hơn 19.510 tỷ đồng, từng bước hình thành các 

khu, cụm công nghiệp trên địa bàn nông thôn như: Khu công nghiệp VSIP II, 

Bàu Bàng, Mỹ Phước (2, 3), Đất Cuốc, Nam Tân Uyên, Việt Hương II… đã tác 

động mạnh mẽ vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. 

Kinh tế trang trại đã có sự chuyển biến từ số lượng sang phát triển về quy mô và 

hiệu quả kinh tế. Toàn tỉnh có 961 trang trại với tổng diện tích đất sản xuất là 

10.246 ha. Mặc dù số lượng giảm (do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

thôn từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp) nhưng kinh tế trang trại có sự phát 

triển về quy mô đầu tư và kỹ thuật, công nghệ sản xuất, tiếp tục khẳng định 

được vị trí vai trò quan trọng trong sản xuất nông sản hàng hóa, ứng dụng các 

tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, cung cấp dịch vụ cho công 

nghiệp, đô thị. Toàn tỉnh hiện có 16 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động và 

1.352 tổ hợp tác nông nghiệp được củng cố, đổi mới về phương thức hoạt động 

gắn với lợi ích thiết thực của nông dân… 

Ông Nguyễn Châu Long, Chủ tịch UBND xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, 

cho biết được định hướng đúng đắn, hiện nay các mô hình kinh tế trang trại trên 

địa bàn xã tiếp tục phát triển ổn định. Bên cạnh đó một số lĩnh vực về dịch vụ, 

công nghiệp chế biến cũng đã bắt đầu hình thành trên địa bàn xã. Sự phát triển 

song song giữa hoạt động nông nghiệp và các hoạt động khác đã góp phần làm 

thay đổi một cách đáng kể bộ mặt nông thôn Tam Lập, qua đó thúc đẩy nhanh 

tiến trình xây dựng nông thôn mới. 
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Để có thể đáp ứng được sự chuyển dịch trên, lao động nông thôn cũng 

đang dần “chuyển dịch” về trình độ sản xuất. Công tác đào tạo, tập huấn, chuyển 

giao khoa học kỹ thuật là các kênh hữu hiệu hỗ trợ cho việc nâng cao tay nghề 

sản xuất của nông dân. Thời gian qua đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã 

được mở rộng và đa dạng hóa các ngành nghề. Trên địa bàn tỉnh có 46 cơ sở đào 

tạo nghề với 6 cơ sở dạy nghề cho lao động nông thôn. Trong năm đã đào tạo 

được 2.868 học viên với các nghề chủ yếu như trồng, chăm sóc và cạo mủ cao 

su, sinh vật cảnh, chăn nuôi thú y. Lao động nông nghiệp đến cuối năm 2012 

còn khoảng 11% trong cơ cấu lao động chung của tỉnh. 

Ông Phạm Văn Bông, Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đô 

thị ở vùng nam Bình Dương nhằm tạo mảng xanh đô thị và môi trường sinh thái. 

Vùng phía bắc tỉnh tập trung quy hoạch phát triển chăn nuôi theo hướng công 

nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, tạo sản 

phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường. 

Tăng cường chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất tiên 

tiến để nâng cao hiệu quả, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Xây dựng kế 

hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tăng cường 

công tác kiểm tra, kiểm soát và triển khai công tác quản lý chất lượng, an toàn 

vệ sinh thực phẩm hàng hóa nông sản và vật tư nông nghiệp. Song song đó là 

kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư và chuyển giao các mô hình canh tác tiên tiến, 

ứng dụng công nghệ cao cho các trang trại, nông hộ. Đặc biệt là tại các khu nông 

nghiệp công nghệ cao. 

Đà Bình 
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56. K.V. Bình Dương: Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao / 

K.V // http://www.dangcongsan.vn. – 2014. – Ngày 5 tháng 4. 

 

BÌNH  DƯƠNG: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG 

CÔNG NGHỆ CAO 

 
 Theo Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, nhờ áp 

dụng nhiều biện pháp kỹ thuật tiên tiến và phát huy tốt truyền thống, kinh 

nghiệm của nhà nông, hiện nay, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác 

của địa phương này đã đạt 90 triệu đồng/ha. 

 Theo đó, từ năm 2012 đến nay, giá trị sản xuất nông nghiệp của Bình 

Dương tiếp tục tăng trưởng ổn định, bình quân 4%/năm. Tỷ trọng ngành nông 

nghiệp hiện nay chỉ còn chiếm 3,8% trong cơ cấu kinh tế nhưng vẫn đạt đến hơn 

3.000 tỷ đồng mỗi năm. 

Để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác, tạo ra 

những sản phẩm nông nghiệp chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 

tỉnh Bình Dương đã có chương trình về “Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp 

theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao gắn với 

nông nghiệp chế biến giai đoạn 2011 – 2015”, từ đó việc chuyển đổi cơ cấu 

ngành nông nghiệp, cơ cấu giống, cây trồng theo hướng nông nghiệp đô thị, 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Bình Dương đã được phát triển sâu 

rộng. 

Tính đến nay, diện tích trồng trọt ứng dụng công nghệ mới bao gồm nhà 

lưới kín, nhà lưới hở, hệ thống tưới nước tự động, tưới nhỏ giọt, tưới phun 

sương tự động trong sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Dương là trên 375 ha của 92 

tổ chức, cá nhân với các loại cây trồng có giá trị cao như rau, nấm, cây ăn quả, 

cây dược liệu, hoa lan, hoa cảnh. 

Trong chăn nuôi, nhiều hộ đã sử dụng máng ăn, máng uống nước tự động, 

hệ thống làm mát chuồng trại, hầm biogas… Đến nay, có đến 83 trang trại, công 

ty đầu tư gà giống, gà đẻ trứng, gà thịt với tổng đàn 3,33 triệu con, chiếm 63% 

tổng đàn gia cầm toàn tỉnh. Ngoài ra, có 41 trại nuôi lợn và 2 công ty nuôi lợn 

thịt, lợn giống năng suất cao với tổng đàn lên đến 117 nghìn con, chiếm 25% 

lượng lợn của toàn tỉnh. 

Thời gian qua, các khu nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Bình Dương 

đã đã đi vào hoạt động, bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt trong hướng 

phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Hiện, tỉnh Bình Dương đã có Khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Thái trên địa bàn huyện Phú Giáo, đây là 

mô hình ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phát triển vượt bậc, trở 

thành điển hình cho nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đến tham quan, tìm hiểu 

học tập. 

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Thái đã đạt được những 

thành công bước đầu, như phát triển 120 ha trồng rau, quả, cây cảnh… ứng dụng 

công nghệ cao. Trong những dự án công nghệ cao này, đã có nhiều mô hình cho 
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thu nhập vượt trội so với những loại cây trồng khác tại địa phương như cao su, 

mía… Điển hình là mô hình trồng dưa lưới và ớt chuông bên trong nhà kính, nhà 

lưới theo tiêu chuẩn Global GAP cho doanh thu 600 triệu đồng/ha/vụ, lãi 350 

triệu đồng/vụ. Mô hình trồng cà tím cung ứng cho thị trường Nhật Bản theo tiêu 

chuẩn của Nhật Bản cũng có doanh thu 400 triệu đồng/ ha/vụ, lãi 250 triệu 

đồng/vụ, cao gấp nhiều lần so với chỉ tiêu đề ra. 

Không chỉ đạt giá trị sản xuất tốt, cơ cấu kinh tế nông nghiệp Bình Dương 

tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị và hiệu quả kinh tế 

cao. Cây lâu năm, chăn nuôi tập trung tiếp tục là thế mạnh về nông nghiệp của 

tỉnh. Đến nay, Bình Dương đã phát triển đến 139 nghìn ha cây trồng lâu năm, 

trong đó cây cao su chiếm một diện tích khá lớn với sản lượng đạt 194 nghìn tấn 

mủ/năm. Tổng đàn gia súc của tỉnh Bình Dương cũng đã đạt 496 nghìn con và 

diện tích nuôi trồng thủy sản là 398 ha. Đặc biệt, sau 2 năm khuyến khích phát 

triển nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao, Bình Dương đã tăng 58% đàn gia cầm, 

lên đến 5,4 triệu con. /.. 

K.V 
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57. Bình Dương: Xuất khẩu cao su hứa hẹn nhiều thuận lợi // 

http://thitruongcaosu.net. – 2014. – Ngày 14 tháng 02. 

 

BÌNH  DƯƠNG: XUẤT KHẨU CAO SU HỨA HẸN  

NHIỀU THUẬN LỢI 

 

Trong năm 2013, sản xuất của ngành cao su cả nước gặp nhiều khó khăn. 

Tuy nhiên, tại Bình Dương, lĩnh vực xuất khẩu cao su vẫn đạt ở mức cao. 

Trong năm 2014, lĩnh vực xuất khẩu cao su của Bình Dương hứa hẹn sẽ 

có thêm thắng lợi mới. 

Hiện tại Bình Dương có hơn 130.000 ha cao su. Trong đó, cao su tiểu điền 

trên 80.000 ha, còn lại là cao su quốc doanh. Trú đóng trên địa bàn tỉnh có 2 

công ty cao su lớn là Công ty TNH H MTV Cao su Dầu Tiếng và Công ty Cổ 

phần Cao su Phước Hòa. Hai công ty này trong thời gian qua đã đồng hành rất 

sát với những người trồng cao su tiểu điền, đáng chú ý là hoạt động thu mua mủ. 

Hoạt động xuất khẩu của 2 công ty trên gặp thuận lợi cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều 

cho sự phát triển của cao su tiểu điền, góp phần bảo đảm nguồn thu nhập cho 

người trồng cao su. 

Trong năm 2013, sản lượng cao su xuất khẩu của Bình Dương đạt trên 

270.000 tấn, tăng hơn gấp đôi so với năm 2012. Tuy nhiên, giá mủ cao su xuất 

khẩu liên tục giảm do nguồn cao su tự nhiên tăng. Xuất khẩu cao su dù tăng về 

sản lượng, nhưng giá trị xuất khẩu lại giảm do giá bán đạt thấp so với các năm. 

Một trong những yếu tố quan trọng tác động đến giá xuất khẩu của cao su chính 

là đang quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc (chiếm trên 45% tổng giá 

trị xuất khẩu cao su Việt Nam). 

Với những chính sách về khách hàng, sản phẩm, trong năm 2013 Công ty 

Cổ phần Cao su Phước Hòa và Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vẫn duy 

trì sản lượng cao su xuất khẩu ở mức cao, qua đó hoàn thành các chỉ tiêu kế 

hoạch được giao, bảo đảm lợi nhuận cho công ty và thu nhập của cán bộ công 

nhân viên. Trong năm 2013, doanh thu từ xuất khẩu cao su của Công ty Cổ phần 

Cao su Phước Hòa đạt trên 34 triệu USD. Đây là con số khá ấn tượng trong tình 

hình khó khăn chung của ngành cao su. Ông Nguyễn Văn Tân, Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, cho biết tuy khó khăn nhưng công ty vẫn 

duy trì hợp đồng xuất khẩu, với các nước trên thế giới. Muốn làm tốt xuất khẩu 

phải giữ vững thương hiệu, duy trì chất lượng, liên tục đeo bám các vườn cây, 

nhà máy để bảo đảm sản lượng, chất lượng sản phẩm, giữ được tính ổn định 

trong sản xuất. Bên cạnh đó là nỗ lực thu mua mủ cao su tiểu điền. Để có thể 

tiếp tục duy trì được sản lượng xuất khẩu cao trong năm 2014, năm được đánh 

giá là sẽ còn nhiều khó khăn cho ngành cao su, ông Tân cho biết: “Công ty sẽ 

tiếp tục duy trì và nâng cao bằng việc cố gắng đáp ứng tất cả các yêu cầu của 

khách hàng; duy trì chất lượng, cố gắng khắc phục các hạn chế; lắng nghe ý 

kiến, gắn kết với khách hàng, giữ chữ tín trong sản xuất; duy trì khách hàng cũ, 

tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới”. 

http://thitruongcaosu.net/tag/dau/
http://thitruongcaosu.net/tag/va/
http://thitruongcaosu.net/tag/nhung/
http://thitruongcaosu.net/tag/gia-tri/
http://thitruongcaosu.net/tag/gia-tri/
http://thitruongcaosu.net/tag/gia-tri/
http://thitruongcaosu.net/tag/cao-su-dau-tieng/
http://thitruongcaosu.net/tag/hop-dong/
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Tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, trong năm 2013, công ty đã 

duy trì được sản lượng xuất khẩu ở mức cao và giá bán cao hơn so với các đơn 

vị khác trong ngành. Năm 2013, sản lượng cao su xuất khẩu của công ty đạt trên 

29.000 tấn với các thị trường chủ yếu là Bắc Âu, Đông Âu, Hàn Quốc, Nhật, 

Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Malaysia, Úc, New 

Zealand. Kế hoạch trong năm 2014, công ty sẽ đạt sản lượng cao su xuất khẩu 

trên 27.000 tấn. Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH 

MTV Cao su Dầu Tiếng, cho biết trong năm 2013, giá mủ cao su xuống rất thấp 

so với năm 2012 và chỉ bằng khoảng 50% so với giá của năm 2011, vì vậy hoạt 

động kinh doanh của công ty cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công ty có 

truyền thống xuất khẩu tốt và đây là chiến lược lâu dài của công ty. Ngoài việc 

bảo đảm chất lượng sản phẩm, uy tín với khách hàng, bản thân công ty cũng đã 

tập trung áp dụng nhiều biện pháp như nâng cao hệ thống quản lý chất lượng, 

chứng nhận canh tác rừng? Trong năm 2014, để bảo đảm duy trì sản lượng cao 

su xuất khẩu ở mức cao, bảo đảm yếu tố thị trường, công ty sẽ vẫn duy trì các 

khách hàng truyền thống ở nước ngoài. Bên cạnh đó, công ty sẽ áp dụng các 

biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng 

cao của khách hàng. 

Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, trong năm 2014 có khả năng giá cao 

su xuất khẩu sẽ cao hơn năm 2013. Bộ Tài chính cũng đã ban hành thuế suất 

mới với cao su xuất khẩu. Thuế suất xuất khẩu một số mặt hàng mủ cao su từ 3 

– 5% giảm xuống còn 1%. Đây là tín hiệu đáng mừng và là điều kiện thuận lợi 

để lĩnh vực xuất khẩu cao su của Bình Dương trong năm 2014 đạt được kết quả 

cao hơn. 
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58. Phương An. Doanh nghiệp cần nỗ lực để mở rộng thị trường / 

Phương An // http://baobinhduong.org.vn. – 2014. – Ngày 5 tháng 3. 

 

DOANH  NGHIỆP CẦN NỖ LỰC ĐỂ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG 

 

Lãi suất Ngân hàng giảm, kinh tế vĩ mô có nhiều tín hiệu sáng, là điều 

kiện tốt cho doanh nghiệp (doanh nghiệp ) nhỏ và vừa sản xuất kinh doanh 

trong năm 2014. Song không ít doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn về đầu ra 

sản phẩm và tìm giải pháp để vượt thách thức. 

 Cơ hội và thách thức 
Năm 2014, tình hình kinh tế thế giới đang dần phục hồi, tạo điều kiện 

thuận lợi thúc đẩy thương mại và đầu tư. Trong nước, nền kinh tế cũng đang trên 

đà phục hồi và ổn định, vốn FDI tiếp tục “chảy mạnh” vào Việt Nam… Bên 

cạnh đó, lạc quan từ Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang 

đàm phán cũng như việc các nhà đầu tư từ Nhật Bản đang có xu hướng chuyển 

vốn từ một số nước khác sang các nước ASEAN mà đặc biệt là Việt Nam. Đây 

là những điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế năm 2014 và cũng là điều kiện 

thuận lợi để thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp  được mở rộng. 

 

Chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn” tại Bình Dương đã giúp nhiều doanh 

nghiệp mở rộng thị trường trong nước 

Bên cạnh thuận lợi như trên, có không ít thách thức đặt ra cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. Lên tiếng về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Giám 

đốc Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư Trăn – Cá Sấu Ngọc Sơn, tại 

TX.Thuận An, cho biết: “Hiện công ty đã hoàn tất ký kết hợp đồng tiêu thụ sản 

phẩm với khách hàng đến tháng 4–2014, tuy cơ bản giữ được khách hàng và thị 

trường nhưng công ty vẫn chưa thật sự yên tâm. Nỗi lo lớn nhất của chúng tôi 

cũng như của nhiều doanh nghiệp  hiện nay vẫn là đầu ra của sản phẩm. Trước 

đây, lãi suất ngân hàng (NH) cao làm cho nhiều doanh nghiệp khốn đốn, còn 

hiện nay tuy lãi suất đã giảm nhưng doanh nghiệp  cũng khó tiếp cận được với 

nguồn vốn vay. Các doanh nghiệp  chăn nuôi như chúng tôi cần đồng vốn vay 
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lâu dài, nhưng NH chỉ cho vay lãi suất ngắn hạn, và đặt ra điều khoản khi vay 

doanh nghiệp  phải có thế chấp. Bên cạnh việc doanh nghiệp còn thiếu và yếu về 

vốn, công nghệ, kỹ thuật, sự gắn kết giữa nông dân và doanh nghiệp  cũng chưa 

cao… Những vấn đề này ảnh hưởng lớn đến đầu ra sản phẩm”. 

Trong khi đó, ông Thái Văn Anh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Hùng 

Thái, cho biết: “Giá nguyên liệu đầu vào một số mặt hàng biến động liên tục, 

khiến chi phí nhân công ngày càng cao... làm tăng chi phí sản xuất của doanh 

nghiệp. Trong lúc đó thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định, thị trường 

xuất khẩu của nhiều mặt hàng bị thu hẹp, giá đầu ra giảm dẫn đến các đơn hàng 

vừa ít vừa khó thực hiện, một số mặt hàng lệ thuộc vào thị trường biên mậu 

Trung Quốc… là những nguyên nhân dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp  sản 

xuất”. Trước việc đầu ra sản phẩm không thuận lợi, nhất là ở thị trường ngoài 

nước, ông Hùng cho biết, để khắc phục tình trạng này doanh nghiệp phải liên tục 

thay đổi mẫu mã sản xuất theo xu thế thị trường. 

Đẩy mạnh nhiều giải pháp 

Trước nhiều thách thức đặt ra, để phát triển bền vững nhiều doanh nghiệp  

đã lựa chọn hướng đi thận trọng và chắc chắn cho mình. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư Trăn – Cá Sấu Ngọc Sơn, 

bộc bạch: “Trong điều kiện như vậy, từng bước đi của doanh nghiệp ngay từ đầu 

năm đã được ban lãnh đạo công ty định hình một cách rất thận trọng, không đặt 

mục tiêu quá xa vời mà căn cứ vào thực tế của doanh nghiệp  và thị trường. Khi 

giá đầu vào sản xuất tăng, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, để chắc chắn bảo 

đảm về đầu vào nguyên liệu cung cấp cho khách hàng, công ty đã ký đơn hàng 

ngắn hạn. Đây cũng là hướng để công ty giữ vững thị phần, thị trường, uy tín 

nhằm mục tiêu phát triển”. Là một công ty sản xuất giày xuất khẩu, Giám đốc 

Công ty Nam Bình Nguyễn Quang Vũ, chia sẻ: “Công ty tiếp tục dành nguồn 

lực lớn đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ thiết bị, giữ vững chất lượng sản 

phẩm, không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh trên thị 

trường trong nước và nước ngoài”. 

Cùng sự nỗ lực của chính mình trong việc tự thân vận động, nhiều doanh 

nghiệp  mong muốn có sự ổn định về chính sách để doanh nghiệp  không bị bất 

ngờ. Cụ thể, mỗi sự tăng giá đầu vào từ tiền lương tới giá điện, giá xăng… đều 

cần tính toán kỹ, có lộ trình và có sự nghiên cứu phù hợp với sức chịu đựng của 

doanh nghiệp. Nếu vượt quá khả năng chi trả mà đầu ra chưa được khai thông, 

giá bán sản phẩm không thể tăng, doanh nghiệp  rất khó cạnh tranh. Bên cạnh 

đó, cần tổ chức tốt việc gắn kết giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng để giảm 

thiểu chi phí trung gian, hạ giá thành sản phẩm, góp phần ổn định giá cả hàng 

hóa; đồng thời triển khai có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại thị 

trường trong nước, đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa…; kiểm tra, 

giám sát về chất lượng, xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa, chống hàng giả, hàng kém 

chất lượng; kiểm tra giá cả tạo điều kiện tốt cho hàng hóa tiêu thụ phục vụ sản 

xuất, đời sống và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng; tăng cường và nâng cao hiệu 

quả công tác thông tin, dự báo thị trường nhằm giúp tránh rủi ro cho doanh 
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nghiệp  khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu… Có như vậy, nhiều doanh 

nghiệp  nhỏ và vừa mới có thể phát huy lợi thế từ những yếu tố thuận lợi để vượt 

qua thách thức. 

 Phương An 
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59. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển 

// http://kcn.binhduong.gov.vn. – 2012. – Ngày 10 tháng 7. 

 

TẬP TRUNG THÁO GỠ KHÓ KHĂN, THÚC ĐẨY SẢN XUẤT 

KINH DOANH PHÁT TRIỂN 

 

Chính phủ đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành 6 tháng 

cuối năm là: Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát 

triển, đồng thời tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương kiểm chế lạm phát, 

ổn định kinh tế vĩ mô để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, từng bước 

thực hiện có kết quả tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất 

lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. 

Nội dung trên được nêu rõ trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường 

kỳ tháng 6 năm 2012 – Nghị quyết 26/NQ–CP vừa được Chính phủ ban hành 

ngày 9/7/2012. 

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng 

bộ các giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ–CP, Nghị quyết số 13/NQ–

CP của Chính phủ, các nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ và các văn 

bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Tạo điều kiện cho nông dân và các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn 

vốn với lãi suất thấp 
Chính phủ yêu cầu ngân hàng (NH) Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều 

hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với 

các cân đối vĩ mô; tiếp tục điều chỉnh giảm mặt bằng lãi suất cho vay và tạo điều 

kiện thuận lợi cho nông dân và các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn với 

lãi suất thấp; tập trung cho vay vốn trong các lĩnh vực ưu tiên, nhất là tiêu thụ 

nông sản và thủy sản. 

NH Nhà nước Việt Nam phải theo dõi sát tình hình, diễn biến các lĩnh vực 

tiền tệ, tín dụng để điều chỉnh phù hợp, bảo đảm tăng dư nợ tín dụng và tổng 

phương tiện thanh toán ở mức hợp lý để vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh vừa 

kiềm chế lạm phát trong cả ngắn hạn và dài hạn. 

NH Nhà nước Việt Nam phải khẩn trương đánh giá thực trạng nợ xấu, 

phân tích tình hình nợ; triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý nợ xấu và xử lý 

các NH yếu kém. Điều hành tỷ giá và chính sách ngoại hối linh hoạt theo hướng 

ổn định, phù hợp với các cân đối vĩ mô, khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập 

siêu, cải thiện cán cân thanh toán và tăng dự trữ ngoại tệ. 

Nghiên cứu giảm thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng nông 

nghiệp 

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân 

các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ; tăng cường 

quản lý, nâng cao trách nhiệm sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các khoản chi 

ngân sách nhà nước; giữ mức bội chi 4,8%. Có biện pháp hỗ trợ thuế đúng đối 
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tượng; nghiên cứu giảm thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng nông nghiệp để 

đẩy mạnh tiêu thụ. 

Tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường đối với một số mặt hàng Nhà 

nước quản lý giá, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm soát thị trường, giá cả; 

kiên quyết xử lý các hành vi tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với nguyên vật liệu 

quan trọng và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, 

ngành, địa phương khẩn trương trình Chính phủ xem xét việc ứng trước kế 

hoạch vốn đầu tư năm 2013 đối với các công trình, dự án có khả năng hoàn 

thành trong năm 2012 và năm 2013; đề xuất giải pháp thu hút, giải ngân các 

nguồn vốn FDI, ODA và tìm nguồn vốn đối ứng để đẩy nhanh thực hiện các dự 

án ODA, trước mắt, cần giải quyết ngay vốn đối ứng ODA các dự án cấp bách 

triển khai trong năm 2012; xóa bỏ rào cản đầu tư bất hợp lý, cải cách thủ tục 

hành chính, tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh. 

Triển khai các chương trình khuyến mại, kích thích tiêu thụ và tiêu 

dùng 
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương 

tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; tiếp tục có 

giải pháp duy trì đà tăng trưởng cao của các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, có 

lợi thế, có thị trường và có khả năng cạnh tranh; kiểm định chất lượng hàng xuất 

khẩu... đồng thời tranh thủ cơ hội tăng xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng 

và thị trường đang có triển vọng phục hồi. 

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng để tăng giá trị với nhóm hàng sản xuất 

truyền thống. Đẩy mạnh công tác thông tin, dự báo thị trường ngoài nước. Quản 

lý, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu, nhất là hàng tiêu dùng không thiết yếu, 

hàng nông sản, thực phẩm, các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc. 

Đồng thời, triển khai các chương trình khuyến mại, kích thích tiêu thụ và 

tiêu dùng; tiếp tục đổi mới hệ thống phân phối, đưa hàng về nông thôn, tập trung 

phát triển thị trường trong nước. 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần chú trọng thực hiện các biện 

pháp tạo việc làm cho người lao động bị mất việc từ các doanh nghiệp giải thể, 

ngừng hoạt động, các hộ gia đình thuộc diện giải tỏa, thu hồi đất sản xuất. Kiểm 

soát chặt chẽ việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo tính công bằng và 

an toàn của quỹ... 

Chưa đặt vấn đề giảm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh 

nghiệp 
Chính phủ thống nhất nhận định, lộ trình và phương án giảm thuế thu 

nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng cần đặt trong Chiến lược cải cách hệ 

thống thuế đến năm 2020. Trong điều kiện hiện nay chưa đặt vấn đề giảm thuế 

giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp; cần tập trung triển khai thực hiện 

có hiệu quả các giải pháp về việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền 

sử dụng đất cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân theo Nghị quyết 
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13/NQ–CP ngày 10/5/2012 và Nghị quyết của Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIII 

về miễn, giảm thuế. 

Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để điều chỉnh chính 

sách thuế phù hợp; đề xuất phương án hỗ trợ thuế để khuyến khích tiêu thụ một 

số mặt hàng nông sản và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinhh doanh trong lĩnh 

vực nông nghiệp, nông thôn. 

 Từ nay đến 2015, tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thành việc 

thoái vốn đầu tư không thuộc ngành nghề kinh doanh chính theo nguyên 

tắc thị trường 
Nghị quyết cũng nêu rõ, việc thoái vốn đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh 

doanh chính của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước là một nội dung quan 

trọng của quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. 

Từ nay đến 2015, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước phải hoàn thành 

việc thoái vốn đầu tư không thuộc ngành nghề kinh doanh chính theo nguyên tắc 

thị trường, bảo đảm công khai, minh bạch, bảo toàn ở mức cao nhất phần vốn và 

tài sản của nhà nước. 

Chính phủ cũng đồng ý về nguyên tắc việc cấp bảo lãnh vay vốn nước 

ngoài để mua máy bay của Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam theo 

báo cáo của Bộ Tài chính. 
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60. Bích Lan. Hiệp hội ngành hàng, nhiều giải pháp vượt khó trong năm 

2014 / Bích Lan – Ngọc Ẩn // http://www.btv.org.vn. – 2014. – Ngày 16 tháng 

02. 

 

HIỆP HỘI NGÀNH  HÀNG – NHIỀU GIẢI PHÁP VƯỢT KHÓ 

TRONG NĂM 2014 

 

Năm 2014, hoạt động sản xuất xuất khẩu có thêm những cơ hội mới nhờ 

việc mở rộng thị trường, cũng như các hiệp định thương mại mà Việt Nam đang 

đàm phán để tiến tới ký kết với các đối tác. Để tận dụng được các cơ hội mới, 

thúc đẩy tăng trưởng sản xuất xuất khẩu, các hiệp hội ngành hàng hoạt động trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương đã có chiến lược đầu tư – sản xuất phù hợp. 

Mặc dù thành lập sau các Hiệp hội có ngành hàng sản xuất chủ lực của 

tỉnh Bình Dương như dệt may, chế biến gỗ, gốm sứ, song Hiệp hội Cơ điện tỉnh 

Bình Dương đã để lại dấu ấn tốt đẹp chỉ sau 1 năm đi vào hoạt động. Đó là các 

doanh nghiệp thành viên đã có thêm nhiều cơ hội tăng tốc sản xuất. Từ một 

mình tự thân vận động, bươn chải trên thị trường, tập hợp trong 1 tổ chức, 30 

doanh nghiệp thành viên đã hỗ trợ lẫn nhau bằng nhiều hình thức, tạo cho nhau 

nhiều cơ hội làm ăn mới. Hiện các doanh nghiệp đã triển khai chiến lược kinh 

doanh mới trong năm với niềm tin sẽ thực hiện được mục tiêu tăng trưởng doanh 

thu năm nay cao hơn so với năm 2013. 

Việc gia nhập Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương 

(TPP) trong năm nay được xem là cơ hội lớn cho ngành thương mại Việt Nam, 

trong đó các doanh nghiệp dệt may sẽ có điều kiện thúc đẩy xuất khẩu và gỡ bỏ 

hàng rào thuế vốn rất nặng nề như hiện nay. Để tận dụng được cơ hội mới này, 

Hiệp hội dệt may tỉnh Bình Dương đã có những chiến lược đầu tư – sản xuất 

phù hợp. Hiệp hội dệt may tỉnh Bình Dương có gần 100 doanh nghiệp thành 

viên, xuất khẩu vẫn là hoạt động chính để tiêu thụ sản phẩm dệt may của doanh 

nghiệp. 

Thống kê của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương, đến nay, trên địa bàn 

tỉnh Bình Dươngcó hơn 15.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng vốn 

đăng ký gần 120.000 tỷ đồng. Để nâng cao sức cạnh tranh, ngoài việc chủ động 

đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất tiên tiến, đa dạng hóa ngành nghề 

kinh doanh, mẫu mã sản phẩm, các doanh nghiệp ngày càng có sự hợp tác liên 

kết nhau cùng phát triển. Tạo nên mối hợp tác này chính là các Hiệp hội, ngành 

hàng. Do đó, các Hiệp hội, ngành hàng được thành lập ở Bình Dương như Hiệp 

hội dệt may, Hiệp hội chế biến gỗ, Hiệp hội sơn mài điêu khắc, Hiệp hội cơ khí, 

Câu lạc bộ nhà xuất khẩu… đã nhanh chóng thu hút nhiều doanh nghiệp tham 

gia. Giữ vị trí chủ tịch Hiệp hội là các doanh nghiệp có uy tín, sản xuất kinh 

doanh hiệu quả, có tinh thần trách nhiệm. Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn 

chung trong thời gian qua, các hiệp hội ngành hàng đã phát huy tốt vai trò giúp 

doanh nghiệp thành viên khắc phục được khó khăn ổn định sản xuất. Năm 2013, 

số lượng đơn hàng của các doanh nghiệp tăng, nhiều doanh nghiệp đã có quyền 
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lựa chọn các đơn hàng để ký kết. Trong năm qua, doanh thu sản xuất của khu 

vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 27%, trong đó doanh thu xuất khẩu 

tăng 33,5%. 

Có thể nói, đây thực sự là tín hiệu tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong năm 2014. Năm nay, Bình Dương đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP 13%; Giá 

trị sản xuất công nghiệp tăng 16%, kim ngạch xuất khẩu tăng 16,5% so với thực 

hiện năm 2013. Cùng với những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 

từ chính phủ, các bộ ngành hữu quan và địa phương, cộng với với sự nỗ lực của 

các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp Bình Dương tiếp tục kỳ vọng hoàn thành 

được chỉ tiêu các chỉ tiêu kinh tế đặt ra trong năm nay. 

Bích Lan – Ngọc Ẩn 
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61. Lê Xuyền. Hải quan Bình Dương: Tập trung hết nguồn lực phấn đấu 

hoàn thành nhiệm vụ năm 2014 / Lê Xuyền – Phan Sơn // 

http://haiquanbinhduong.gov.vn. – 2014. 

 

HẢI QUAN BÌNH  DƯƠNG: TẬP TRUNG HẾT NGUỒN LỰC 

PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH  NHIỆM VỤ 2014 

 

Năm 2013, tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam vẫn còn 

nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của tập thể 

Ban Lãnh đạo, cán bộ, công chức, Cục Hải quan Bình Dương đã hoàn thành 

xuất sắc các nhiệm vụ được giao, vượt kế hoạch chỉ tiêu mà UBND tỉnh, Bộ tài 

chính, Tổng cục Hải quan giao. 

PV: Năm 2014 được dự báo nền kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó 

khăn, Cục Hải quan Bình Dương đã có định hướng gì để hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao, thưa Cục trưởng? 
Ông Nguyễn Phước Việt Dũng – Cục trưởng: Bước vào năm 2014, xác 

định kinh tế trong nước sẽ có những thuận lợi nhưng cũng không ít rủi ro, thách 

thức, đồng thời đây cũng là năm “tăng tốc” để đạt các mục tiêu của kế hoạch 

phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2011–2015. Bên cạnh đó, 

đây cũng là năm toàn ngành Hải quan triển khai phương thức khai báo, thông 

quan hàng hóa tiên tiến, hiện đại do Nhật Bản tài trợ (Việt Nam ACCS/VCIS). 

Ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Bình Dương đã chủ động xây dựng 08 nhóm 

nhiệm vụ công tác trọng tâm và chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc lập kế 

hoạch hành động cụ thể với niềm tin, hy vọng rằng sẽ tiếp tục gặt hái được 

những thành công trong năm 2014: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện hải quan điện tử theo quy định tại Nghị 

định số 87/2012/NĐ–CP và Thông tư 196 /2012/TT–BTC; đầu tư cơ sở vật chất 

đồng bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra hàng hóa qua máy soi 

container với mục tiêu nâng cao hiệu suất sử dụng, thông quan nhanh hàng hóa 

XNK cho doanh nghiệp; đảm bảo trang thiết bị hiện đại để chạy thử và triển 

khai thành công Hệ thống thông quan tự động Việt Nam ACCS/VCIS theo đúng 

lộ trình của Tổng cục Hải quan; ứng dụng và triển khai tốt các chương trình 

HĐH hải quan trên các lĩnh vực “một cửa quốc gia, C/O, trị giá, H/S, sở hữu trí 

tuệ; đảm bảo Cục Hải quan Bình Dương luôn là 1/5 Cục Hải quan được đầu tư, 

triển khai HĐH hải quan của Ngành. 

2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công bố, công khai rộng rãi các 

thủ tục hành chính; mở rộng tuyên truyền chính sách pháp luật về hải quan đến 

cộng đồng Doanh nghiệp thông qua các Câu lạc bộ, Các Chi hội, Hiệp hội, báo, 

đài, website Cục Hải quan Bình Dương …; kịp thời xử lý các vướng mắc của 

doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành để đối thoại, tiếp 

nhận ý kiến doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập 

khẩu, ổn định, mở rộng, đầu tư phát triển sản xuất trên địa bàn; tiếp tục thực 

hiện nghiêm các nội dung cam kết trong “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” theo 
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phương châm hành động của ngành: “Chuyên nghiệp – Minh bạch – Hiệu 

quả”.… 

3. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm 

hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách do Bộ Tài chính, HĐND tỉnh Bình Dương 

giao năm 2014 là 9.000 tỷ đồng và phấn đấu vượt từ 5–8%; hạn chế thấp nhất 

phát sinh nợ xấu mới do nguyên nhân chủ quan, xử lý có hiệu quả các khoản nợ 

cũ; đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn và cưỡng chế thuế chuyên thu đến 31/12/2014 

không quá 1.5% so với tổng số thu nộp ngân sách. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, kiểm soát chặt 

chẽ các doanh nghiệp có nguy cơ phát sinh nợ xấu, bỏ trốn, mất tích; chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, có trọng tâm trọng điểm; xây dựng, quản lý hồ sơ 

rủi ro và kịp thời đề xuất áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát có 

hiệu quả, qua đó góp phần chống thất thu thuế, tạo ra môi trường cạnh tranh lành 

mạnh, nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI, tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài. 

5. Đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế theo hướng 

nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp; đảm bảo sự phối hợp gắn kết giữa các 

khâu trước, trong và sau thông quan 

6. Triển khai có hiệu quả kế hoạch kiểm tra nội bộ và thanh tra chuyên 

ngành năm 2014 của Cục Hải quan Bình Dương Trong đó tập trung kiểm tra 

trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị đối với công tác phòng chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực 

hiện kiểm tra công vụ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc ít nhất 1 lần/quý, kiểm 

tra nghiệp vụ tại Chi cục 2 lần/năm; đảm bảo việc thụ lý và xử lý theo đúng quy 

định pháp luật 

7. Tiếp tục quán triệt, thực hiện khẩu hiệu hành động của ngành: “Đoàn 

kết – Kỷ cương – Phát triển” và của đơn vị “ Đoàn kết – Đổi mới – Năng động”, 

trong đó tập trung vào sự đoàn kết, thống nhất vì nhiệm vụ chính trị của ngành 

và đơn vị; tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất 

đạo đức, lối sống, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành kỷ 

cương kỷ luật hành chính theo Chỉ thị 04/CT–BTC của Bộ Tài chính, thực hiện 

tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức  Hải quan, gắn với việc thực hiện “Học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

8. Sắp xếp hoàn thiện tổ chức bộ máy của từng đơn vị để đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ CCHĐH phù hợp với dự án Việt NamACCS/VCIS; nghiên cứu, lập kế 

hoạch nâng cấp Đội thủ tục hải quan KLH, rà soát, bố trí Đội thủ tục phù hợp 

định hướng phát triển kinh tế của tỉnh; triển khai kế hoạch kiểm tra, sát hạch 

trình độ cán bộ công chức nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho 

cán bộ, công chức  đảm bảo tính hội nhập, tiên tiến, hiện đại; tiếp tục củng cố và 

phát huy đội ngũ chuyên gia cấp Cục đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa giai 

đoạn 2011–2015. 

PV: Để phát huy những kết quả đạt được và hướng tời thực hiện thắng 

lợi các nhiệm vụ trọng tâm những năm tiếp theo, Cục Hải quan Bình 
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Dươngđã phát động phong trào thi đua toàn Cục như thế nào, thưa Cục 

trưởng? 
Ông Nguyễn Phước Việt Dũng– Cục trưởng: Năm 2013 với nhiều khó 

khăn và thách thức nhưng bằng sự quyết tâm, chủ động và sáng tạo trong công 

tác quản lý, điều hành, Cục Hải quan Bình Dương đã hoàn thành xuất sắc các 

nhiệm vụ chính trị được giao, là một trong ba Cục Hải quan địa phương được 

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan biểu dương nhân hội nghị tổng kết công tác ngành 

Hải quan. Kết quả thu nộp ngân sách năm 2013 tại đơn vị là 10.061 tỷ đồng; đạt 

107,6 % so với kế hoạch Bộ giao (9.350 tỷ đồng); đạt 111,8% so với chỉ tiêu của 

UBND tỉnh (9.000 tỷ đồng), đạt 101% so với chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải 

quan giao (10.000 tỷ đồng), tăng 32% so với cùng kỳ năm 2012. 

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2013, ngay từ 

đầu năm 2014, Cục Hải quan Bình Dương cũng đã tổ chức hội nghị cán bộ, công 

chức  trong toàn đơn vị. Qua đó, với sự chứng kiến của Ban Đảng ủy Cục, Ban 

Công đoàn, Đoàn thanh niên… các đơn vị thuộc và trực thuộc cũng đã tiến hành 

ký giao ước thi đua nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 

2014. 

Nhằm hưởng ứng nội dung phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 

thành lập ngành Hải quan, quán triệt khẩu hiệu thi đua ngắn hạn đã được Tổng 

cục Hải quan phát động: “Ngành Hải quan quyết tâm triển khai thành công hệ 

thống Việt NamACCS/VCIS”. Cục Hải quan Bình Dương chính thức phát động 

phong trào thi đua thiết thực chào mừng 69 năm ngành thành lập ngành Hải 

quan Việt Nam (10/9/1945–10/9/2014) và 23 năm ngày thành lập Cục Hải quan 

Bình Dương (05/9/1991–05/9/2014) với khẩu hiệu: Việc phát động phong trào 

thi đua nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao nhiệt huyết, tinh thần làm việc 

của cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị, phấn đấu thực hiện kế hoạch 

triển khai hệ thống Việt NamACCS/VCIS mà Tổng cục Hải quan đã đề ra. 

Đặc biệt, năm 2014 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch số 6886/KH–TCHQ 

ngày 18/11/2013 của Tổng cục Hải quan về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 

năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam và là năm kế cận trong thực hiện “Kế 

hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Cục Hải quan Bình Dương giai đoạn 

2011–2015”. 

Để phấn đấu thực hiện thành công phong trào thi đua, Cục Hải quan Bình 

Dương đã đề ra kế hoạch, theo đó xác định tập trung vào những việc làm cụ thể 

như: tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải 

cách hiện đại hóa, đảm bảo phù hợp với việc triển khai thực hiện hệ thống Việt 

NamACCS/VCIS. Phát huy tối đa các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu quản lý hải 

quan hiện đại; Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải 

quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Tiếp tục thực hiện thủ tục hải 

quan điện tử và triển khai vận hành hệ thống Việt NamACCS/VCSI; Phối hợp 

có hiệu quả với cộng động doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm đảm bảo 

chất lượng và tiến độ hoàn thành triển khai hệ thống hải quan điện tử; Tăng 



180 
 

cường tuyên truyền rộng rãi về thực hiện kế hoạch triển khai Việt Nam 

ACCS/VCIS… 

PV: Cục trưởng đánh giá như thế nào về việc áp dụng hệ thống thông 

quan tự động Việt Nam ACCS/VCIS? 
Ông Nguyễn Phước Việt Dũng– Cục trưởng: Thực hiện theo chiến lược 

phát triển ngành Hải quan đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt vào ngày 25/3/2011, trong đó, đã nêu rõ quan điểm và mục tiêu rất quan 

trọng đó là; tạo điều kiện cho hoạt động thương mại, tăng cường quản lý nhà 

nước về hải quan theo quy định pháp luật; lấy cải cách hiện đại hóa làm cơ sở, 

tập trung đầu tư để hiện đại hóa hải quan; xây dựng lực lượng hải quan đạt trình 

độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, có trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại đạt trình độ 

tương đương các nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á. 

Hệ thống Việt Nam ACCS/VICS là dự án xây dựng, triển khai hải quan 

điện tử và cơ chế một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa hải quan do Chính phủ 

Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Chính phủ Việt Nam. Mục tiêu của dự án 

nhằm chuyển giao cho Hải quan Việt Nam hệ thống tự động hóa đang được Hải 

quan và các cơ quan Chính phủ Nhật Bản áp dụng trong lĩnh vực quản lý hải 

quan, cũng như thực hiện cơ chế một cửa quốc gia Nhật Bản. Hệ thống được 

chuyển giao cho phía Việt Nam sẽ trở thành công cụ hữu hiệu hỗ trợ Hải quan 

Việt Nam cũng như các cơ quan khác có liên quan triển khai thành công cơ chế 

hải quan một cửa quốc gia theo cam kết của Chính phủ Việt Nam với các nước 

trong khu vực; tạo thuận lợi thương mại, đầu tư tại Việt Nam, cũng như tăng 

cường tính hiệu lực, hiểu quả của công tác quản lý nhà nước nói chung và công 

tác quản lý nhà nước về hải quan nói riêng. 

Qua quá trình triển khai chức thức hệ thống Việt Nam ACCS/VCIS theo 

kế hoạch của Tổng cục Hải quan, bước đầu nhận thấy đã mang lại nhiều kết quả 

khả quan, hệ thống đảm bảo việc phân luồng hàng hóa, tốc độ xử lý tờ khai rất 

nhanh chóng chỉ từ 1–3 giây đã hoàn thành xong tờ khai đối với luồng xanh. Sau 

1 tháng triển khai đến nay về cơ bản không có xảy ra vướng mắc lớn nào phát 

sinh mà gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Tuy 

nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn do khách quan 

một số doanh nghiệp chưa thành thạo thao tác cũng như nắm bắt các tiêu chí khi 

truyền tờ khai, dẫn đến sai sót hủy tờ khai và khai lại tốn một ít thời gian của 

doanh nghiệp. Tuy nhiên về mặt cơ bản những vướng mắc này đều được giải 

đáp kịp thời nên việc thông quan hàng hóa tại các Chi cục này diễn ra thông 

suốt, không có trường hợp nào để rớt hàng của doanh nghiệp. Đây được xem là 

những thành công bước đầu trong việc triển khai Việt Nam ACCS tại Cục Hải 

quan Bình Dương, tạo tiền đề cho sự thành công trong thời gian tới 

Đến nay Cục Hải quan Bình Dương đã chính thức triển khai 100% hệ 

thống Việt NamACCS/VCIS tại tất cả 7/7 Chi cục Hải quan trực thuộc từ ngày 

28/4/2014. Theo thống kê từ ngày 14/4 đến ngày 07/5/2014, Theo thống kê đến 

ngày 12/5/2014, toàn Cục đã làm thủ tục cho 24.659 tờ khai thông qua hệ thống 

Việt Nam ACCS/VCIS. Trong đó, Chi cục Hải quan khu công nghiệp Việt 
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Hương có 1585 tờ khai, Chi cục Hải quan Mỹ Phước có 6998 tờ khai, Chi cục 

Hải quan QL hàng hóa Ngoài Khu công nghiệp có 4568 tờ khai, Chi cục Hải 

quan khu công nghiệp Vietnam– Singapore có 4272 tờ khai, Chi cục Hải quan 

Sóng Thần có 2592 tờ khai và Chi cục Hải quan khu công nghiệp Sóng Thần 

có 4468 tờ khai.. 

PV: Xin cám ơn Cục trưởng./. 

Lê Xuyền – Phan Sơn  
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62. Phi Vũ. Hải quan Bình Dương chú trọng công tác đào tạo nâng cao 

năng lực cán bộ, đáp ứng kịp thời tiến trình cải cách hiện đại hóa Hải quan / 

Phi Vũ // http://haiquanbinhduong.gov.vn. 

 

HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 

NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ, ĐÁP ỨNG KỊP THỜI TIẾN TRÌNH  

CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA HẢI QUAN 

 
Năm 2013, Cục Hải quan Bình Dương là một trong 10 đơn vị đã được Bộ 

Tài chính tặng thưởng Cờ Thi đua do có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu 

phong trào thi đua ngành Hải quan năm 2013, ngoài ra còn được lãnh đạo các 

cấp đánh giá cao. Đó là phần thưởng vinh dự và xứng đáng mà Hải quan Bình 

Dương đáng nhận được qua những nỗ lực vượt qua khó để hoàn thành tốt 09/09 

nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra ngay từ đầu năm. 

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục 

Hải quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, tiếp tục phát huy những kết quả đã 

đạt được, năm 2014 Hải quan Bình Dương quyết tâm triển khai thực hiện tốt các 

nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, đẩy mạnh cải cách 

hiện đại hóa, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, triển khi thành công 

chương trình Việt Nam ACCS/VCSI và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. 

Xác định con người là nhân tố quyết định của mọi sự cải cách, là yếu tố 

quan trọng quyết định hiệu quả, kết quả của việc thực hiện các nhiệm vụ trọng 

tâm. Vì vậy, Cục Hải quan Bình Dương luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi 

dưỡng không ngừng nâng cao năng lực trình độ của cán bộ đáp ứng kịp thời tiến 

trình cải cách hiện đại hóa hải quan của Cục. Chỉ trong 06 tháng đầu năm 2014 

Cục đã cử 898 lượt cán bộ công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng. 

Trong đó các lớp đào tạo do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các đơn vị 

ngành tổ chức là156/243 lượt (đạt 64%); các lớp đào tạo tổ chức tại đơn vị: 

740/150 lượt (đạt 493%); các lớp đào tạo do địa phương tổ chức: 56 lượt. 

Được sự quan tâm của Tổng cục Hải quan, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo 

Cục và quyết tâm của tập thể cán bộ công chức Cục Hải quan Bình Dương, đơn 

vị đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch đào tạo của Tổng cục, tham gia đầy đủ các 

lớp tập huấn, bồi dưỡng do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các đơn vị khác 

tổ chức, đảm bảo đúng đối tượng và chỉ tiêu được phân bổ. 

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức  tại đơn vị, Ban 

lãnh đạo Cục luôn quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ chuyên gia của Cục nâng 

cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn thông qua việc cử tham gia các chương 

trình tập huấn, hội nghị, hội thảo do Tổng cục Hải quan và Trường Hải quan 

Việt Nam tổ chức. Đồng thời, việc đưa vào sử dụng Phòng đào tạo (phòng Lab) 

với quy mô giảng dạy 20 công chức/lớp đã góp phần thuận lợi, đáp ứng kịp thời 

tiến trình cải cách hiện đại hoá hải quan của Cục. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã tổ 

chức triển khai lớp đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ Anh văn trong 6 tháng 
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cho 18 cán bộ công chức lãnh đạo và thuộc diện quy hoạch lãnh đạo; tập huấn 

chuyên sâu về phân loại hàng hoá theo HS cho 21 cán bộ công chức và trị giá 

hải quan cho 22 cán bộ công chức, tổ chức tập huấn nhiều lớp mỗi lớp 20 công 

chức hải quan các Chi cục học tập triển khai hệ thống Việt Nam ACCS/VCIS, 

tổng cộng 74 lượt công chức tham gia. 

Vừa qua, Cục Hải quan Bình Dương cũng đã tổ chức kiểm tra, đánh giá 

trình độ đối với công chức lãnh đạo trực chuyền và công chức bước 2 trong quy 

trình thủ tục hải quan điện tử tại các Chi cục trực thuộc. Kết quả 51 cán bộ công 

chức tham gia kiểm tra sát hạch đều đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ phù 

hợp với nhiệm vụ được giao trong giai đoạn hiện nay. 

Bên cạnh việc cử cán bộ công chức tham gia đào tạo chuyên môn nghiệp 

vụ do Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan tổ chức, đơn vị còn phối hợp với các 

đơn vị, tổ chức khác và địa phương tổ chức các lớp tập huấn như: bồi dưỡng tiêu 

chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý cấp Phòng cho 17 cán bộ lãnh đạo; giới thiệu hệ 

thống giá tính thuế và kế toán thuế kết nối với hệ thống Việt Nam ACCS/VCIS 

và Thông tư 29/2014/TT–BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 205/2010/TT–BTC của 

Bộ Tài chính; giới thiệu Thông tư 13/2014/TT–BTC quy định về thủ tục hải 

quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài; công tác Quản lý 

rủi ro trên hệ thống VCIS, công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực Hải quan… 

cho toàn thể cán bộ công chức Cục Hải quan Bình Dương. Các lớp học có tính 

quán triệt cho toàn thể cán bộ công chức thường được tổ chức ngoài giờ hành 

chính nhằm giúp cán bộ công chức bổ túc, cập nhật kiến thức và đảm bảo giải 

quyết tốt công việc được phân công. 

Ngoài ra, để có thể triển khai thực hiện hệ thống Việt Nam ACCS/VCIS 

theo đúng lộ trình của Tổng cục Hải quan, đơn vị đã tổ chức nhiều lớp tâp huấn 

cho hơn 2.000 doanh nghiệp trên địa bàn về việc áp dụng chữ ký số, khai báo 

hải quan trên hệ thống Việt Nam ACCS/VCIS… và triển khai các thông tư 

hướng dẫn mới của Ngành cho cộng đồng doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, công tác đào tạo cũng gặp không ít những khó khăn do đa số 

các lớp đào tạo bồi dưỡng do Tổng cục Hải quan, Trường Hải quan Việt Nam 

thường tổ chức ở xa, thời gian chiêu sinh gấp và tập trung dài ngày trong một 

thời điểm dẫn đến việc bố trí cán bộ công chức tham gia học tập gặp nhiều khó 

khăn. 

Để công tác đào tạo ngày càng thuận lợi, tiết kiệm chi phí và hiệu quả hơn 

nữa Cục Hải quan Bình Dương đã kiến nghị Tổng cục Hải quan, Trường Hải 

quan Việt Nam nên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn dài ngày 

(như kiểm soát hải quan) theo khu vực để thuận việc đi lại, sinh hoạt và học tập, 

thời gian đào tạo phân bổ đều trong năm để tạo điều kiện cho cán bộ công chức 

tham gia đúng thành phần, đủ số lượng; Đề nghị Tổng cục Hải quan có ý kiến 

cho phép Cục Hải quan Bình Dương phối hợp Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh 

Bình Dương và các đơn vị thuộc ngành dọc tại địa phương như Cục Thuế, Kho 

bạc Nhà nước phối hợp tổ chức Lớp Trung cấp Lý luận chính trị tại chức dành 
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cho cán bộ, công chức  lãnh đạo chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính 

trị.../. 

Phi Vũ 
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63. Phi Vũ. Không ngừng cải cách, phát triển để nâng cao năng lực canh 

tranh / Phi Vũ // http://haiquanbinhduong.gov.vn 

 

KHÔNG NGỪNG CẢI CÁCH, PHÁT TRIỂN ĐỂ NÂNG CAO 

NĂNG LỰC CẠNH  TRANH  

 
Thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (gọi tắt là CPI) do 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đề ra từ năm 2013; Cục Hải quan Bình 

Dương xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cùng với các nhiệm vụ trọng tâm 

khác mà Cục đã đề ra. 

Ban Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương đã quán triệt và chỉ đạo các đơn 

vị thuộc, trực thuộc xây dựng các giải pháp và quyết tâm triển khai thực hiện, 

góp phần nâng cao chỉ số CPI của tỉnh. Theo đó, trong 09 chỉ số CPI thì có 03 

chỉ số liên quan đến lĩnh vực hoạt động của cơ quan Hải quan, cụ thể là: chỉ số 

về chi phí thời gian thực hiện các quy định nhà nước; chi phí không chính thức; 

chỉ số về dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Cả 03 chỉ số này đã được Hải quan Bình 

Dương triển khai thực hiện đồng bộ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, 

được các cơ quan TW, địa phương đánh giá cao. 

Về chỉ số giảm thiểu chi phí và thời gian của doanh nghiệp khi thực 

hiện thủ tục hải quan 
Để góp phần thông quan nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu. Hải quan Bình 

Dương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, tỉ lệ thực hiện thủ tục thông quan 

điện tử. Đến nay Hải quan Bình Dương đã đạt 6/6 Chi cục và 100% số tờ khai, 

kim ngạch của 4 loại hình: kinh doanh, sản xuất xuất khẩu, gia công doanh 

nghiệp chế xuất và các loại hình xuất nhập khẩu khác theo tiến độ triển khai 

chung của ngành Hải quan. 

Tiếp đó, ngày 14/4/2014 Hải quan Bình Dương chính thức triển khai hệ 

thống thông quan điện tử Việt Nam ACCS/VCIS. Đến nay tất cả các Chi cục 

Hải quan trực thuộc điều đã triển khai thực hiện hệ thống này và đang dần đi vào 

ổn định với nhiều ưu điểm như: thời gian xử lý tờ khai chỉ từ 1 đến 3 giây, 

chứng từ hồ sơ (luồng xanh) được khai báo dạng điện tử, giảm thời gian và chi 

phí đi lại cho doanh nghiệp, thông quan nhanh hàng hóa… 

Từ tháng 03/2013, Hải quan Bình Dương đã triển khai kiểm tra hàng hóa 

tập trung qua máy soi container tại địa điểm kiểm hóa tập trung thuộc Chi cục 

Hải quan quản lý hàng xuất nhập khẩu Ngoài khu công nghiệp. Hiện tại, máy soi 

còn thực hiện soi chiếu hàng hóa cho nhiều Chi cục khác như: Việt Hương, 

Vsip, Mỹ Phước với công suất 75 đến 80 container/ngày. Giúp tiết kiệm chi phí 

bốc xếp, tháo dỡ hàng hóa, nhất là rút ngắn thời gian làm thủ tục xuống từ 5 đến 

10 lần so với phương thức kiểm tra thủ công như trước đây. 

Để thực hiện nhanh chóng, kịp thời các thủ tục hải quan nhưng cũng đảm 

bảo tính bảo mật. Hải quan Bình Dương hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký 

chữ ký số. Đến nay 100% doanh nghiệp làm thủ tục tại Hải quan Bình Dương 

điều áp dụng chữ ký số trong quá trình làm thủ tục hải quan. 
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Bên cạnh đó việc nâng cao tính minh bạch và thái độ phục vụ của cán bộ, 

công chức  với doanh nghiệp cũng được chú trọng. Hải quan Bình Dương đã 

tiến hành niêm yết công khai “tuyên ngôn phục vụ khách hàng”, các thủ tục hải 

quan, quy chế làm việc tại trụ sở các đơn vị. Tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp, tổ chức, các nhân dễ tra cứu, tìm hiểu khi liên hệ công tác. 

Về chỉ số không chính thức 
Công tác nhân sự và bố trí cán bộ hết sức quan trọng, là nhân tố cốt lõi 

của mọi sự cải cách. Theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Cục, 

các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện bố trí cán bộ các khâu trong quy trình 

nghiệp vụ theo hướng chuyên sâu, chuyên trách, khách quan, quy trách nhiệm cụ 

thể. Chú ý hạn chế tối đa tình trạng cán bộ yếu kém làm sai, gây phiền hà, sách 

nhiễu cho doanh nghiệp… 

Để chủ động phòng và chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, tăng 

cường kỷ luật kỷ cương của trong đơn vị. Hải quan Bình Dương tăng cường các 

hoạt động thanh tra, kiểm tra, sắp xếp nội bộ như: luân chuyển, chuyển đổi vị trí 

công tác cán bộ; thực hiện nhiều đợt kiểm tra đột xuất về tác phong, lề lối làm 

việc; duy trì việc chấm công bằng vân tay đảm bảo đúng thời gian làm việc; 

trang bị mới hệ thống camera giám sát tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để 

công khai cho doanh nghiệp biết quy trình xử lý thủ tục hải quan, hạn chế tiêu 

cực, nhũng nhiễu. 

Về chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. 
Để nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, Hải quan Bình 

Dương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại, tư vấn giải đáp trực tuyến cho 

doanh nghiệp. 

Xác định quan hệ Hải quan – Doanh nghiệp là quan hệ đối tác quan trọng, 

Hải quan Bình Dương thường xuyên tổ chức buổi hội nghị đối thoại với các 

doanh nghiệp. Ngoài việc đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp ở cấp Chi cục, ở 

cấp Cục đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại với các Hiệp hội các doanh 

nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Châu Âu–Hoa Kỳ; đại lý hải quan, với 

câu lạc bộ các nhà xuất nhập khẩu…nhằm kịp thời tuyên truyền phổ biến những 

văn bản chính sách mới, giải đáp những khó khăn cho doanh nghiệp trong quá 

trình làm thủ tục hải quan. Bên cạnh hình thức đối thoại trực tiếp, Cục cũng chú 

trọng đẩy mạnh công tác tư vấn trả lời trực tuyến, tuyên truyền qua website Hải 

quan Bình Dương, cộng tác với các báo đài…phổ biến đến rộng rãi các doanh 

nghiệp những văn bản, quy định mới một cách nhanh chóng, kịp thời. 

Để công tác tư vấn giải đáp trực tuyến ngày càng hiệu quả hơn. Cục đã 

kiện toàn Tổ trả lời trực tuyến, thành lập tổ chuyên gia. Cán bộ công chức thuộc 

các tổ này là những người có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm; được đào 

tạo chuyên nghiệp, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu giải đáp vướng mắc cho doanh 

nghiệp. 

Có thể thấy để thực hiện Đề án nâng cao chỉ số CPI cấp tỉnh Bình Dương, 

Hải quan Bình Dương đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý và 

điều hành với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất. Góp phần thực 
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hiện chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ, Bộ Tài chính, chính sách quản lý 

điều hành của UBND tỉnh Bình Dương. Trong năm 2013, Hải quan Bình Dương 

đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, cụ thể là 9/9 nhiệm vụ trọng 

tâm, trong đó có các yêu cầu của Đề án liên quan đến lĩnh vực Hải quan do 

UBND tỉnh đề ra. Những kết quả đạt được của Hải quan Bình Dương đã được 

Tổng cục Hải quan ghi nhận và tuyên dương là 1 trong 4 đơn vị xuất sắc toàn 

ngành năm 2013./. 

 

Phi Vũ 
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PHẦN IV 

 

 XÃ HỘI VÀ CHÍNH  SÁCH 

XÃ HỘI 
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64. Cẩm Lý. Quan tâm sâu sắc công tác đền ơn đáp nghĩa / Cẩm Lý // 

http://baobinhduong.vn. – 2014. – Ngày 25 tháng 7. 

 

QUAN TÂM SÂU SẮC ĐẾN CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA 
 

Khi quê hương không còn tiếng súng, hơn ai hết, những thế hệ đi sau 

càng phải biết trân quý giá trị của độc lập, tự do mà ông cha ta đã không tiếc 

máu xương để giành lại. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh luôn tri ân công lao to lớn đó bằng 

những hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” thiết thực… 
Bà Huỳnh Thị Hồng Thu, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội tỉnh, cho biết: “Ngoài việc thực hiện giải quyết các chính sách và chế độ 

trợ cấp, phụ cấp thì chăm sóc đời sống cho những người có công với nước là 

công tác mà tỉnh đặc biệt quan tâm nhằm cải thiện tốt hơn đời sống của các gia 

đình chính sách, nhất là tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến 

khá tốt đã tạo điều kiện cho địa phương bổ sung một số chính sách ưu đãi. Các 

tổ chức hội, đoàn thể, tôn giáo đã tổ chức được nhiều phong trào “Đền ơn, đáp 

nghĩa” và cả sự trợ giúp lẫn nhau giữa các đồng đội. Từ đó, đời sống của các đối 

tượng chính sách luôn được nâng cao qua từng giai đoạn phát triển kinh tế của 

tỉnh…”. 

 
Lãnh đạo tỉnh trao tặng trang thiết bị nội thất 

cho gia đình chính sách.  

 

Không riêng dịp 27–7, trong quá trình phát triển, Đảng bộ, chính quyền 

tỉnh luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống của người có công. Nhiều phong trào, 

chương trình ý nghĩa đã ra đời, góp phần đem lại cuộc sống ổn định và ngày 

càng phát triển cho các gia đình chính sách, như: phong trào xây dựng, sửa chữa 

nhà tình nghĩa; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chích sách vào các dịp lễ, tết; 

cấp thẻ bảo hiểm y tế theo chế độ trung cao để chăm sóc sức khỏe mẹ Việt Nam 

anh hùng, thương binh nặng; mua cấp bảo hiểm y tế cho con liệt sĩ đã quá tuổi 
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hưởng (đa số già yếu); tổ chức cho người có công đi tham quan du lịch, nhận 

phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng… Qua nhiều đợt phát động và vận động 

xây dựng nhà tình nghĩa, đến năm 2005, về cơ bản, tỉnh Bình Dương không còn 

gia đình người có công khó khăn về nhà ở, không còn nhà tạm bợ, dột nát. 

Một trong những chương trình mang tính đạo lý nhân văn cao cả của 

người dân Bình Dương là vận động các tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng và 

đỡ đầu các đối tượng chính sách. Đến nay, 100% mẹ Việt Nam anh hùng còn 

sống, nhiều thương bệnh binh nặng, các gia đình liệt sĩ gặp khó khăn đã được 

nhận phụng dưỡng, đỡ đầu. Vào các dịp lễ, tết hàng năm, tỉnh đều trích ngân 

sách để thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách. Những năm gần đây, 

tỉnh còn mở rộng thêm nhiều đối tượng được thụ hưởng, như người thờ cúng mẹ 

Việt Nam anh hùng, người thờ cúng liệt sĩ, người có công hưởng trợ cấp một 

lần…; trị giá phần quà cũng tăng cao hơn trước. Ở các địa phương, những thế hệ 

đi sau còn thể hiện tấm lòng tri ân của mình bằng việc chăm sóc, tôn tạo các 

nghĩa trang liệt sĩ ngày thêm khang trang, sạch đẹp… Bà Huỳnh Thị Hồng Thu 

đánh giá, từ sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quan tâm 

của các cấp các ngành và đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong phong trào 

“Đền ơn, đáp nghĩa”, cùng với việc tự phấn đấu vươn lên từ bản thân của người 

có công thì hiện nay hầu hết các gia đình người có công trong tỉnh đều có mức 

sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân cùng địa bàn cư trú. 

Đặc biệt, trong 3 năm qua, tỉnh đã trích gần 7 tỷ đồng từ nguồn vận động 

để mua sắm trang thiết bị gia dụng, như: tủ thờ, bộ bàn ghế, giường… cho trên 

240 đối tượng mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, thương binh 2/4 và 

các gia đình người có công còn khó khăn. Trong năm 2013, tỉnh đã tổ chức trao 

tặng đợt 1 cho đối tượng mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng và gia đình 

người có công nghèo khó khăn. Dự kiến, trong năm nay tỉnh sẽ tiếp tục trao tặng 

đợt 2 cho các đối tượng là thương binh 2/4. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết 

thực, giúp các gia đình chính sách có thêm điều kiện để nâng cao cuộc sống. 

  

Cẩm Lý 
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65. Phan Anh.  Bình Dương: Công tác chăm sóc người cao tuổi được các 

cấp quan tâm thực hiện / Phan Anh // http://binhduong.gov.vn. – 2012. – Ngày 

16 tháng 7. 

 

BÌNH  DƯƠNG: CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI 

ĐƯỢC CÁC CẤP QUAN TÂM THỰC HIỆN 

 

Những năm qua, lãnh đạo tỉnh và toàn xã hội luôn quan tâm và thực hiện 

tốt các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối 

với người cao tuổi, thể hiện bản chất tốt đẹp, đạo lý truyền thống quý báu “Kính 

lão trọng thọ” của dân tộc Việt Nam. 

Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất người cao tuổi 
Mặc dù tình hình phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương đạt được 

những thành tựu to lớn, thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng cao, tỷ 

lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đến nay chỉ còn 2%, đa số gia đình người cao tuổi 

có cuộc sống ổn định, nhiều người cao tuổi được Nhà nước, xã hội và gia đình 

quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng, tuy nhiên vẫn còn nhiều người cao tuổi hết 

sức yếu, bệnh tật thường xuyên có cuộc sống vật chất, tinh thần khá vất vả, khó 

khăn nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

Để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất cho người cao tuổi, những năm qua, 

lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có các quyết sách quan trọng quan tâm chăm sóc 

người cao tuổi. Đó là nâng mức trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng lên 340.000 

đồng/người/tháng từ 01/01/2010, cao gấp đôi mức toàn quốc. Theo báo cáo của 

Ban công tác người cao tuổi tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh hiện có 11.433 người 

cao tuổi/22.500 đối tượng bảo trợ xã hội được trợ cấp thường xuyên tại cộng 

đồng xã, phường, thị trấn, trong đó có 10.463 người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên. 

Ngoài ra, người cao tuổi còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và được giải 

quyết hỗ trợ phí mai táng 5.000.000 đồng khi từ trần. 

 

 
Người cao tuổi luôn được tỉnh quan tâm, chăm sóc 
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Bên cạnh đó, từ năm 2005, tỉnh đã triển khai mô hình dịch vụ nuôi dưỡng 

người cao tuổi không có thân nhân, sống cô đơn, không người thân chăm sóc 

nhưng có điều kiện kinh tế muốn vào trung tâm bảo trợ xã hội với lệ phí phù 

hợp, có sự hỗ trợ của Nhà nước. Mô hình thực sự đã phát huy hiệu quả và đã thu 

hút được 150 lượt người cao tuổi tham gia dịch vụ. Trung tâm bảo trợ xã hội 

tỉnh hàng năm tiếp nhận hơn 100 đối tượng đa số là người cao tuổi, tâm thần, 

người lang thang, ăn xin. Nhờ vậy Bình Dương hiện nay đã cơ bản giải quyết 

dứt điểm tình trạng người lang thang, ăn xin đa phần là người cao tuổi. Các 

trung tâm bảo trợ xã hội ngoài công lập cũng đã tiếp nhận nhiều người cao tuổi 

vào nuôi dưỡng, chăm sóc, cơ sở bảo trợ xã hội Từ Tâm Nhân Ái (Tân Uyên) 

hiện tiếp nhận nuôi dưỡng hàng chục người cao tuổi. 

Ông Phan Thành Sơn – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

cho biết, hàng năm, Sở đã tiếp nhận trên 150 đối tượng người cao tuổi, người 

tâm thần, lang thang, ăn xin, không nơi nương tựa vào các cơ sở bảo trợ xã hội. 

Nhiều năm qua, Bình Dương đã giải quyết cơ bản đi đến chấm dứt tình trạng 

người cao tuổi ăn xin ngoài đường và kiên quyết không để phát sinh tình trạng 

này. 

Song song đó, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cũng được tỉnh 

quan tâm thường xuyên. Các tổ chức xã hội thường xuyên kết hợp với các tổ 

chức y tế trong và ngoài tỉnh, ngoài nước khám bệnh, phát thuốc miễn phí, mổ 

mắt, phục hồi chức năng cho người cao tuổi. Đáng chú ý là phong trào rèn luyện 

sức khỏe người cao tuổi hoạt động sôi nổi thông qua các câu lạc bộ dưỡng sinh, 

câu lạc bộ thể dục thể thao. 

 
Công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được tỉnh quan tâm thường xuyên 

 

Theo thống kê của Hội người cao tuổi tỉnh Bình Dương, hiện nay, toàn 

tỉnh có 149 câu lạc bộ dưỡng sinh thường xuyên sinh hoạt với 4.805 hội viên tập 

luyện hàng ngày. Có 239 câu lạc bộ thể dục thể thao với nhiều bộ môn bóng 

bàn, cầu lông, xe đạp, khiêu vũ, bơi lội. Điển hình là Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh có 
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Câu lạc bộ bóng bàn hoạt động suốt các ngày trong tuần với hàng trăm người 

cao tuổi đến sinh hoạt. 

Luôn phát huy vai trò của người cao tuổi 

Những năm qua, Bình Dương đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào 

nhằm phát huy vai trò tiềm năng của người cao tuổi và đã đạt được những kết 

quả đáng khích lệ. Đó là phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” năm 2011 có 

72,7% người cao tuổi trong tỉnh đạt danh hiệu này. Thực hiện cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc tỉnh phát động có tới 97% hộ gia đình có người cao tuổi đạt danh 

hiệu gia đình văn hóa. 

 

Không chỉ góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, người cao 

tuổi tiếp tục đóng góp sức lao động tham gia phát triển kinh tế xóa đói, giảm 

nghèo, tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo thống kê của Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội, Bình Dương hiện có 16.000 người cao tuổi 

đang trực tiếp lao động sản xuất, trong đó có 1.308 người cao tuổi làm chủ trang 

trại, 342 người làm chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, 

chủ các cơ sở nghề truyền thống, có 1.064 người cao tuổi kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ, góp phần giải quyết trên 4.500 lao động có việc làm ổn định. 

 Bên cạnh đó, người cao tuổi còn đóng góp tích cực tham gia xây dựng hệ 

thống chính trị, Đảng, chính quyền, đoàn thể ở các cơ sở. Hiện có 2.175 người 

cao tuổi tham gia công tác cấp ủy Đảng, ban ngành, HĐND, UBND, Mặt trận và 

các đoàn thể, tổ hòa giải, tổ an ninh, ban thanh tra nhân dân ở khu ấp, xã, 

phường, thị trấn. Người cao tuổi còn tham gia tích cực trong công tác phòng, 

chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm. Thực hiện khẩu hiệu ông bà, cha mẹ mẫu 

mực, con cháu thảo hiền làm tấm gương và làm nòng cốt, tâm huyết tham gia 

các hoạt động ở địa phương, cơ sở. Nhiều người cao tuổi còn sức khỏe tích cực 

tham gia xây dựng Quỹ khuyến học, truyền đạt kinh nghiệm, kỹ năng cho lớp trẻ 

kế thừa. Tiếp tục việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

bằng những việc làm thiết thực thông qua các phong trào hành động cách mạng 

ở cơ sở. 

 Từ những kết quả trên, có thể nói công tác người cao tuổi tỉnh Bình 

Dương những năm qua ngày càng được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo ban 

hành nhiều chủ trương, chính sách để chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi. 

Qua đó thể hiện bản chất tốt đẹp, đạo lý, truyền thống quý báu của dân tộc Việt 

Nam, phù hợp với quan điểm của Đảng ta “Người cao tuổi có công sinh thành, 

nuôi dưỡng, giáo dục con cháu về nhân cách và giữ vai trò quan trọng trong gia 

đình và xã hội”. 

Phan Anh  
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66. Hoàng Phạm. Bình Dương triển khai mạnh các chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp và người lao động / Hoàng Phạm // http://www.binhduong.gov.vn. 

– 2014. – Ngày 11 tháng 6. 

 

BÌNH DƯƠNG TRIỂN KHAI MẠNH CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 
 

Đầu trung tuần tháng 5/2014 vừa qua, nhân dân cả nước đã cực lực phản 

đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam, 

tuy nhiên, một số người đã có hành vi vi phạm pháp luật, phá hoại tài sản của 

doanh nghiệp, trong đó, có doanh nghiệp nước ngoài. Triển khai chỉ đạo của 

Chính phủ, tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh 

nghiệp khắc phục thiệt hại ổn định sản xuất và chính sách cho người lao động. 

Triển khai các chính sách về thuế, hải quan 
 Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài Chính phối hợp với các Bộ, cơ quan, 

địa phương hướng dẫn các doanh nghiệp bị thiệt hại để gia hạn nộp hồ sơ kê 

khai thuế, giảm thời gian nộp thuế; trường hợp doanh nghiệp bị thiệt hại thuê hạ 

tầng gắn với quyền sử dụng đất thì miễn, giảm tiền thuê đất cho công ty kinh 

doanh hạ tầng, số tiền này được khấu trừ tương ứng vào tiền thuê hạ tầng của 

doanh nghiệp bị thiệt hại. 

  Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lê Văn Trang cho biết, “Thực hiện chỉ đạo 

của Chính phủ và tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã có văn bản hướng dẫn gửi đến các 

doanh nghiệp bị thiệt hại các chính sách hỗ trợ. Việc giãn thời gian nộp, kê khai 

thuế đối với các doanh nghiệp đề nghị gia hạn nộp thuế chậm 01 tháng thì không 

cần phải làm đơn gia hạn, sau thời gian gia hạn, nếu có khó khăn phát sinh thì 

mới làm đơn giải trình gia hạn. Đối với các doanh nghiệp nợ thuế, đến cuối 

tháng 4/2014, sẽ được gia hạn thời gian nợ thuế tương ứng với mức độ thiệt 

hại”. 

 “Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, Ngành thuế đã thành lập các tổ 

chuyên biệt như Tổ kê khai, Tổ gia hạn nợ thuế, Tổ miễn giảm tiền thuê đất để 

thống kê thiệt hại, giải quyết chính sách cho từng doanh nghiệp. Trong thời gian 

tới, Cục Thuế tỉnh sẽ làm việc với các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng để trao 

đổi, thống nhất phương án miễn giảm thuế đất tốt nhất cho doanh nghiệp” – Cục 

trưởng Cục Thuế tỉnh Lê Văn Trang cho biết thêm. 

 Cục Hải quan Bình Dương cũng thực hiện việc miễn, giảm thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định và hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối 

với những khoản xuất khẩu, thuế nhập khẩu của hàng hoá bị tổn thất, cho phép 

thông quan các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp bị thiệt hại 

đang có nợ thuế. Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương Nguyễn Phước Việt 

Dũng cho biết, “Tính đến ngày 08/6, tỷ lệ doanh nghiệp tham gia xuất, nhập 

khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 98,46%. Bên cạnh đó, theo kế hoạch năm 2014, có 56 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện kiểm tra thuế quan, qua kiểm tra, có 10 

doanh nghiệp bị thiệt hại nên được miễn kiểm tra thuế quan”. 
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Hỗ trợ người lao động 
 Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh việc 

giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động như tiền lương lao động 

vào những ngày doanh nghiệp phải ngưng hoạt động, chế độ chính sách thai sản, 

bảo hiểm thất nghiệp... Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bùi Hữu Phong cho biết, 

“Tính đến nay, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã chốt hơn 10.000 sổ bảo hiểm xã hội cho 

các doanh nghiệp. Qua phản hồi của các đơn vị và rà soát cơ sở dữ liệu, Bảo 

hiểm Xã hội  tỉnh đã hoàn thành việc in mới và ký bảo lưu cho 09 doanh nghiệp 

bị thiệt hại nặng”. 

 “Tính đến hết ngày 06/6/2014, trong 10.000 sổ Bảo hiểm Xã hội  đã có 

7.000 người lao động đến nhận sổ tại Bảo hiểm Xã hội  tỉnh và Bảo hiểm Xã hội  

Dĩ An, 3.000 sổ chưa nhận do người lao động về quê, đi xin việc tại các doanh 

nghiệp khác hoặc thời gian đóng bảo hiểm xã hội quá ngắn – không đủ điều kiện 

để thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Hiện tại, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đang phối hợp 

với các đơn vị, doanh nghiệp để phục hồi khoảng 5.000 sổ Bảo hiểm Xã hội  

trước tháng 3/2014, chủ yếu là các lao động đã nghỉ việc chưa quay lại công ty 

nhận sổ”, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bùi Hữu Phong cho biết thêm. 

 Đối với việc giải quyết tiền lương cho người lao động, tỉnh đã chỉ đạo Sở 

Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh thực 

hiện chi trả lương cho người lao động bị mất việc do doanh nghiệp bị thiệt hại 

phải ngừng sản xuất, thời gian từ ngày 12/5 đến khi trở lại làm việc (trước ngày 

25/5/2014) theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Doanh nghiệp chi trả tiền 

lương, tiền công cho người lao động và hạch toán chi phí này vào chi phí được 

trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp 

mà chủ doanh nghiệp chưa quay trở lại, UBND tỉnh tạm ứng ngân sách địa 

phương để trả lương cho người lao động, sẽ hoạch toán khoản chi này vào thu 

nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp khi chủ doanh nghiệp quay trở lại. 

      Bên cạnh đó, tỉnh cũng vận động các doanh nghiệp thu nhận lại người 

lao động để đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động và sản xuất kịp thời 

các đơn hàng. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị 

Kim Oanh cho biết, “Trong sự cố vừa qua, trên địa bàn tỉnh có hơn 341.000 

người lao động ngưng làm việc, tính đến ngày 06/6, đã có hơn 322.000 lao động 

quay lại làm việc. Hiện tại, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp khoảng 

28.000 lao động. Qua các Phiên giao dịch việc làm cuối tháng 5 và đầu tháng 6, 

các doanh nghiệp đã phỏng vấn trực tiếp được khoảng 15.000 lao động. Do đó, 

nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp còn khá lớn”. 

Thực hiện chi trả bảo hiểm và chính sách hỗ trợ của ngân hàng(NH) 
 Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bị thiệt hại bước đầu khắc 

phục thiệt hại để tái sản xuất, tỉnh Bình Dương đã tác động đến các doanh 

nghiệp bảo hiểm, hướng dẫn các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương xác định 

giá trị thiệt hại để thực hiện bồi thường bảo hiểm cho các doanh nghiệp theo thủ 

tục đơn giản, rút gọn; ứng trước tiền bồi thường đối với các trường hợp đã xác 

định rõ phạm vi, đối tượng được bảo hiểm. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung 
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đã đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh 

xem xét kết quả điều tra khám nghiệm hiện trường, xác định mức độ và nguyên 

nhân thiệt hại của từng doanh nghiệp, hoàn thành thẩm định và thông báo mức 

bồi thường thiệt hại để các doanh nghiệp có điều kiện ổn định sản xuất, chăm lo 

đời sống cho người lao động. 

    Bên cạnh đó, NH Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương (NH nông 

nghiệp) đã làm việc với các NH ngoại thương và thương mại trên địa bàn tỉnh, 

nhằm đề ra biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp như giảm lãi suất, gia hạn nợ 

tín dụng,... Giám đốc NH Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương Bùi Văn Nu cho 

biết, “NH nông nghiệp tỉnh đã đề nghị các NH trên địa bàn tỉnh trực tiếp làm 

việc với các doanh nghiệp bị thiệt hại để có sự hỗ trợ. Qua làm việc, các NH 

cam kết đồng ý với việc giảm lãi suất theo thời gian hợp đồng tín dụng cũ (đã ký 

kết trước đó), để ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh lãi suất cho thời gian vay còn 

lại và gia hạn nợ tín dụng cũ với thời gian chi trả chậm từ 4 – 6 tháng”. 

 
Ngày 06/6/2014, Bộ Tài Chính phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương, Hiệp hội Bảo 

hiểm Việt Nam tổ chức chương trình trao tạm ứng tiền bồi thường bảo hiểm cho 113 doanh 

nghiệp bị thiệt hại tại tỉnh Bình Dương với số tiền 114,7 tỷ đồng 

 

Có thể nói, trong thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã triển khai bước đầu 

có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ và trong thẩm quyền của tỉnh những chính 

sách giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, thực hiện tốt các 

chính sách cho người lao động. 

Hoàng Phạm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

67. Mai Xuân. Chung sức đầu tư xây dựng nhà ở xã hội / Mai Xuân // 

http://www.binhduong.gov.vn. – 2013. – Ngày 28 tháng 11. 

 

CHUNG SỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI 
 

   Phát triển nhà ở xã hội là một trong những chương trình lớn của tỉnh 

Bình Dương để đảm bảo cho người lao động thu nhập thấp có nơi “an cư lạc 

nghiệp” tại Bình Dương. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện dự án phát triển nhà ở xã hội, mặc dù 

có sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và sự cố gắng nỗ lực từ phía doanh nghiệp đầu 

tư xây dựng nhưng người lao động vẫn chưa tiếp cận được với chính sách ưu đãi 

của tỉnh và Chính phủ.    

Kêu gọi đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội 
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tính đến tháng 6/2013, trên địa bàn tỉnh 

đã kêu gọi và thu hút các thành phần tham gia đầu tư được 50 dự án đầu tư phát 

triển nhà ở xã hội, trong đó, có 01 dự án thuộc ngân sách Nhà nước và 49 dự án 

sử dụng vốn ngoài ngân sách với tổng diện tích sàn 2.844.430m2, tổng số căn hộ 

69.727, đáp ứng cho 179.171 người. Đến nay, đã có 06 dự án hoàn thành và đưa 

vào sử dụng với diện tích 194.475m2, 4.258 căn hộ, đạt 11,11% so với mục tiêu 

đề ra đến năm 2015. Trong đó, TP.Thủ Dầu Một 02 dự án, thị xã Dĩ An 02 dự 

án, Bến Cát 01 dự án, Tân Uyên 01 dự án. 

 
Một góc dự án nhà ở xã hội  Hòa Lợi do Becamex đầu tư xây dựng 

 

 Dự kiến, đến cuối quý IV/2013 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng thêm 

03 dự án, với diện tích sàn là 102.064m2, số căn hộ là 2.456, đáp ứng cho 5.680 

người, đạt thêm 5,8% so với mục tiêu chương trình đề ra đến năm 2015. Cụ thể, 

TP.Thủ Dầu Một 01 dự án, thị xã Thuận An 01 dự án, Bến Cát 01 dự án. 

 Để phát triển dự án, tỉnh cũng quan tâm đến công tác tạo quỹ đất xây 

dựng nhà ở xã hội. Tính đến cuối năm 2012, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 

tổng số 132 dự án phát triển khu nhà ở, khu đô thị mới, trong đó, có 31 dự án có 

dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội  với tổng diện tích đất là 100,257ha. 
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Qua các phương tiện thông tin đại chúng, các ngành chức năng, doanh 

nghiệp đầu tư xây nhà ở xã hội  đã tuyên truyền sâu rộng đến người dân, nhất là 

công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp về những chính sách ưu đãi 

của Chính phủ vay vốn mua nhà ở xã hội với lãi suất 6%/năm. Tính đến 

18/9/2013, ngành chức năng đã tư vấn cho khoảng 300 khách hàng vay vốn để 

mua nhà ở xã hội . Đến nay, có 50 hồ sơ đã hoàn chỉnh, chuẩn bị ký hợp đồng 

tín dụng với số tiền 12,7 tỷ đồng. Trong đó, đã giải ngân 21 hồ sơ với số tiền là 

4,7 tỷ đồng và 12 hồ sơ đã hoàn thành thủ tục ký hợp đồng tín dụng với số tiền 

là 1,8 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp và người lao động chưa mặn mà với Nhà ở xã hội 
Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có trên 200 doanh 

nghiệp có đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động, với tổng diện tích sàn là 

269.982m2, đáp ứng khoảng 46.974 người. Ngoài ra, tổng diện tích sàn nhà trọ 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến hiện nay khoảng 1,8 triệu m2 sàn, số lượng 

nhà trọ này chủ yếu giải quyết một phần lớn chỗ ở cho người lao động nhập cư 

đến sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Riêng đối với dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở xã hội, trên địa bàn tỉnh hiện chỉ có Tổng Công ty Đầu tư Phát triển công 

nghiệp – NH Một thành viên (Becamex IDC), Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng – Tư vấn Biconsi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội . 

 Giải thích về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Tài – Giám đốc Sở Xây 

dựng Bình Dương cho biết, “Trong bối cảnh tình hình kinh tế hiện nay, Nhà 

nước đang thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ 

mô và đảm bảo an sinh xã hội. Chính sách thắt chặt tiền tệ đã ảnh hưởng đến 

dòng vốn vận hành trong thị trường bất động sản, trong đó, việc đầu tư xây dựng 

các dự án nhà ở xã hội  trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng không nằm ngoài sự 

tác động này. Hơn nữa, cơ chế chính sách ưu đãi đối với nhà ở xã hội  của Trung 

ương chưa thu hút, khuyến khích được doanh nghiệp tham gia đầu tư”. 

 “Tỉnh đã có một số quỹ đất sạch để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội , tuy 

nhiên những vị trí khu đất lại khá xa các khu, cụm công nghiệp, cơ sở hạ tầng 

chưa được đầu tư đồng bộ nên khó có thể kêu gọi các doanh nghiệp tham gia 

đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Khi vay vốn,, doanh nghiệp thường gặp khó khăn, 

thậm chí không vay được vốn do phương án đầu tư có thời gian thu hồi vốn quá 

dài từ 20 năm đến 30 năm”. 

 Còn theo ông Trần Văn Chiến – Phó Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và 

Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV Becamex IDC, “Hiện nay, Tổng Công ty 

chủ yếu xây dựng nhà ở xã hội  trên nguồn vốn tự có, chưa được hỗ trợ vay vốn 

để thực hiện dự án. Ngoài ra, Tổng Công ty còn xây dựng trên phần đất sẵn có, 

tự đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng, các khoản này Tổng Công ty chưa 

nhận được hỗ trợ theo chính sách về nhà ở xã hội  – Ông Chiến nhấn mạnh – 

nếu không thu hút được các doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở xã hội  thì 

đến năm 2015, sẽ không đảm bảo được mục tiêu mà chương trình của tỉnh đề 

ra”. 
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“Mặc dù đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính 

sách của Chính phủ trong việc hỗ trợ đối với dự án nhà ở xã hội , các hồ sơ của 

các đối tượng mua nhà ở xã hội  cũng đã được đơn giản hóa thủ tục. Tuy nhiên,  

việc tiếp cận mua nhà ở xã hội  của người thu nhập thấp vẫn chưa cao, chúng tôi 

mới chỉ bán được 1.218 căn/4.320 căn. 

Hơn nữa, chỉ cần tính với mức giá bán mỗi căn nhà ở xã hội  hiện nay 

khoảng 200–250 triệu đồng với lãi suất vay NH 0,5%/tháng. Như vậy, để sở hữu 

một căn nhà ở xã hội , mỗi tháng người lao động phải trả khoảng 3 triệu 

đồng/tháng trong vòng 10 năm. Với mức này, nhiều người khó có khả năng tiếp 

cận với nhà ở xã hội ”.   

Ông Bùi Văn Nu – Giám đốc NH Nhà nước chi nhánh Bình Dương cho 

biết, “Trong thời gian vừa qua, NH đã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách ưu đãi 

vay vốn mua nhà ở xã hội  của Chính phủ, đồng thời thủ tục cho vay cũng đơn 

giản hơn để tạo điều kiện cho các đối tượng tiếp cận với nguồn vốn vay mua nhà 

ở xã hội . Đến nay, NH đã nhận được khoảng 257 hồ sơ vay vốn của các đối 

tượng, sau khi được tư vấn cụ thể thì số khách hàng quay lại vay vốn rất hạn 

chế.   

Trước tình trạng trên, vấn đề đặt ra hiện nay là cần phải có các chính sách 

thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội . Đồng 

thời, tạo điều kiện hơn nữa để người lao động có thu nhập thấp có thể sở hữu 

một căn NXH với mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội  hợp lý. 

Mai Xuân 
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68. Trọng Minh. Chương trình nhà ở an sinh xã hội Becamex: Phục vụ 

mục tiêu phát triển bền vững / Trọng Minh // http://www.bongdabinhduong.com.  

 

CHƯƠNG TRÌNH  NH À Ở AN SINH  XÃ HỘI BECAMEX: PHỤC 

VỤ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

 
Nếu được tận mắt nhìn thấy các khu nhà ở an sinh xã hội (NƠASXH) tại 

thành phố mới Bình Dương và khu Việt Sing (TX.Thuận An) do Tổng Công ty 

Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH MTV (Becamex IDC) làm chủ đầu tư 

thì mọi người mới thấy được giá trị đích thực của dự án tạo lực xã hội nhằm 

phát triển bền vững của Bình Dương. Với mức giá chỉ nhỉnh hơn 3 triệu 

đồng/m2, dự án nhà ở dành cho người lao động này có mức giá rẻ nhất nước và 

những block nhà đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho người lao động vào cuối 

năm nay... 

Cơ hội lớn cho người lao động 

Dự án NƠASXH có quy mô 64.700 căn, phục vụ chỗ ở cho hơn 168.000 

người do Becamex IDC làm chủ đầu tư hiện đang được thực hiện và có tiến triển 

tốt. Đến nay, dự án đã được triển khai đồng loạt tại TP.Thủ Dầu Một, TX.Thuận 

An và huyện Bến Cát với gần 5.000 căn sắp hoàn thành, với giá bán từ 90 – 140 

triệu đồng/căn hộ 30m2, trong đó diện tích căn hộ là 20m2 và gác lửng 10m2. 

Đối tượng được mua nhà là những người có việc làm ổn định tại Bình Dương 

nhưng chưa có nhà ở. Theo hợp đồng đã được ký kết giữa Bacamex IDC và 

khách hàng, dự kiến ngày 31–12 tới chủ đầu tư sẽ bàn giao những căn hộ đầu 

tiên tại khu NƠASXH Hòa Lợi cho người mua. 

Theo Phó Ban quản lý dự án NƠASXH Becamex Trần Quốc Hùng, thuận 

lợi cho người mua là có thể chọn lựa khu NƠASXH phù hợp với điều kiện công 

tác. Tất cả các khu nhà trong dự án này đều được thiết kế tiện nghi và khoa học 

trên từng centimet, được xây dựng bằng vật liệu bền chắc và kỹ thuật tiên tiến. 

Cư dân trong các khu NƠASXH sẽ được hưởng các tiện ích hạ tầng kỹ thuật, xã 

hội chung của các khu đô thị hiện hữu. Bên trong các khu nhà sẽ có các dịch vụ 

tiện ích thiết yếu như nhà trẻ, cửa hàng, chỗ để xe, điểm thu gom rác... bảo đảm 

an toàn, vệ sinh. Các khối nhà đều được bảo đảm với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, 

đường giao thông nội bộ, sân bãi, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, 

có hành lang giữa, được thông gió và chiếu sáng tự nhiên, tạo ra các không gian 

cộng đồng và hình ảnh hài hòa thân thiện cho toàn khu nhà. 

Ông Nguyễn Văn Khương, Phó Ban quản lý dự án NƠASXH Becamex, 

cho rằng thuận lợi lớn cho người lao động mua NƠASXH Becamex IDC hiện 

nay là hình thức thanh toán linh hoạt, người mua có thể trả tiền dứt điểm theo 

tiến độ dự án, trên cơ sở hợp đồng được ký kết hoặc có thể trả tiền qua NH theo 

hợp đồng thỏa thuận bằng cách người mua trả trước 30% và NH trả phần còn lại 

cho nhà đầu tư theo tiến độ thanh toán trong hợp đồng; người mua sẽ thanh toán 

dần phần còn lại theo thỏa thuận với NH với lãi suất tiền vay ưu đãi theo hợp tác 

giữa chủ đầu tư dự án và NH. 
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Bình Dương là tỉnh công nghiệp với hàng trăm ngàn lao động nhập cư có 

nhu cầu về nhà ở. Để phát triển bền vững, nhằm ổn định nguồn lực thì vấn đề 

nhà ở là yếu tố quan trọng hàng đầu và được tỉnh quan tâm để thu hút đầu tư, 

phát triển ổn định. Thực tế thời gian qua, khi tìm địa điểm đầu tư, các nhà đầu tư 

tính rất kỹ, xem công nhân lao động sẽ ở đâu, sinh hoạt, đi lại thế nào, sẽ có 

những thuận lợi và tiện ích gì... Chính vì vậy, Tổng Giám đốc Becamex IDC 

Nguyễn Văn Hùng cho rằng NƠASXH Becamex là dự án lớn để làm mũi nhọn 

đột phá bảo đảm cho một quá trình phát triển công nghiệp bền vững của Bình 

Dương trong giai đoạn tới. Đây là chương trình mà Bình Dương muốn thể hiện 

cụ thể sự chăm lo cho người lao động đến đây làm việc, gắn bó cùng sự phát 

triển của tỉnh nhà. Giải quyết tốt vấn đề này sẽ giúp Bình Dương phát triển tốt 

về kinh tế, đặc biệt là phát triển công nghiệp. Ông Hùng cũng cho biết: 

“Becamex IDC đã thực hiện thành công nhiều khu công nghiệp ở Bình Dương 

và một số tỉnh, thành khác. Để thúc đẩy kinh tế phát triển, đặc biệt là ngành kinh 

tế công nghiệp, thì việc quan tâm chỗ ở cho người lao động là rất quan trọng và 

mô hình NƠASXH là một hướng đi mới. Becamex IDC rất tin tưởng vào sự 

thành công của dự án này cũng như hiệu quả kinh tế – xã hội mà dự án mang 

lại”. 

NƠASXH Becamex là chương trình đem lại hiệu quả xã hội to lớn, giải 

quyết được tương quan tác động 3 chiều giữa doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng 

công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư dự án sản xuất công nghiệp, góp phần ổn định 

nguồn nhân lực và tạo sức hấp dẫn mới cho thu hút đầu tư. Đối tượng được mua 

nhà rất rộng, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên 

nghiệp; công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp; các đối tượng đã trả 

lại nhà công vụ; học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp; người thu nhập thấp tại đô thị; những người thật sự có nhu cầu 

về nhà ở... Mô hình nhà ở này giúp các doanh nghiệp quản lý được công nhân; 

giúp chính quyền quản lý xã hội được thuận tiện, tạo môi trường văn minh, hiện 

đại phù hợp với nền kinh tế cũng như nâng cao chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật 

cho các đô thị mới. 

Quan tâm đến dự án NƠASXH Becamex, tại buổi làm việc tại Bình 

Dương mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác đã 

đến khảo sát cụ thể dự án NƠASXH được Becamex đầu tư xây dựng tại thành 

phố mới Bình Dương. Tại đây, Bộ trưởng cho rằng, dự án được triển khai rất 

hoàn chỉnh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, chỗ ở và nơi làm việc 

của công nhân lao động rất gần nhau, tạo thuận lợi cho công nhân lao động trong 

vấn đề an cư và đi lại. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, nếu giá thành NƠASXH 

Becamex chỉ trên 3 triệu đồng/m2, mức giá mà công nhân lao động có thể tiếp 

cận được nhà ở để an cư lạc nghiệp là cách làm hiệu quả nhất hiện nay. Qua đó, 

sẽ góp phần vào việc ổn định nguồn nhân lực, phục vụ cho việc phát triển kinh 

tế – xã hội của Bình Dương theo hướng bền vững. 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG TRỊNH  ĐÌNH  DŨNG: “Sẽ nhân rộng 

mô hình này tại nhiều tỉnh, thành” 
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Mô hình NƠASXH được tỉnh Bình Dương giao Becamex IDC thực hiện 

nhằm giải quyết chỗ ở cho người dân, bảo đảm ổn định xã hội, tạo động lực 

phát triển kinh tế – xã hội được triển khai rất tốt, mang tính nhân văn cao. Bộ 

Xây dựng đánh giá cao mô hình, cách làm này và sẽ nhân rộng mô hình 

NƠASXH Becamex ra nhiều tỉnh, thành nhằm giải quyết tốt bài toán nhà ở cho 

người lao động có thu nhập thấp. 

TỔNG GIÁM ĐỐC BECAMEX IDC NGUYỄN VĂN HÙNG: “Giá thành 

hạ nhưng chất lượng tốt...” 

Thời gian qua, ở một số tỉnh, thành trọng điểm có khu công nghiệp phát 

triển đã xây dựng NƠASXH rất nhiều, nhưng người lao động thu nhập thấp có 

sở hữu được căn nhà hay không mới là vấn đề. Có nơi giá thành mỗi m2 nhà từ 

8 – 12 triệu đồng/m2, với giá này thì người lao động bình thường không thể với 

tới được. Cho nên, vấn đề được Becamex IDC quan tâm nhất là phải nghiên cứu 

làm sao để có giá thành tốt nhất, phù hợp với thu nhập của người lao động. 

Cùng với lực lượng kỹ thuật của tổng công ty, một số kiến trúc sư, kỹ sư có 

nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này đã nghiên cứu rất kỹ để NƠASXH 

Becamex được áp dụng công nghệ mới, kỹ thuật thi công hiện đại nhưng vẫn 

bảo đảm giá thành hạ, chất lượng tốt. Có như vậy NƠASXH mới đi vào thực tế, 

phục vụ đông đảo người lao động có thu nhập thấp. 

Trọng Minh  
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69. Thu Thảo. Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh: Góp sức xây 

dựng nông thôn mới / Thu Thảo // http://baobinhduong.vn. – 2014. – Ngày 01 

tháng 4. 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CÁC CẤP TRONG TỈNH: GÓP SỨC 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

 

Cụ thể hóa Nghị quyết “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (nông 

thôn) của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh, thời gian qua, 

các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều mô hình hay, hiệu quả nhằm thực 

hiện xây dựng nông thôn, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. 

 Từ những mô hình hiệu quả 

Một trong những mô hình điểm về xây dựng nếp sống văn minh đô thị 

được đánh giá cao trong thời gian qua chính là mô hình Câu lạc bộ (CLB) Phân 

loại rác thải tại hộ gia đình ở tổ 10, 11 của khu phố 6, phường Phú Hòa (thành 

phố Thủ Dầu Một ). Thực hiện mô hình này, đường sá, nhà cửa trong tổ ngày 

càng sạch sẽ, thông thoáng hơn. 

 

 

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, thành viên CLB Phân loại rác thải tại hộ gia đình giới 

thiệu thùng rác đã phân loại tại gia đình mình  

Bà Võ Thị Hoàng Minh, Chủ nhiệm CLB này, cho biết thực hiện cuộc 

vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với nếp sống văn minh đô 

thị, khu phố 6 đã chọn mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình. CLB được 

thành lập vào cuối năm 2012 với khoảng 20 hộ tham gia. Ở đây, đại diện CLB 

đã tuyên truyền đến các thành viên trong CLB phải gom rác để đúng nơi, đúng 

chỗ và bỏ rác đúng giờ quy định. Đặc biệt, chị em phải làm trước một bước là 

phân loại những chai lọ, rác không tiêu hủy được để riêng… Ban đầu, các thành 

viên hơi lúng túng nhưng lâu dần thành thói quen. Giờ đây nhà nào cũng có một 

giỏ chuyên đựng những loại rác đó, vừa bán ve chai có thêm thu nhập, vừa bảo 
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đảm vệ sinh môi trường. Hiện tại, CLB đang nhân rộng mô hình đến các hộ gia 

đình còn lại trong tổ để cùng xây dựng một khu phố văn minh, sạch đẹp. 

Hay như CLB Ngôi nhà xanh của Chi hội Phụ nữ ấp Điều Hòa, xã Bạch 

Đằng (Tân Uyên) cũng đã phát huy hiệu quả. Bà Hồ Thị Thủy, Chủ nhiệm CLB, 

cho biết CLB được thành lập hơn 2 năm (tháng 8–2011) với 30 thành viên; mỗi 

quý, CLB sinh hoạt định kỳ một lần. Nội dung là tuyên truyền, vận động các chị 

em học tập các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, phòng chống bạo lực gia 

đình, tệ nạn xã hội… theo 8 tiêu chí của gia đình “5 không, 3 sạch”. Từ nhận 

thức đến hành động, chị em trong CLB thường nhắc nhau tự giác nâng cao ý 

thức trách nhiệm để thực hiện tốt các tiêu chí đề ra. Các thành viên đều cam kết 

chăm lo, nuôi dạy con khôn lớn, chăm ngoan, học giỏi, không để các em nghỉ 

học, gây mất trật tự xóm làng; thường xuyên ra quân dọn vệ sinh môi trường ở 

những tuyến đường trong ấp, tuyên truyền mọi người cùng giữ gìn vệ sinh 

chung... qua đó góp phần làm sạch nhà mình và ngõ hẻm. Chị Huỳnh Thị Thu 

Hồng, thành viên CLB, chia sẻ các tiêu chí của “5 không, 3 sạch” đều là những 

mục tiêu mà mỗi gia đình hướng đến. Vì vậy, việc tham gia CLB thật có hiệu 

quả và ý nghĩa. 

Tích cực xây dựng nông thôn mới 
Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được Trung ương 

Hội LHPN Việt Nam phát động năm 2010 trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, 

Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2012–2017) tiếp tục 

xác định thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” như nội 

dung quan trọng, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ nhằm góp phần vận động, hướng 

dẫn phụ nữ thực hiện xây dựng nông thôn, cũng như xây dựng văn minh đô thị. 

Tại Bình Dương, sau 4 năm phát động, cuộc vận động “Xây dựng gia 

đình 5 không, 3 sạch” đã phát huy hiệu quả. Thông qua các hoạt động cụ thể, 

cuộc vận động đã tạo bước đột phá trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội 

viên, phụ nữ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng gia đình. Hội viên phụ nữ đã phát 

huy vai trò, vị trí là người vợ, người mẹ trong gia đình; là người gắn kết các 

thành viên trong gia đình bằng tình yêu thương, tạo dựng sự đoàn kết, bình 

đẳng, hòa thuận trong gia đình; bản thân làm gương cho con và những người 

thân trong gia đình để cùng nhau củng cố các mối quan hệ tốt đẹp, phòng tránh 

bạo lực gia đình. 

Bà Trần Thị Mười Bảy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết nhiều hội 

viên phụ nữ đã có những chuyển biến tích cực trong cách nghĩ, cách làm, nuôi 

dạy con cái, hạn chế tình trạng thanh – thiếu niên vi phạm pháp luật, tệ nạn xã 

hội... Tính đến nay, ở hội cơ sở đã thành lập và duy trì sinh hoạt hiệu quả 38 

CLB “5 không, 3 sạch” với hơn 1.000 thành viên. Bên cạnh đó, ở hội cơ sở còn 

có các mô hình hoạt động như CLB “Gia đình hạnh phúc”, “Không sinh con thứ 

3”, “Gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng”, “Phòng chống bạo lực gia đình”… 

Hoạt động của các CLB khá sôi nổi với nhiều hình thức gắn liền với các tiêu chí 

ra quân làm vệ sinh đường phố, trồng cây xanh, rau sạch bảo đảm an toàn cho 
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bữa ăn gia đình, tạo nét mới trong phong trào tự quản đoạn đường, khu phố sạch 

đẹp… 

 Thu Thảo 
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70. Mai Xuân. Bình Dương triển khai tổ tư vấn, giới thiệu việc làm lưu 

động / Mai Xuân // http://www.binhduong.gov.vn. – 2014. – Ngày 17 tháng 6. 

 

BÌNH DƯƠNG TRIỂN KHAI TỔ TƯ VẤN,  

GIỚI THIỆU VIỆC LÀM 

 
Thời gian qua, Bình Dương luôn quan tâm giải quyết chế độ trợ cấp thất 

nghiệp tạm thời cho người lao động phải nghỉ việc do một số doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh bị thiệt hại trong đợt gây rối vừa qua, đồng thời, đẩy mạnh thực hiện 

tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động (NLĐ) bị thất nghiệp thông qua 

việc thành lập các Tổ tư vấn giới thiệu việc làm lưu động (Tổ tư vấn). 

Thu hút đông người lao động tham dự 
Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh mới triển khai thành lập Tổ tư vấn tại 

khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thị xã Thuận An, thu hút rất đông NLĐ 

đến đăng ký hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp và tìm hiểu thông tin về 

việc làm tại đây. 

Theo ghi nhận, riêng trong ngày 9/6/2014, đã có hơn 100 người đến đăng 

ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp và tìm hiểu cơ hội việc làm mới tại đây. Bà Trần 

Thị Hương – thị xã Dĩ An cho biết: “Việc Tổ tư vấn đến tận các khu công 

nghiệp, xí nghiệp, doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu việc làm là rất thuận lợi, là 

đầu mối, cổng thông tin rất hữu ích, giúp NLĐ kiếm được việc làm dễ dàng 

hơn.”; bà Trần Thị Cẩm Nhung – thị xã Thuận An chia sẻ: “Chúng tôi đến để 

nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, việc tổ chức các Tổ tư vấn rất 

thuận tiện cho những NLĐ ở xa,  được giải quyết thủ tục cũng nhanh chóng.”... 

Có thể nói, việc xúc tiến thành lập các Tổ tư vấn giới thiệu việc làm lưu 

động trong thời điểm hiện nay là rất phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tế của NLĐ 

tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

 

 
Các Tổ tư vấn giới thiệu việc làm đến tận các doanh nghiệp tư vấn cho người lao 

động các chính sách và thông tin việc làm 



207 
 

 

Ông Phạm Hoàng Thái – cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh cho 

biết, các Tổ tư vấn tại các khu công nghiệp, xí nghiệp, doanh nghiệp sẽ hướng 

dẫn cụ thể cho người lao động hiểu rõ về các chính sách bảo hiểm thất nghiệp, 

giúp NLĐ đăng ký, giảm tải lượng người đến đăng ký hưởng BHTN tại Trung 

tâm. Ngoài việc tư vấn chính sách BHTN, còn tư vấn việc làm phù hợp với khả 

năng NLĐ, tư vấn những nghề đào tạo phù hợp giúp NLĐ tự tin, hòa nhập, có 

được cơ hội tìm việc làm cao hơn. Chúng tôi liên kết với rất nhiều doanh nghiệp 

để tuyển dụng và hướng dẫn họ quay lại thị trường lao động.” 

Tại Công ty TNH H Giày Thông Dụng, hơn 1.000 công nhân đã đến để 

được tư vấn về chính sách BHTN, tình hình tuyển dụng, ngành nghề tuyển dụng, 

nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp  trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ cho NLĐ 

đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được học nghề. Theo đó, NLĐ đang hưởng trợ 

cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề được hỗ trợ học nghề thông qua các cơ sở 

dạy nghề. 

Hướng dẫn, giải quyết thỏa đáng cho người lao động 

Với chức năng tổng hợp vừa giải quyết thủ tục đăng ký bảo hiểm thất 

nghiệp, vừa hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề… các Tổ tư vấn đã 

hướng dẫn, giải quyết thỏa đáng yêu cầu của người lao động về các chế độ chính 

sách. Đặc biệt, cung cấp đầy đủ thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các 

doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó, giúp NLĐ thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu 

thông tin tiếp cận việc làm. Cùng với điểm tư vấn lưu động tại khu công nghiệp 

Việt Nam – Singapore, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương đã triển 

khai đồng bộ Tổ tư vấn tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các Tổ tư vấn 

được duy trì tùy theo tình hình giải quyết nhu cầu của người lao động. 

 Theo Trưởng phòng Giới thiệu việc làm – Trung tâm Giới thiệu việc làm 

tỉnh Nguyễn Thanh Phương, Trung tâm đã tổ chức 8 Tổ tư vấn, đã tổ chức tư 

vấn tại các công ty trên địa bàn TX.Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát và các 

Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Sóng Thần, Đồng An, Công ty giày 

Thông Dụng. Qua đó, giúp người lao động hòa nhập nhanh vào thị trường lao 

động để ổn định cuộc sống. Đồng thời, giúp các công ty bị thiệt hại bổ sung kịp 

thời lực lượng lao động nhằm khôi phục sản xuất. 

   Với những động thái hỗ trợ kịp thời, cụ thể, từ phía các ngành chức 

năng, tình hình lao động việc làm ở Bình Dương đã nhanh chóng được ổn định 

thông qua các kênh thông tin hỗ trợ, giúp người lao động dễ dàng tìm việc làm. 

Theo thông tin từ sàn giao dịch việc làm tỉnh Bình Dương, hiện có hàng 

trăm doanh nghiệp trên địa bàn đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự với hơn 

13.000 vị trí, trong đó, có nhiều lao động đã tiếp cận với thông tin việc làm và 

ứng tuyển thành công vào nhiều vị trí. 

Mai Xuân 
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71. Hồ Sỹ Hoàng. Y tế Bình Dương 10 năm vững mạnh / Hồ Sỹ Hoàng //  

http://soyte.binhduong.gov.vn. – 2014. – Ngày 16 tháng 7. 

 

Y TẾ BÌNH  DƯƠNG 10 NĂM VỮNG MẠNH  
 

Mười năm qua, cùng với phát triển nhanh, bền vững của kinh tế tỉnh Bình 

Dương, ngành Y tế đã lớn mạnh không ngừng, đạt được những thành tựu quan 

trọng, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Mạng lưới Y tế phát triển rộng khắp: Năm 2013 có 14 đơn vị trực 

thuộc Sở Y tế tuyến tỉnh, so với năm 2003 là 11 đơn vị; 14 đơn vị tuyến huyện 

gồm 07 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và 07 phòng Y tế; 16 phòng 

khám đa khoa khu vực (PKĐKKV) công lập và 91 trạm Y tế trực thuộc Trung 

tâm Y tế tuyến huyện, so với năm 2003 là 02 PKĐKKV công lập và 79 trạm Y 

tế; 02 bệnh viện ngành trên địa bàn tỉnh với 11 trạm Y tế nông trường; 2.365 cơ 

sở hành nghề Y dược tư nhân và Y tế doanh nghiệp tại các khu, cụm công 

nghiệp với 11 trạm Y tế và 68 phòng y tế; 100% thôn ấp có nhân viên y tế hoạt 

động. 

Quy mô các cơ sở khám chữa bệnh lớn mạnh, 03 khám chữa bệnh tuyến 

tỉnh, năm 2003 quy mô giường bệnh: Bệnh viện đa khoa tỉnh là 600 giường, 

Bệnh viện Y học cổ truyền 80 giường, Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em dị 

tật 20 giường; năm 2013 Bệnh viện đa khoa tỉnh là 1100 giường, Bệnh viện Y 

học cổ truyền 150 giường, Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng 100 

giường. 

Về Y tế cơ sở: Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT/TW ngày 

22/01/2002 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 15–CT/TU ngày 24/05/2002 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ 

sở. Đầu năm 2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/QĐ–UBND ngày 

03/01/2013 V/v thành lập Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

Bình Dương; trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị y tế tuyến huyện, gồm trung tâm y tế 

huyện, thị, thành phố, trung tâm dân số – KHHGĐ và bệnh viện tuyến huyện. 

Việc sáp nhập, tuy có những khó khăn ban đầu, hiện nay các Trung tâm đã ổn 

định vàhoạt động hiệu quả. Năm 2003 có 4,4 cán bộ y tế (cán bộYT)/1trạm y 

tế (TYT), năm 2013 có 789 cán bộYT làm việc tại các TYT, bình quân 1 trạm y 

tế có 8,7 cán bộYT; trong đó trên đại học 11 người, bác sĩ 77 người. 100% TYT 

có bác sĩ, nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi, so với năm 2003 có 84,8% trạm Y tế có 

Bác sỹ; 100% khu phố/ấp có nhân viên y tế và cộng tác viên chương trình y 

tế. 45/91 (49,45%) xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã và 88/91 

(96,7%) xã, phường, thị trấn đạt Tiên tiến về YHCT. 05/30 xã đạt Bộ Tiêu chí 

quốc gia về nông thôn mới theo Quyết định số 491/QĐ–TTg ngày 16/4/2009 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

 Nguồn lực y tế: Năm 2003 toàn ngành có 2.024 cán bộ y tế, tỷ lệ bác sĩ 

1,9/10.000 dân; 85,4% trạm y tế có bác sĩ. Năm 2013, có 7.465 cán bộ y tế: công 

http://soyte.binhduong.gov.vn/soyte/index.php/tin-tuc-su-kien/37-tin-tuc/1380-yt
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lập 3.386 người, ngoài công lập 2.824 người, y tế ngành trên địa bàn tỉnh 606 

người và Y tế doanh nghiệp 649 người. Tỷ lệ bác sĩ đạt 6,2/10.000 dân. 

Kinh phí cho hoạt động của ngành 10 năm qua luôn được cấp đầy đủ, 

giúp ngành thực hiện tốt nhiệm vụ và đầu tư phát triển. Hầu hết các đơn vị y tế 

tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế tuyến huyện đã được xây dựng kiên cố và mua sắm 

trang thiết bị theo quy định. 16 phòng khám đa khoa (PKĐK) khu vực, PKĐK ở 

khu công nghiệp và cụm công nghiệp được thành lập, có 14 PKĐK đã được xây 

dựng kiên cố, 02 PKĐK còn lại đang chuẩn bị đầu tư xây dựng mới.  Hiện nay 

có 91 xã phường, thị, trấn, 10 năm qua, có 38 trạm y tế được xây mới, 31 trạm 

được nâng cấp, 61 trạm được mua sắm trang thiết bị theo quy định của Bộ Y tế. 

Các đơn vị đặc biệt là các đơn vị tuyến huyện, tỉnh được đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, khám chữa bệnh, phòng bệnh ...tăng 

cường hiệu quả hoạt động. 

Tỉnh ủy, HĐND– UBND tỉnh những năm qua đã ban hành nhiều chế độ, 

chính sách nhằm hỗ trợ, thu hút cán bộ y tế, đào tạo cán bộYT theo địa chỉ sử 

dụng đã tạo điều kiện từng bước phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hoạt 

động của ngành chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Thực hiện các chỉ tiêu Y tế: Những năm qua, hàng năm ngành Y tế đều 

thực hiện hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Y tế được Bộ Y tế, UBND 

tỉnh giao. 

– Về phòng bệnh: không có dịch lớn xảy ra, nhiều bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm được khống chế, đặc biệt là những bệnh mới nổi như: cúm A H5N1, 

cúm AH1N1, tay chân miệng ... Kiến thức về phòng bệnh, phòng dịch của người 

dân đã được nâng lên. Thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia y tế: 

duy trì kết quả loại trừ bệnh phong, uốn ván sơ sinh, thanh toán bệnh bại liệt; 

duy trì tỷ lệ tiêm chủng mở rộng hàng năm đạt 99–100%; khống chế tỷ lệ hiện 

nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư <0,3%; giảm nhanh tỷ lệ suy dinh 

dưỡng trẻ dưới 5 tuổi cân nặng/tuổi từ 24,1% năm 2003 xuống 9,4% năm 2014; 

hạn chế đến mức thấp nhất số vụ ngộ độc thực phẩm và số người mắc, không có 

tử vong do ngộ độc thực phẩm; duy trì mức sinh thay thế, tỷ số giới tính khi sinh 

109 bé trai /100 bé gái năm 2013... 

 – Về khám bệnh, chữa bệnh: năm 2003 toàn tỉnh có 1.646 giường 

bệnh, tỷ lệ giường bệnh/10.000 dân là 1,92, khám bệnh 3.595.779 lượt 

người, điều trị nội trú 73.153 lượt người. Năm 2013, toàn tỉnh có 4.261 giường 

bệnh, trong đó 1.338 giường y tế ngoài công lập chiếm 31,4%; tỷ lệ giường 

bệnh/10.000 dân 23%00(gồm cả giường của trạm y tế xã); khám bệnh 6.718.534 

lượt người, trong đó y tế ngoài công lập 1.122.330 lượt người, chiếm tỷ lệ 

16,7%; bình quân 3,7 lần khám bệnh/người dân; điều trị nội trú 161.552 lượt 

người, điều trị ngoại trú 55.268 lượt người.   

Năm 2013 các đơn vị trong ngành triển khai nhiều trang bị hiện đại, ứng 

dụng kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh, như: chụp MRI, chụp CT Scanông 

nghiệper, sử dụng Oxy cao áp, đặt máy tạo nhịp tạm thời trong cấp cứu tim 

mạch, đặt stent mạch vành ..Duy trì thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến và Đề 
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án 1816 của Bộ Y tế nhằm chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng phục vụ 

người bệnh. 

– Về Bảo hiểm Y tế: tiếp tục thực hiện tốt bảo hiểm y tế toàn dân, năm 

2013 tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 71,9%. 

– Thực hiện tốt đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất tổng 

hợp, vaccin, sinh phẩm y tế, đảm bảo đủ thuốc phục vụ nhân dân. 

Công tác xã hội hóa y tế: 
Năm 2003 toàn tỉnh hiện có 835 cơ sở hành nghề Y dược tư nhân; năm 

2013 có 2.365 cơ sở, trong đó: 10 bệnh viện, 37 phòng khám đa khoa, 40 công 

ty sản xuất, kinh doanh, bảo quản thuốc và 2.278 cơ sở hành nghể Y Dược khác 

trên địa bàn tỉnh. Y tế ngoài công lập cùng với y tế công lập hàng năm góp phần 

thực hiện tốt chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời  đã tạo ra cho người 

dân nhiều sự chọn lựa khi cần phải khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ. 

Hàng năm nhiều tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước viện trợ bằng 

tiền mặt, trang thiết bị y tế, hợp tác trong đào tạo, thực hiện các dự án...với kinh 

phí trung bình hàng năm khoảng 2–5 tỷ đồng. 

Thực hiện tốt các hoạt động quản lý ngành: công tác thanh tra, kiểm 

tra, giám sát nhằm phát hiện thiếu sót, có biện pháp khắc phục kịp thời. Duy trì 

thực hiện tốt công tác sơ kết tổng kết, lập kế hoạch, quy hoạch ngành. 

Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh:Song với các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và nâng cao kiến thức 

cho người dân Công đoàn Ngành Y tế Bình Dương triển khai quán triệt Chỉ thị 

số 03–CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, 

trên cơ sở nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị các chi bộ, các tổ chức đoàn thể đã 

lựa chọn các hình thức sinh hoạt như nói chuyện chuyên đề, hái hoa dân chủ, kể 

chuyện về Bác… Cụ thể: Chi bộ Văn phòng Sở Y tế, hàng tháng các tổ Đảng sẽ 

sưu tầm và kể một mẩu chuyện về Bác theo chủ đề lựa chọn, có đánh giá, phân 

tích, rút ra bài học kinh nghiệm. Đối với Công đoàn ngành y tế định kỳ sinh hoạt 

Ban Chấp hành đều có báo cáo chuyên đề của một đến 2 đơn vị trực thuộc về 

thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

nhằm giới thiệu cách làm, kinh nghiệm tổ chức thực hiện của đơn vị mình để các 

đơn vị bạn học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Nhân kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2013), Công đoàn ngành y tế đã tổ chức 

Hội thi “Làm theo Bác” có 23 đơn vị và 198 cán bộ, nhân viên tham gia. Ban tổ 

chức đã trao 15 giải thưởng cho các đội tham dự. Việc phát động cán bộ, đảng 

viên và quần chúng đăng ký thi đua “Làm theo Bác” đã được các cấp ủy Đảng 

triển khai gắn với phong trào thi đua yêu nước trong mỗi đơn vị, qua đó góp 

phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành là bảo vệ và chăm sóc sức 

khỏe nhân dân. 

Phó Bí thư Thường trực – Đảng ủy Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành Y 

tế, bà Võ Thị Ánh Hồng cho biết: “Việc đăng ký thi đua làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm qua đã được các cấp ủy Đảng, cán bộ, 
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đảng viên và quần chúng quan tâm, tích cực hưởng ứng nhiều hơn năm 2012. Có 

5 cá nhân xuất sắc tiêu biểu của ngành tham dự hội nghị tuyên dương, điển hình 

tiên tiến “người tốt, việc tốt” của tỉnh. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần 

chúng về phong cách Hồ Chí Minh càng sâu sắc từ đó góp phần nâng cao y đức 

của người thầy thuốc”.  

Ghi nhận những thành tích đóng góp cho ngành, cho sự ổn định phát triển 

y tế, trong dịp tổng kết 5 năm phong trào thi đua (2006–2010) Ngành Y tế Bình 

Dương và vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng nhất.   

 Hồ Sỹ Hoàng 
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72. Đỗ Tuân. Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng xa / Đỗ Tuân 

// http://baobinhduong.org.vn. – 2014. – Ngày 03 tháng 01. 

 

QUAN TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN VÙNG XA 
 

Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe y tế cho người dân ở vùng sâu, 

vùng xa luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Tại Bình Dương, 

ngành y tế đã có nhiều nỗ lực để phát huy hiệu quả mạng lưới y tế các xã vùng 

sâu, vùng xa, tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho nhân dân. Tuy nhiên, 

công tác y tế ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn gặp một số khó khăn cần tháo gỡ. 

Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 

Thời gian qua, công tác khám, chữa bệnh cho người dân tại các xã vùng 

xa huyện Dầu Tiếng có nhiều bước tiến tích cực, mang lại niềm tin cho người 

dân. Năm 2013, Trung tâm Y tế xã Minh Hòa đã khám, điều trị được 19.974 

lượt người (BHYT 13.500, Đông y 6.548, trẻ em dưới 6 tuổi 1.920), tiêm VAT 

cho 183 phụ nữ có thai, số trẻ sinh trong năm 164 trẻ. Xã Minh Thạnh khám 

chữa bệnh cho 15.900 lượt bệnh nhân (BHYT 10.975, YHCT 4.978, trẻ dưới 6 

tuổi 1.393, khám khác 4.015), bảo đảm tốt công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ 

em (khám trước và sau khi sinh cho 147 bà mẹ, số trẻ sinh trong năm 147 trẻ). Y 

sĩ Vũ Thị Thu Hương, Phó trạm Y tế xã Minh Thạnh, chia sẻ: “Trước đây, trạm 

y tế chưa được người dân tin tưởng, việc khám chữa bệnh, mua thuốc thường ở 

ngoài. 5 năm trở lại đây, trạm y tế có nhiều thay đổi cả về tổ chức lẫn cơ sở vật 

chất, làm tốt công tác tuyên truyền, khám chữa bệnh theo BHYT, cấp phát thuốc 

miễn phí… tạo được niềm tin cho nhân dân trong vùng”. 

 

 
Khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) 

Để đạt được kết quả trên, ngành y tế đã tiếp tục củng cố và hoàn thiện 

mạng lưới y tế cơ sở. Cùng với ngành y tế, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn 

thể cũng đã nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng cơ sở 

vật chất và trang cấp các thiết bị y tế phù hợp cho y tế cơ sở; cải cách mạnh mẽ 

thủ tục khám chữa bệnh; nâng cao y đức và trách nhiệm của cán bộ y tế, chất 
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lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường 

thông tin giáo dục truyền thông có hiệu quả, góp phần làm thay đổi hành vi của 

mọi cá nhân và cộng đồng; có chính sách đãi ngộ thích hợp để khuyến khích cán 

bộ y tế làm việc tại trạm y tế xã phường, đặc biệt là ở miền núi, vùng sâu, vùng 

xa… 

Vướng mắc cần tháo gỡ 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân 

vùng xa của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ. Tại các 

trạm y tế, hầu hết đội ngũ y, bác sĩ còn thiếu, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết 

bị phục vụ công tác khám chữa bệnh còn chưa đồng bộ. Hiện nay, trên địa bàn 

toàn tỉnh, hệ thống y tế được thành lập trên cơ sở mỗi ấp có một nhân viên y tế 

hoạt động bán chuyên trách, hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định của 

HĐND tỉnh. Mỗi cán bộ y tế ấp được trang bị túi y tế, bao gồm các dụng cụ y tế, 

thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu để phát hiện, giải quyết các bệnh thông thường và 

sơ cấp cứu bệnh nhân trước khi chuyển tuyến lên các cơ sở y tế huyện, tỉnh. 

Riêng tại Dầu Tiếng, các trạm y tế xã đã cơ bản được sửa chữa, nâng cấp, 

xây mới, một số trang thiết bị khám bệnh hiện đại đã được đầu tư, như: Máy 

siêu âm, xét nghiệm sinh hóa... Tuy nhiên, hầu hết đều thiếu đội ngũ y, bác sĩ có 

trình độ để vận hành và sử dụng hiệu quả trang thiết bị hiện đại. Y tá Nguyễn 

Thị Minh, Phó trạm Y tế xã Minh Hòa, cho biết: “Trạm y tế xã, kết hợp cùng 

phòng khám khu vực nên về phía trang thiết bị y tế khá đầy đủ, đặc biệt có 1 xe 

cứu thương. Tại đây, chủ yếu khám, chữa bệnh ban đầu, bệnh thông thường, làm 

công tác dự phòng tuyên truyền... Những trường hợp bệnh nặng đều chuyển lên 

bệnh viện huyện, tỉnh do trạm chỉ có một bác sĩ (trưởng trạm), vừa đảm nhiệm 

công tác tổ chức và chuyên môn nên thời gian bị bó hẹp”. 

Mặt khác, việc xây dựng nhà ở cho cán bộ y tế, cung cấp phương tiện 

chuyển tuyến, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động khám chữa bệnh thực 

hiện chưa đồng bộ. Chế độ đãi ngộ để động viên bác sĩ, nhân viên y tế từ phố thị 

lên vùng xa chưa phù hợp nên chưa có sức thu hút cao. Do đó, để thực hiện tốt 

công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng xa, ngoài đầu tư về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, cần đáp ứng đủ nhân lực y, bác sĩ, có chuyên môn để quản 

lý, sử dụng trang thiết bị một cách hiệu quả. 

“Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân cần tập 

trung thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chủ động phòng, chống không để xảy 

ra dịch bệnh; chuẩn bị phương án về nhân sự, dự trữ thuốc để kịp thời xử lý khi 

có dịch bệnh xảy ra; triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm vệ sinh an 

toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Các ngành chức năng phải 

thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng; thực hiện Luật BHYT tại tất cả các tuyến; tiếp tục thực hiện xã hội 

hóa lĩnh vực y tế, nhất là xã hội hóa y tế kỹ thuật cao; chuẩn bị nguồn nhân lực 

đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân...”. 

(Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung) 

Đỗ Tuân 
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73. Hoàng Phạm. Bình Dương đẩy mạnh thực hiện các chính sách, pháp 

luật về môi trường / Hoàng Phạm // http://www.binhduong.gov.vn. – 2014. – 

Ngày 14 tháng 5. 

 

BÌNH  DƯƠNG ĐẨY MẠNH  THỰC HIỆN CÁC CHÍNH  SÁCH, 

PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG 
 

Kỳ 1 – Công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2007 – 2013: kết quả 

khả quan 
   Trong thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của 

Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cùng với sự nỗ lực của các cấp các ngành, 

công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều bước chuyển 

biến tích cực, đã đạt được một số kết quả khả quan. 

Đẩy mạnh chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách 

pháp luật về BVMT 

   Là một tỉnh phát triển mạnh và nhanh về công nghiệp, do đó, việc 

BVMT là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển bền vững của tỉnh. 

Trong thời gian qua, tỉnh đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ 

trương, chính sách pháp luật về BVMT, xem đây là điều kiện tiên quyết đảm 

bảo cho sự thành công của công tác BVMT. Bên cạnh việc xây dựng các chương 

trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch về BVMT, tỉnh còn chủ động ban hành nhiều 

văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, nhằm giúp cho quá trình triển 

khai Luật BVMT được triển khai dễ dàng và đạt hiệu quả cao. 

 Từ năm 2007 đến nay, tỉnh đã ban hành 24 văn bản quy phạm pháp luật 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật về BVMT. Trong đó, có nhiều 

văn bản quan trọng như Quyết định 1193/2009/QĐ–UBND ngày 30/3/2009 của 

UBND tỉnh về thành lập Đội kiểm tra liên ngành trong công tác BVMT, Quyết 

định 04/2010/QĐ–UBND ngày 25/01/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành 

Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, Quyết định 17/2010/QĐ–

UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ di dời các 

cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa 

bàn tỉnh, Quyết định 47/2012/QĐ–UBNDngày 18/10/2012 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định nhiệm vụ chi BVMT trên địa bàn tỉnh,Quyết định 

13/2013/QĐ–UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định 

giải thưởng môi trường cho cá nhân, tổ chức cộng đồng trên địa bàn tỉnh... 

 Cùng với việc chỉ đạo công tác BVMT, công tác tuyên truyền, phổ biến 

chủ trương, chính sách pháp luật về BVMT cũng được chú trọng thực hiện. 

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền được tổ chức thực hiện với nhiều 

hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng cụ thể và có sự phối 

hợp chặt chẽ của các tổ chức, đoàn thể, mặt trận. Từ năm 2007 đến nay, tỉnh đã 

tổ chức hơn 150 lớp tập huấn về BVMT với hơn 8.000 lượt người dự; tổ chức 

được 15 cuộc mítting hưởng ứng các ngày lễ về môi trường như Ngày môi 

trường thế giới, Tuần lễ quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh môi trường,... với 
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hơn 20.000 lượt người dự. Ngoài ra, hằng năm, tỉnh còn xây dựng và công bố 

danh sách xanh về môi trường, xét duyệt và trao giải môi trường cho các tổ 

chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác BVMT. 

 
Mít–tinh kỷ niệm ngày Môi trường thế giới 5/6 

 

Tăng cường công tác thi hành pháp luật về môi trường 
  Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng, 

chống tội phạm về môi trường đã được các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT 

cũng như Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường triển khai quyết 

liệt và đạt được nhiều kết quả, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa 

bàn tỉnh. Từ năm 2007 – 2013, tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra về BVMT tại 

7.388 đơn vị sản xuất kinh doanh, qua đó, đã xử lý vi phạm hành chính 3.147 cơ 

sở vi phạm với số tiền hơn 51,4 tỷ đồng, trong đó, Phòng cảnh sát phòng, chống 

tội phạm về môi trường đã phát hiện 951 vụ vi phạm về BVMT, điều tra làm rõ 

và xử lý 926 vụ, xử phạt hành chính 888 vụ với tổng số tiền phạt hơn 20,6 tỷ 

đồng. 

  Bên cạnh đó, nhằm tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm về môi 

trường, công tác phối hợp giữa các ngành, các đơn vị trong hoạt động thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện khá chặt chẽ. Để tránh chồng chéo, trùng 

lắp, Công an tỉnh đã xây dựng quy chế phối hợp và ký kết kế hoạch liên ngành 

với các cơ quan, đơn vị về hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi 

trường trên địa bàn tỉnh như Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm, 

Chi cục Quản lý thị trường,... Đặc biệt, tỉnh còn thành lập Đội công tác liên 

ngành kiểm tra đột xuất tình hình chấp hành quy định của pháp luật về BVMT – 

đã kịp thời xử lý các vi phạm và hạn chế những hành vi tránh né, đối phó của 

các doanh nghiệp, cũng như hạn chế sự chồng chéo, trùng lắp trong quá trình 

thanh tra, kiểm tra về môi trường. 

Tăng cường các nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường 
 Từ năm 2005 đến nay, nhiều nguồn vốn đã được huy động đầu tư cho 

công tác BVMT, trong kế hoạch BVMT của tỉnh, đã xác định danh mục 33 dự 

án, đề án về BVMT với tổng số vốn dự kiến hơn 6.970 tỷ đồng, trong đó, nguồn 

vốn ngân sách là 1.884 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã bố trí vốn 
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cho 18 dự án với số vốn 650 tỷ đồng, đạt 34,5% kế hoạch. Bên cạnh nguồn chi 

đầu tư cho xây dựng cơ bản, nguồn chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp môi 

trường ngày càng tăng về giá trị tuyệt đối và tỷ lệ so với tổng chi ngân sách nhà 

nước của tỉnh, năm 2007 chi 38 tỷ đồng, đến năm 2010 chi 81,3 tỷ đồng và đến 

năm 2013 chi 228 tỷ đồng. 

   Ngoài ra, việc xã hội hoá công tác BVMT bước đầu đã được triển khai 

và đạt được một số kết quả khả quan. Căn cứ vào các quy hoạch, kế hoạch bảo 

vệ môi trường giai đoạn 2011 – 2015 của tỉnh đã được phê duyệt, tỉnh đã huy 

động tối đa mọi nguồn lực từ vốn vay ODA, vốn của các doanh nghiệp để đầu tư 

xây dựng các công trình trọng điểm về BVMT, từ đó, tạo được sự lan toả trong 

đầu tư xử lý môi trường, góp phần giải quyết các điểm nóng về môi trường. Nổi 

bật nhất là dự án đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương và 

Hệ thống thu gom xử lý nước thải thành phố Thủ Dầu Một với hơn 6,7 triệu 

Euro từ nguồn vốn ODA và vốn đối ứng của Việt Nam 1.984 tỷ đồng. 

 Kỳ 2: Thực hiện công tác bảo vệ môi trường: những giải pháp căn cơ 
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74. Hoàng Phạm. Bình Dương đẩy mạnh thực hiện các chính sách, pháp 

luật về môi trường / Hoàng Phạm // http://www.binhduong.gov.vn. – 2014. – 

Ngày 17 tháng 5. 

 

BÌNH DƯƠNG ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, 

PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG 

 

Kỳ 2 – Thực hiện công tác bảo vệ môi trường: những giải pháp căn cơ 
  Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) của tỉnh Bình 

Dương đã được quan tâm thực hiện từ tỉnh đến cơ sở, nhận thức về BVMT đã có 

chuyển biến tích cực, trong đó, Bình Dương đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch mà 

Trung ương đề ra trong giai đoạn 2015 – 2020. 

Hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu của Trung ương đề ra về Bảo vệ 

môi trường  
 Có thế nói, trong những năm qua, công tác BVMT của tỉnh Bình Dương 

đã có những bước chuyển biến tích cực trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng 

doanh nghiệp và người dân về nhận thức, trách nhiệm và hành động BVMT. 

Phần lớn, chỉ tiêu, kế hoạch về BVMT mà Trung ương đã đề ra trong giai đoạn 

2015 – 2020, tỉnh đã đạt được và vượt mức ngay trong năm 2013. Cụ thể, có 

27/28 khu công nghiệp đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, hệ thống 

thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt đô thị giai đoạn I của thành phố Thủ Dầu 

Một đã đi vào hoạt động với công suất 17.650m3/ngày (tổng công suất 

70.000m3/ngày); hoàn thành khắc phục triệt để 139/146 cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng, chấm dứt hoạt động hoặc di dời ra khỏi khu dân cư, đô thị 

theo kế hoạch 25/33 cơ sở gây ô nhiễm, 60% cơ sở sản xuất – kinh doanh mới 

thành lập đạt khá các chỉ tiêu về BVMT. 

 
Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị thành phố Thủ Dầu Một giai đoạn I (thuộc 

Dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương) đã được đưa vào sử dụng 

 

    Chất thải rắn được thu gom và xử lý đạt 88,2%, chất thải y tế được thu 

gom và xử lý đạt trên 97%, mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường đã được kiềm 
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chế, các điểm nóng về môi trường đã được kiểm soát, trên 97% dân cư đô thị và 

96,2% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. 

Nâng cao công tác BVMT: cần sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp 

luật 
 Nhìn chung, hệ thống các văn bản pháp luật về BVMT đã ban hành trong 

những năm qua cơ bản đáp ứng được yêu cầu cho công tác quản lý nhà nước về 

BVMT trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hệ thống các văn bản pháp luật về BVMT 

chưa đồng bộ, một số văn bản còn thiếu tính liên kết, chồng chéo, thiếu chặt chẽ 

và chưa thật sự chủ động gây khó khăn trong quá trình quản lý. 

 Trong buổi làm việc với Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khoá 

XIII vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm (khối văn xã) đã kiến 

nghị, “Cần đẩy nhanh tiến độ, chất lượng về việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ 

môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành luật để hệ thống văn bản quy 

định pháp luật về BVMT được đầy đủ, rõ ràng. Bên cạnh đó, cần tập trung rà 

soát và điều chỉnh một số nội dung mâu thuẫn giữa Luật Bảo vệ môi trường và 

Luật Tài nguyên nước; xem xét làm rõ hơn trách nhiệm của các Bộ ngành, các 

cơ quan đoàn thể trong công tác BVMT, đồng thời, phân cấp mạnh về tuyến cơ 

sở”. 

 “Ngoài ra, cần phải ban hành các chính sách cụ thể để khuyến khích các 

hoạt động giảm thiểu ô nhiễm, tái chế, tái sử dụng chất thải và sản xuất các sản 

phẩm xanh. Ban hành các chế độ, chính sách ưu đãi cho cán bộ, công chức, 

chiến sĩ làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và đấu tranh phòng chống tội phạm về 

môi trường tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao”. 

Nâng cao công tác BVMT: đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
 Mặc dù công tác tuyên truyền được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức 

đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, có sự phối hợp chặt chẽ 

của các tổ chức, đoàn thể, mặt trận nhưng công tác BVMT vẫn còn nhiều khó 

khăn (nhận thức BVMT của một số bộ phận doanh nghiệp, dân cư chưa cao, 

chưa thực hiện nghiêm công tác BVMT, ý thức chấp hành pháp luật về môi 

trường trong cộng đồng và các sơ sở sản xuất còn hạn chế). 

  Phó Giám đốc Công an tỉnh Lê Ngọc Hữu đánh giá, “Mặc dù Công an 

tỉnh thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật BVMT nhưng ý thức 

trách nhiệm một số chủ doanh nghiệp về BVMT còn kém, chạy theo lợi nhuận, 

phổ biến là tình trạng xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cục bộ để đối 

phó với các cơ quan chức năng, chỉ vận hành hệ thống khi có kiểm tra”. 

    Do đó, việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định 

của pháp luật về BVMT thường xuyên sẽ giúp các doanh nghiệp có thêm nhận 

thức về công tác BVMT để áp dụng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh 

doanh, góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT. Ngoài ra, 

việc kiên quyết xử lý các doanh nghiệp, cơ sở và cá nhân vi phạm pháp luật về 

BVMT sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm BVMT, làm cho môi trường sản xuất, 

môi trường sống của cộng động ngày càng tốt hơn. 

Hoàng Phạm 
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75. Hoàng Phạm. 10 năm triển khai Pháp lệnh Dân số: Bình Dương đạt 

được nhiều kết quả khả quan / Hoàng Phạm // http://www.binhduong.gov.vn. – 

2013. – Ngày 11 tháng 12. 

 

10 NĂM TRIỂN KHAI PHÁP LỆNH DÂN SỐ: BÌNH  DƯƠNG ĐẠT 

ĐƯỢC NHIỀU KẾT QUẢ KHẢ QUAN 
 

  Pháp lệnh Dân số được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 thông qua 

ngày 01/9/2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2003, qua 10 năm (2003 – 

2013) triển khai, công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình (DS–KHHGĐ) trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương đã có những thành công quan trọng, giảm thiểu tình 

trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, từng bước nâng cao chất lượng dân số, tỷ 

lệ phá thai, tử vong bà mẹ và trẻ em giảm... 

Góp phần điều chỉnh quy mô dân số 
 Qua 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số, tỷ suất sinh thô của Bình 

Dương năm 2003 là 18,12‰ đến năm 2012 giảm xuống còn 12,5‰. Tỷ lệ sinh 

con thứ 3 trở lên năm 2003 là 5,00‰ đến năm 2012 giảm còn 4,6‰. Kết quả 

này đạt được là do sự tập trung, nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc triển 

khai thực hiện tuyên truyền, vận động tư vấn gắn liền với cung cấp các dịch vụ 

KHHGĐ/Sức khỏe sinh sản (SKSS) có chất lượng. 

 Bên cạnh đó, việc xây dựng, củng cố và mở rộng các mô hình truyền 

thông có hiệu quả như, mô hình “Xã, phường, khu, ấp không có người sinh con 

thứ 3 trở lên”, mô hình “Truyền thông thay đổi hành vi bền vững về 

SKSS/KHHGĐ cho dân nhập cư”, mô hình “Câu lạc bộ gia đình không sinh con 

thứ 3 trở lên”... cũng đã góp phần duy trì việc giảm sinh bền vững. Tiêu biểu 

như thị xã Dĩ An đã giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1,26% năm 2003 giảm 

xuống còn 0,48% năm 2012, có nhiều đơn vị đạt đơn vị 3 năm liền không sinh 

con lần 3, nhiều khu phố đạt tiêu chuẩn DS–KHHGĐ nhiều năm liền. 

Điều chỉnh tỷ lệ phân bố dân cư 
Do Bình Dương phát triển mạnh về công nghiệp – dịch vụ, nên dân cư tập 

trung chủ yếu ở các vùng đô thị như thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, 

thị xã Dĩ An. Mật độ dân số tại thành phố Thủ Dầu Một là 2.123 người/km2, thị 

xã Thuận An 5.125 người/km2, thị xã Dĩ An 5.581 người/km2 (số liệu Niên 

giám thống kê Bình Dương năm 2011), đây chính là thách thức trong việc phân 

bố dân cư giữa thành thị và nông thôn. 

 Để giải quyết vấn đề này, bằng sự nỗ lực qua nhiều năm, Bình Dương đã 

triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án để hạn chế việc di cư từ nông 

thôn lên thành thị như, khuyến khích các hộ nông dân phát triển sản xuất nông 

nghiệp (trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi...), phát triển các làng nghề (sơn 

mài, gốm...), mở rộng các khu công nghiệp ở xa trung tâm đô thị, khu dân cư... 

đã góp phần tạo việc làm cho người dân tại nơi cư trú hạn chế di dân về trung 

tâm đô thị. So với các tỉnh, thành cả nước thì tỷ lệ dân số giữa thành thị và nông 

thôn Bình Dương chênh lệch không quá lớn, nếu năm 2003 tỷ lệ dân số nông 
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thôn là 69,84% – thành thị 30,16% thì đến năm 2011 tỷ lệ tương ứng là 35,9% – 

64,1% (số liệu Niên giám thống kê Bình Dương năm 2011). 

Nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS/KHHGĐ và chất lượng dân số 
Thông qua các chính sách cho người đăng ký các biện pháp tránh thai 

hiện đại như triệt sản, tiêm thuốc tránh thai, cấy thuốc tránh thai... với mức hỗ 

trợ từ 10.000 đồng – 200.000 đồng và miễn giảm, ưu tiên hưởng các chính sách 

khác, như miễn lao động công ích, hưởng các chương trình vay vốn phát triển 

kinh tế... đã giúp cho các cặp vợ cồng có cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc 

SKSS/KHHGĐ một cách thuận lợi, an toàn. Theo đó, tỷ lệ sử dụng các biện 

pháp tránh thai năm 2003 là 71% thì đến năm 2012 tăng lên 78%, trong đó, tỷ lệ 

áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại năm 2003 là 63% đã tăng lên 66,5% năm 

2012. Như thị xã Dĩ An, tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai 

hiện đại luôn duy trì hàng năm ở mức trên 75%. 

Qua việc triển khai thí điểm mô hình kiểm tra sức khỏe và tư vấn tiền hôn 

nhân, đã nâng cao hiểu biết và thực hành chăm sóc SKSS một cách có khoa học 

cho các bạn trẻ từ 15 – 24 tuổi với các hoạt động chính như tư vấn và kiểm tra 

sức khỏe, sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại các huyện, thị và thành phố Thủ Dầu 

Một. 

Có thể nói, qua 10 năm triển khai Pháp lệnh Dân số tỉnh Bình Dương đã 

đạt được nhiều kết quả khả quan, với mô hình khám và tư vấn tiền hôn nhân 

từng bước hình thành và tạo được sự quan tâm ủng hộ của các cấp lãnh đạo, các 

bậc cha mẹ và các bạn trẻ tham gia tích cực, góp phần nâng cao nhận thức và ý 

thức chăm sóc sức khỏe cho vị thành niên – thanh niên. Tuy nhiên, để đạt hiệu 

quả cao nhất thì cần phải khắc phục các khó khăn, hạn chế do sự lãnh đạo của 

các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cơ sở chưa thật sự sâu sát, thiếu đồng bộ; 

việc sinh con thứ 3 vẫn tiếp tục diễn do tâm lý sinh con trai nối dõi vẫn còn; việc 

xử lý vi phạm Pháp lệnh chưa nghiêm, thiếu đồng bộ và biện pháp chế tài... 

 

Hoàng Phạm 
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76. Mai Xuân. Bình Dương đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” / Mai Xuân // 

http://www.binhduong.gov.vn. – 2014. – Ngày 18 tháng 8. 

 

BÌNH  DƯƠNG ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CUỘC VẬN ĐỘNG 

“NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” 

 

 Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Bình 

Dương đã có sự lan tỏa nhất định trong đời sống xã hội. Cuộc vận động không 

chỉ nâng cao nhận thức người dân về tầm quan trọng của việc ưu tiên, tăng 

cường tiêu dùng hàng hóa trong nước mà trên thực tế, đã có sự chuyển động 

trong thói quen mua sắm. 

  Từ sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, trong đó, công tác tuyên 

truyền đã tác động không nhỏ vào tâm lý mua sắm và ưu tiên dùng hàng Việt 

của người Việt trên địa bàn tỉnh. 

Tuyên truyền sâu rộng 
 Có thể nói, trong những năm qua, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (CVĐ) đã kết hợp tốt với các cơ truyền 

thông trên địa bàn tỉnh, nhằm tuyền truyền để CVĐ ngày càng phát huy hiệu quả 

tốt trong nhân dân, giúp người dân hiểu đúng giá trị hàng hóa, thương hiệu Việt. 

Theo nhận định của Sở Công Thương, vai trò công tác tuyên truyền của báo chí 

về CVĐ đã góp phần thành công trong ý thức mua sắm hàng hóa Việt Nam của 

người dân, nhất là tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh như Phú 

Giáo, Dầu Tiếng. Con số trên 100 tỷ đồng bán hàng Việt đến người dân nông 

thôn trong 4 năm gần đây đã nói lên điều đó. 

 Chị Nguyễn Thị Huỳnh, ngụ xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng cho biết 

“Trước đây, chúng tôi ít được thông tin về phong trào dùng hàng Việt. Trong 2 

năm gần đây, thông qua Báo Bình Dương, Đài Phát thanh–Truyền hình Bình 

Dương và hệ thống truyền thanh của địa phương, người dân đã nâng cao nhận 

thức sử dụng hàng Việt. Do vậy, nhiều phiên chợ bán hàng Việt bình ổn giá về 

địa phương, chúng tôi đều tranh thủ mua sắm thật nhiều. Tôi hy vọng, mỗi khi 

chương trình hàng Việt về nông thôn, sẽ được cơ quan truyền thông thông tin 

rộng rãi, để chúng tôi tiếp tục được mua sắm hàng Việt Nam chất lượng cao” 
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Tuyên truyền sâu rộng đến người dân về chất lượng hàng hóa thương hiệu Việt Nam 

 

   Ban chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của 

tỉnh cho biết, trong thời gian 3 năm (từ 2011 đến 2013 và 6 tháng đầu năm 

2014), Báo Bình Dương, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Dương đã tổ chức 

chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”. Tính trong 3 năm, đã có trên 1.000 tin, bài, phóng sự, bài phản 

ánh tuyên truyền CVĐ này, nhất là thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, 

nội dung và kết quả thực hiện CVĐ trong toàn xã hội và ở các địa phương, cơ 

sở. Các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn cũng được  báo chí trong tỉnh và 

đài truyền thanh địa phương tuyên truyền tích cực đến người dân, hình thành 

thói quen dùng hàng Việt – thể hiện lòng yêu nước. 

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức 
 Tại huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo và thị xã Bến Cát, ngoài việc tổ chức 

tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về sử dụng hàng Việt, 

Mặt trận các cấp của địa phương đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phong 

phú đến từng hộ gia đình, nâng cao ý thức người dân sử dụng hàng Việt Nam 

chất lượng cao. 

 Ông Huỳnh Văn Nhị–Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh cho biết, bằng nhiều hình thức vận động, các cấp 

Mặt trận đã tổ chức tuyên truyền phong phú phong trào “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam”; kết hợp với các cơ quan chuyên môn vận động các 

tầng lớp nhân dân phát huy lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc trong sản xuất, 

phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực sản 

xuất, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

    Thông qua các hình thức như tổ chức các hoạt động khảo sát thị trường, 

hội thảo, tọa đàm về CVĐ, giới thiệu, quảng bá hàng hoá thương hiệu Việt. Tỉnh 

đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công các phiên chợ “Đưa 

hàng Việt về nông thôn” và khu công nghiệp. Các đoàn thể như Liên đoàn Lao 

động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến 

binh đã tổ chức triển khai thực hiện CVĐ đến cấp cơ sở; tổ chức hội thảo, tọa 

đàm với chủ đề: “Tính lợi ích trong sử dụng hàng Việt”, “Nét đẹp trong văn hoá 
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tiêu dùng của người Việt”, “Thanh niên Bình Dương đồng hành cùng hàng 

Việt”,... Tính đến nay, Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã 

tích cực phối hợp duy trì hoạt động trên 20 câu lạc bộ “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” với trên 1.000 hội viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt chú trọng công tác đẩy mạnh 

tuyên truyền đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất 

hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng…  

 Để công tác tuyên truyền phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam” thật sự phát huy hiệu quả. Thời gian tới, Mặt trận các cấp tiếp tục 

vận động các tầng lớp nhân dân cùng chung tay hưởng ứng. Đồng thời, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rõ vai 

trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và 

dịch vụ, thực hiện cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Từng bước xây 

dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho sản phẩm, hàng hóa Việt Nam không 

chỉ trên thị trường trong nước mà từng bước vươn ra thị trường khu vực và thế 

giới. 

Mai Xuân 
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77. Phan Anh. Tuổi trẻ Bình Dương góp sức xây dựng quê hương / Phan 

Anh // http://www.binhduong.gov.vn. – 2013. – Ngày 18 tháng 11. 

 

TUỔI TRẺ BÌNH  DƯƠNG GÓP SỨC XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG 

 

Với chủ đề “Tuổi trẻ Bình Dương tham gia xây dựng văn minh đô thị, văn 

hóa nông thôn” và phương châm “Mỗi đoàn viên thanh niên có một việc làm 

thiết thực, mỗi cơ sở Đoàn có công trình hoặc phần việc thiết thực tham gia phát 

triển kinh tế – xã hội”, chiến dịch “Hè tình nguyện tỉnh Bình Dương năm 2013”, 

đã góp phần đưa hình ảnh tình nguyện của thanh niên, hoạt động của Đoàn đến 

gần hơn với xã hội. Và, phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng 

đô thị văn minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được triển khai hiệu 

quả. 

Mỗi thanh niên – một việc làm thiết thực 
 Theo phát động của Trung ương Đoàn TNCSHCM, trong chiến dịch 

“Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình Dương năm 2013” tập trung vào 5 chiến 

dịch: “Văn minh đô thị, Văn minh công sở – nét đẹp người đoàn viên”, “Nông 

thôn mới”, “Môi trường xanh”, “Tiếp sức mùa thi – Tiếp sức đến trường” với 

các hoạt động tiêu biểu như: Đầu tư xây dựng đường và lắp đặt hệ thống chiếu 

sáng các tuyến đường giao thông nông thôn, phối hợp với Công ty Yamaha tổ 

chức dạy và cấp bằng lái xe hạng A1 cho thanh niên công nhân và trao tặng mũ 

bảo hiểm miễn phí… trị giá 550 triệu đồng, vận động trao tặng được 12 căn Nhà 

nhân ái, 3 công trình nước sạch trị giá 375 triệu đồng.   

  Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như: Lễ Thắp nến tri ân tại các nghĩa 

trang liệt sĩ, ra quân làm đẹp các khu tưởng niệm, tượng đài, tham quan các di 

tích lịch sử, các địa chỉ đỏ, thăm hỏi và trao tặng 1.818 phần quà cho các gia 

đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, đăng ký hỗ trợ thường xuyên 5 gia 

đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh 

hùng, tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ thiếu nhi miễn phí trên địa bàn xã 

nông thôn mới, tổ chức sinh hoạt, ôn tập hè cho hơn 1.000 em học sinh, trao 30 

phần quà và 200 quyển tập, viết, 1.120 bộ sách giáo khoa và những phần quà trị 

giá khác, khám bệnh phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 650 người dân nghèo 

trong toàn tỉnh, khảo sát, tìm nhà trọ an toàn cho gần 10.000 thí sinh dự thi kỳ 

thi tuyển sinh đại, cao đẳng năm 2013 tại Bình Dương, giới thiệu hơn 600 địa 

chỉ phòng trọ; cung cấp 1.000 cẩm nang về địa điểm thi, chỗ trọ, phối hợp với 

các đơn vị hỗ trợ 1.000 suất ăn và hơn 1.000 phần nước cho các thí sinh có hoàn 

cảnh khó khăn.   

 Đặc biệt, Đoàn công tác tình nguyện quốc tế tập hợp Hội doanh nhân, 

CLB Thầy thuốc trẻ, thanh niên tình nguyện và Công ty Cổ phần Cao su Dầu 

Tiếng, Công ty Cao su Dầu Tiếng Việt – Lào đã thăm tặng quà, phát thuốc miễn 

phí cho 500 người dân nghèo tại Lào. Đoàn đã để lại dấu ấn tích cực trong lòng 

người dân và được Tỉnh Đoàn Champasăk tặng bằng khen. 
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Điểm mới năm nay, khi thanh niên tình nguyện có thành tích nổi bật, sẽ 

được chọn tham gia lớp nhận thức về Đảng do Đảng ủy các cơ quan tỉnh tổ 

chức. Đây là nguồn đoàn viên chất lượng, hạt nhân của phong trào, được theo 

dõi, phát triển trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2014. 

Tình nguyện bảo vệ môi trường 
 Trong các nội dung của phong trào tình nguyện, công tác tình nguyện bảo 

vệ môi trường chiếm vị trí đặc biệt quan trọng ở Bình Dương, với những thành 

công vượt bậc trong năm 2013. Nhiều mô hình mới, sáng tạo, nhiều hoạt động 

lần đầu tiên được tổ chức tại Bình Dương đã thực hiện thành công, thu hút sự 

tham gia của đông đảo thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân. Nổi bật là 

các mô hình như: Xây dựng văn minh đô thị, chương trình hưởng ứng Giờ trái 

đất năm 2013, hoạt động “25 giây tắt máy xe”, xây dựng đội đạp xe tuyên truyền 

bảo vệ môi trường, Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.    

 Trong ngày môi trường thế giới 5/6, đã phối hợp cùng Sở Tài nguyên và 

Môi trường tổ chức hoạt động đạp xe tuyên truyền và chương trình “Đi bộ đồng 

hành vì môi trường”, tổ chức các gian hàng đổi chất thải lấy quà tặng, đổi mũ 

cũ, gian hàng hướng dẫn gấp túi giấy, vẽ túi vải không dệt, gian hàng làm sản 

phẩm tái chế, gian hàng hướng dẫn trồng rau sạch,… 

 

 
Đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường 

 

Đánh giá về những kết quả đạt được, đồng chí Phạm Hồng Thắng – Phó 

Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, “Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” tỉnh Bình Dương 

là một phương thức hoạt động hiệu quả, phát huy được tiềm lực của thanh niên 

và cộng đồng xã hội, phù hợp trong điều kiện hiện nay. Hoạt động vừa động 

viên lực lượng thanh niên tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giải 

quyết khó khăn của địa phương, vừa là trường học đem lại những kiến thức, vốn 

sống quý giá về thực tế xã hội. Đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ hiểu được môi 

trường xã hội, đồng cảm với những khó khăn thiếu thốn của nhân dân, của thanh 

thiếu nhi khắp mọi miền đất nước, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh 

của mình”. 
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 “Trong “Chiến dịch hè tình nguyện 2014”, các hoạt động tình nguyện của 

tỉnh Bình Dương sẽ chú trọng đến việc mở rộng phạm vi chiến dịch, tăng cường 

các hoạt động tình nguyện tại chỗ trên địa bàn. Trong công tác chọn nội dung 

hoạt động, sẽ tập trung vào các việc khó, việc mới, vùng sâu vùng xa, những 

hoạt động thiết thực, có sản phẩm, công trình cụ thể, ý nghĩa cho xã hội. Trong 

công tác thực hiện, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và vận 

động tối đa nguồn lực xã hội hóa; đầu tư vào công tác tập huấn kỹ năng một 

cách chuyên nghiệp, kỹ năng sống, kỹ năng xã hội cho thanh niên tình nguyện” 

 Chiến dịch “Hè tình nguyện năm 2013” đã khép lại, bên cạnh những giá 

trị mà các hoạt động mang đến, mùa hè tình nguyện thực sự là môi trường để 

tuổi trẻ tiếp cận với cộng đồng. Qua đó, tạo sự nhìn nhận về lớp thanh niên, học 

sinh, sinh viên có trách nhiệm và thái độ tích cực trước những khó khăn của xã 

hội. Với những kết quả đã đạt được, chúng ta tin tưởng, phong trào thanh niên, 

học sinh, sinh viên tình nguyện sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, là 

môi trường cho tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. 

 Phan Anh 
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78. T.Lê. Tạo bước đột phá trong Năm Thanh niên tình nguyện 2014 / 

T.Lê // baobinhduong.org.vn. – 2014. – Ngày 4 tháng 01. 

 

TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG NĂM THANH NIÊN  

TÌNH NGUYỆN 2014 

 

Xếp thứ 6 toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 

năm 2013 và là một trong 14 đơn vị dẫn đầu nhận cờ xuất sắc của Trung 

ương Đoàn là những thành quả xứng đáng cho một năm nhiều nỗ lực của 

các cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên (đoàn viên TN) trong tỉnh. Kết quả 

này là là cơ sở để các cấp bộ Đoàn trong tỉnh có sự đột phá trong Năm Thanh 

niên tình nguyện 2014. 

Nâng cao chất lượng giáo dục của Đoàn 
Với việc thực hiện chương trình công tác năm “Nâng cao hiệu quả công 

tác giáo dục của Đoàn”, điểm nhấn trong công tác giáo dục của Đoàn năm 2013 

là chương trình liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; sơ kết 2 năm 

thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phối hợp tổ chức, phát động cuộc thi 

viết cảm nhận Nhật ký Thế hệ Hồ Chí Minh góp phần định hướng, giáo dục lý 

tưởng, lối sống cho thanh thiếu nhi... 

 

Thanh niên tình nguyện của tỉnh tham gia hè tình nguyện năm 2013 tại tỉnh 

Đồng Tháp 

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động cũng được thanh thiếu nhi quan tâm, tích 

cực tham gia như các đợt sinh hoạt chính trị; hoạt động chăm lo tết cho thanh 

thiếu nhi, Tháng Thanh niên, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tuần lễ 

thanh niên công nhân (TNCN); đóng góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 

năm 1992 và dự thảo Luật Đất đai; củng cố và nhân rộng các mô hình phổ biến 

giáo dục pháp luật có hiệu quả... Từ các phong trào, các cuộc vận động đã xuất 
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hiện nhiều mô hình mới hiệu quả, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu; 

947 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng... 

Xây dựng chương trình hoạt động phù hợp 
Trung ương Đoàn đã chọn năm 2014 là “Năm thanh niên tình nguyện”. 

Riêng với Bình Dương, Tỉnh đoàn chọn chủ đề năm là “Năm Thanh niên tình 

nguyện và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như 100% 

cán bộ Đoàn, đoàn viên và 80% thanh niên học tập, quán triệt, tuyên truyền về 

các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; có trên 300 đoàn viên TN được tuyên 

dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp; 100% cơ sở Đoàn có công 

trình, phần việc thanh niên; phấn đấu kết nạp 17.000 đoàn viên mới; giới thiệu 

3.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; có 38.000 đoàn viên TN, học 

sinh được tư vấn, hướng nghiệp, 7.000 thanh niên được dạy nghề, giới thiệu việc 

làm; phát triển mới 200 chi hội TNCN nhà trọ, 20 cơ sở Đoàn, Hội ngoài khu 

vực Nhà nước... 

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu 

nhi năm 2013 vừa qua, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

Nguyễn Thanh Liêm đã đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của các cấp bộ 

Đoàn trong năm qua; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Đoàn các cấp trong năm 

tới cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và mục tiêu của địa phương để 

xây dựng chương trình, nội dung hoạt động phù hợp. Trong năm 2014, Tỉnh 

đoàn cần có những bước đột phá hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là cho TNCN. Đổi mới hình thức tuyên 

truyền, tránh khô cứng phong trào, tránh mang nặng tính hình thức. Các cán bộ 

Đoàn phải thể hiện tốt vai trò tham mưu, nắm tình hình tư tưởng đoàn viên TN, 

có những giải pháp đổi mới để thành lập các chi hội TNCN trong các doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh... 

“Ngoài việc nâng cao chất lượng giáo dục của Đoàn, trong năm 2014, 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tập trung thực hiện việc đổi mới công tác giáo dục 

cả về nội dung và hình thức. Đẩy mạnh việc tổ chức phong trào hành động cách 

mạng của Đoàn “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, 

“Đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” gắn với chủ đề công 

tác năm; làm tốt công tác xây dựng, củng cố công tác Đoàn, chỉ đạo điều 

hành...”, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang nói. 

T.Lê 
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79. K.Tuyến. Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo / K.Tuyến – N.Như // 

http://m.baobinhduong.org.vn. – 2014. – Ngày 15 tháng 02. 

 

VÌ NGHĨA TÌNH  BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO 

 

Thực hiện chương trình “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”, tổ chức 

Đoàn Thanh niên đã chú trọng vào những hành động thiết thực, qua đó giáo 

dục và nâng cao tinh thần yêu nước của tuổi trẻ; thể hiện tình cảm gắn bó 

giữa hậu phương và quân đội… 

Gắn kết với các đồn biên phòng 
Năm 2013, Tỉnh đoàn đã tổ chức Ngày hội thiếu nhi Bình Dương hành 

động vì biên cương Tổ quốc và chương trình thăm, tặng quà cho thiếu nhi có 

hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bình Phước. Trong ngày hội, đoàn đến tham quan 

Khu căn cứ Tà Thiết, đến Đồn Biên phòng Tà Pét (xã Lộc Thành, huyện Lộc 

Ninh); tặng quà cho các em nhỏ là con em người đồng bào dân tộc thiểu số trên 

địa bàn đang học lớp học xóa mù của đồn biên phòng và trao học bổng cho học 

sinh trường Tiểu học Lộc Điền B. Đặc biệt là buổi giao lưu với các cán bộ, chiến 

sĩ Đồn Biên phòng Tà Pét đã giúp cho đoàn viên, thanh niên (đoàn viên TN) 

hiểu biết về công việc và học tập tinh thần của các chiến sĩ biên cương. 

 

 

Đoàn viên thanh niên TX.Thuận An và huyện Tân Uyên chụp ảnh lưu niệm với các 

chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Ơ (Bình Phước) trong chuyến thực hiện chương trình “Vì nghĩa 

tình biên giới, hải đảo” 

Cuối năm 2013, Thành đoàn Thủ Dầu Một đã tổ chức cho đoàn viên TN 

chuyến đi viếng mộ cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong chuyến đi, Thành 

đoàn đã trích từ nguồn quỹ của phong trào “Ngày lương vì biên cương Tổ quốc 

– Tuổi trẻ đất Thủ vì biển đảo quê hương” trao tặng 2 máy tính xách tay trị giá 

30 triệu đồng cho các chiến sĩ Đồn Biên phòng 184 (xã Quảng Đông, huyện 

Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Tại đây, Thành đoàn còn tặng 20 suất học bổng 

cho trẻ em nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; tặng 5 triệu đồng tiền 

mặt cho 5 em bị nhiễm chất độc da cam, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. 
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Trở thành công tác thường xuyên, vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân 

đội Nhân dân Việt Nam 22–12, Thị đoàn Thuận An lại đến thăm đơn vị kết 

nghĩa Đồn Biên phòng Đắc Ơ, xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. 

Qua 5 năm kết nghĩa (2008– 2013), Thị đoàn Thuận An và Đồn Biên phòng Đắc 

Ơ gắn bó với nhau bằng những chuyến đi thăm hỏi, động viên. Trong lần ký kết 

chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2013–2018 giữa 2 đơn vị, Thị đoàn 

Thuận An đã trao số tiền 50 triệu đồng do các bạn đoàn viên TN thị xã đóng góp 

để hỗ trợ xây dựng sân chào cờ tại cột mốc biên giới 61 và thăm, tặng quà các 

trẻ em nghèo. Những năm qua, các chuyến đi như thế này đã trở thành bài học 

thực tiễn về tình yêu cuộc sống, con người để các bạn trẻ thêm yêu Tổ quốc. 

Giáo dục truyền thống 
Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” (giai 

đoạn 2009– 2013), Huyện đoàn Tân Uyên đã tập trung công tác giáo dục truyền 

thống và tuyên truyền. 3 năm thực hiện hoạt động giao lưu, Huyện đoàn Tân 

Uyên và Huyện đoàn Lộc Ninh (Bình Phước) đã tổ chức nhiều hoạt động như: 

giao lưu văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, tham quan cột mốc biên giới 

Việt Nam – Campuchia, Khu căn cứ cách mạng Tà Thiết, Nhà truyền thống 

huyện Lộc Ninh... Cùng với đó, Hội Liên hiệp thanh niên huyện Tân Uyên đã 

trao cho Huyện đoàn Lộc Ninh công trình thanh niên Nhà nhân ái trị giá 20 triệu 

đồng dành cho thanh niên khó khăn về nhà ở; tặng quà cho mẹ Việt Nam anh 

hùng, gia đình chính sách, trẻ em nghèo… đã thể hiện được tinh thần tương 

thân, tương ái. 

Bên cạnh đó, hàng năm, Ban Chấp hành Huyện đoàn đến cơ sở phối hợp 

thực hiện tốt công tác vận động đoàn viên TN đủ điều kiện thi hành nghĩa vụ 

quân sự tình nguyện làm nhiệm vụ trên các địa bàn vùng biên giới, biển đảo và 

phục vụ lâu dài trong quân đội; phát động viết 1.000 lá thư xanh gửi chiến sĩ 

Trường Sa thân yêu, góp phần tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam và 

ý thức xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước cho thế hệ trẻ. 

Anh Phạm Hồng Thắng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết trong năm 2014, 

từ kinh phí do đoàn viên TN trong tỉnh đóng góp Tỉnh đoàn sẽ tổ chức chương 

trình giao lưu văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, xây dựng tủ sách tri thức 

xanh, trao tặng sách về đất và người Bình Dương, truyền thống của tuổi trẻ Bình 

Dương; tặng quà, giúp đỡ cho thân nhân gia đình có chiến sĩ đang làm nhiệm vụ 

tại đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa. Ở đảo Phú Quý (Bình Thuận), Tỉnh đoàn 

sẽ tổ chức tặng thiết bị tin học, xây dựng tổ sách thanh niên cho các chiến sĩ; 

trao học bổng cho các học sinh nghèo, đồng thời thăm, tặng quà các chiến sĩ làm 

nhiệm vụ ở Trường Sa… 

5 năm qua, Huyện đoàn Tân Uyên đã tổ chức nhiều hội thi, hội trại, về 

nguồn với nội dung về biên giới, hải đảo. Bên cạnh đó, Huyện đoàn còn tổ chức 

cuộc thi viết tìm hiểu biển đảo Việt Nam; 3 năm liền (2011–2013) tổ chức hội 

trại tòng quân với các chủ đề “Biển đảo là quê hương”, “Vì biên cương Tổ 

quốc”, “Tổ quốc nhìn từ biển”; vận động gần 300 TN nhập ngũ hải quân và vận 
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động đảng viên, thanh thiếu nhi tham gia ủng hộ cuộc vận động “Nghĩa tình 

biên giới hải đảo – hướng về Trường Sa” gần 21 triệu đồng. 

  

K.Tuyến – N.Như 
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PHẦN V 
 

HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, 

THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
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80. Hoàng Phạm. Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch 

sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015 

và định hướng đến 2020 / Hoàng Phạm // http://www.binhduong.gov.vn. – 2011. 

– Ngày 15 tháng 12. 

 

ĐỀ ÁN BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH 

LỊCH SỬ– VĂN HÓA VÀ DANH  LAM THẮNG CẢNH  TỈNH  BÌNH  

DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ ĐỊNH  HƯỚNG ĐẾN 2020 
 

Mục đích xây dựng Đề án do tình trạng chung của các di tích và thắng 

cảnh hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn chưa được nghiên cứu một cách 

toàn diện và đầy đủ; công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích 

chưa đáp ứng được theo Luật Di sản văn hóa và các yêu cầu xã hội đặt ra trong 

thời kỳ mới. Bên cạnh đó, trong 42 di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, 

trong đó có một số di tích Quốc gia nhưng do nguồn vốn hạn hẹp, việc quản lý 

và sử dụng di tích còn nhiều bất cập. 

 Trong giai đoạn 2011 – 2015 sẽ ưu tiên bảo tồn và phát huy giá trị di tích, 

đầu tư tu bổ, tôn tạo cho 100% di tích cấp Quốc gia và 50% di tích cấp tỉnh đã 

được công nhận, xếp hạng quản lý di tích và tiếp tục đầu tư cho các di tích đề 

nghị xếp hạng đến năm 2020. 

 Cụ thể, có 11 di tích cấp Quốc gia: Chùa Hội Khánh (thị xã Thủ Dầu 

Một), nhà ông Trần Văn Hổ (thị xã Thủ Dầu Một), nhà cổ Trần Công Vàng (thị 

xã Thủ Dầu Một), nhà tù Phú Lợi (thị xã Thủ Dầu Một), đình Phú Long (thị xã 

Thuận An), danh thắng núi Châu Thới (thị xã Dĩ An), di tích khảo cổ Dốc Chùa 

(huyện Tân Uyên), di tích khảo cổ Cù Lao Rùa (huyện Tân Uyên), chiến khu Đ 

(huyện Tân Uyên), địa đạo Tây Nam Bến Cát (huyện Bến Cát), Sở chỉ huy Tiền 

phương chiến dịch Hồ Chí Minh (huyện Dầu Tiếng). 

 

 
Di tích Quốc gia: Chùa Hội Khánh (thị xã Thủ Dầu Một) 
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 Và 15 di tích cấp tỉnh: nhà cổ ông Nguyễn Tri Quang (thị xã Thủ Dầu 

Một), Lò lu Đại Hưng (thị xã Thủ Dầu Một), đình Tân An (thị xã Thủ Dầu Một), 

đình Tương Bình Hiệp (thị xã Thủ Dầu Một), miếu Mộc Tổ (thị xã Thuận An), 

di tích lịch sử cách mạng đình An Sơn (thị xã Thuận An), khu Căn cứ cách 

mạng Hố Lang (thị xã Dĩ An), đình – dinh ông Ngãi Thắng (thị xã Dĩ An), dinh 

tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành (huyện Phú Giáo), nhà cổ Đỗ Cao Thứa (huyện 

Tân Uyên), đình Tân Trạch (huyện Tân Uyên), chiến khu Vĩnh Lợi (huyện Tân 

Uyên), bót Cầu Định (huyện Bến Cát), căn cứ cách mạng rừng Kiến An (huyện 

Dầu Tiếng), vòng thành đất họ Võ (huyện Dầu Tiếng). 

 Đến năm 2020 sẽ đầu tư cho 14 di tích cấp Quốc gia và cấp tỉnh đã xếp 

hạng để bảo tồn như: di tích khảo cổ Bưng Sình (huyện Tân Uyên), danh thắng 

núi Cậu (huyện Dầu Tiếng), di tích làng nghề Tương Bình Hiệp (thị xã Thủ Dầu 

Một), tượng đài chiến thắng Bàu Bàng (huyện Bến Cát), đình Định Hòa (thị xã 

Thủ Dầu Một)… 

 Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Đề án giai đoạn 2011 – 2015 hơn 803 tỷ 

đồng. 

 Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Nhị cơ bản thống nhất các 

nội dung của Đề án. Phó Chủ tịch đề nghị ngành Văn hoá cần chú ý trong việc 

duy tu, bảo tồn các di tích phải bảo đảm “bản gốc” của di tích, không được làm 

sai lệch các thiết kế của di tích, bên cạnh đó cần tăng cường công tác quản lý và 

nâng cao chất lượng tu bổ di tích. Trong giai đoạn 2011 – 2015, Phó Chủ tịch đề 

nghị ngành Văn hoá tập trung nguồn vốn để tu bổ, tôn tạo các di tích đang 

xuống cấp và xây dựng kế hoạch kết hợp giữa phát triển du lịch gắn liền với 

tham quan các di tích tạo nguồn thu để du tu, bảo vệ di tích và giới thiệu những 

di tích của Bình Dương cho khách tham quan. 

Hoàng Phạm 
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81. Thế Thuật. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương tập 

trung triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 / Thế Thuật // 

http://sovhttdl.binhduong.gov.vn. – 2014. – Ngày 7 tháng 2. 

 

NGÀNH  VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BÌNH  DƯƠNG 

TẬP TRUNG TRIỂN KHAI 10 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2014 

 

Năm 2013 với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó của cán bộ 

công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ được giao về cơ bản đã hoàn thành và vượt so với kế hoạch đã đề ra. Công 

tác tuyên truyền cổ động trực quan, hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể 

thao chào mừng kỷ niệm các lễ lớn của đất nước và các sự kiện chính trị của 

địa phương được tổ chức sôi nổi, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt đây là 

năm diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và 

du lịch. 

Nhiều hoạt động hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam 2013 được triển 

khai góp phần nâng cao vị trí, vai trò của gia đình đối với sự phát triển kinh tế – 

xã hội. Lĩnh vực thể dục thể thao cũng có nhiều điểm nhấn quan trọng với sự 

phát triển sâu rộng của phong trào thể dục thể thao quần chúng và xuất hiện 

ngày càng nhiều vận động viên thể thao thành tích cao đã xuất sắc mang về 

những tấm huy chương danh giá cho đội tuyển quốc gia và của Tỉnh. Hoạt động 

kinh doanh du lịch giữ mức tăng trưởng ổn định, công tác xúc tiến quảng bá du 

lịch được đẩy mạnh nhằm từng bước khẳng định và xây dựng thương hiệu du 

lịch  Bình Dương với các đối tác trong nước và quốc tế. 

 
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác VHTTDL năm 2013 

 

Năm 2014 được dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục 

còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh ấy, ngành Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Bình Dương đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của 

Tỉnh, của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để xây dựng và xác định 10 nhiệm 

vụ trọng tâm sẽ triển khai trong năm 2014, cụ thể như sau: 

http://sovhttdl.binhduong.gov.vn/uploads/news/2014_02/nvtrongtam.jpg
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1. Thực hiện tốt vai trò thường trực Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh 

để tập trung tổ chức các sự kiện chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước, các sự kiện chính trị của địa phương, đặc biệt là tổ chức các hoạt động 

Mừng Đảng – Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014, Lễ “Khởi động xây dựng, phát triển 

thành phố mới Bình Dương và khánh thành Trung tâm Chính trị – Hành chính 

tập trung tỉnh Bình Dương”.    

2. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án, dự án, quy hoạch đã được phê 

duyệt, trong đó tập trung tổ chức thực hiện Kế hoạch nâng cấp, xây mới các 

công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2020 để đầu tư xây dựng 

hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ nhân dân. 

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên thanh, kiểm tra 

các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, lưu trú du lịch, hoạt động quảng cáo, 

nhất là các loại hình văn hóa nhạy cảm nhằm kịp thời chấn chỉnh và tạo môi 

trường văn hóa trong sạch, lành mạnh trên địa bàn. 

4. Tích cực huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào chủ trương xã 

hội hóa để thực hiện cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công trình văn hóa, 

thể thao và các dự án phát triển du lịch; đồng thời khai thác sử dụng và phát huy 

có hiệu quả các công trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du 

lịch, mở ra nhiều câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch 

nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, giải trí cho các tầng lớp nhân dân. 

5. Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Ca múa nhạc 

Dân tộc Tỉnh, Đội tuyên truyền và Chiếu bóng lưu động Tỉnh, các đội nghệ thuật 

quần chúng ở cơ sở để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của các 

tầng lớp nhân dân, nhất là công nhân lao động ở các khu công nghiệp. Khuyến 

khích và tạo điều kiện phát triển các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập để làm 

phong phú, đa dạng các loại hình văn hóa nghệ thuật của Tỉnh. 

6. Quy hoạch, khoanh vùng bảo vệ và trùng tu, tôn tạo các di tích, đặc biệt 

là các di tích đã được xếp hạng; tiếp tục xây dựng các tượng đài và tranh hoành 

tráng theo quy hoạch; tiến hành nghiên cứu, sưu tầm để bảo tồn các loại hình 

văn hóa phi vật thể. Nâng cao vai trò của Bảo tàng, Nhà truyền thống trong việc 

gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa. Phát triển hệ thống thư viện công 

cộng theo hướng đồng bộ, hiện đại về cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông 

tin vào hoạt động chuyên môn để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng bạn đọc.  

7. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực 

hiện tốt các nội dung của phong trào, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc 

gia với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế– xã hội của tỉnh, xem đây là 

nội dung quan trọng để đánh giá thực chất các danh hiệu văn hóa hàng năm. 

8. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam 

tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục duy trì và triển 

khai có hiệu quả các đề án, mô hình trong công tác gia đình nhằm giảm các vụ 

bạo lực gia đình; tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) 



237 
 

nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt 

Nam. 

9. Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Tổng thể phát triển thể lực, tầm 

vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030” trên địa bàn tỉnh gắn với cuộc vận 

động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 – 

2020. Tập trung đầu tư phát triển các môn thể thao có thế mạnh của Bình 

Dương, trong đó chú trọng đến các khâu tuyển chọn, đào tạo vận động viên để 

đảm bảo trình độ và thể lực thi đấu. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại 

phục vụ tốt việc tập luyện của các vận động viên và tổ chức đăng cai các giải thể 

thao. Tham gia các giải thi đấu quốc gia và quốc tế có chất lượng chuyên môn. 

10. Tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển du lịch của Tỉnh đến năm 

2015, tầm nhìn đến 2020 theo hướng đa dạng hóa các loại hình du lịch, xây 

dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù, đặc trưng; đầu tư xây dựng phát 

triển hệ thống hạ tầng du lịch, đặc biệt khai thác tuyến du lịch đường sông và 

khai thác có hiệu quả các giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh để 

đảm bảo phát triển du lịch bền vững. Phát huy vai trò của Trung tâm xúc tiến du 

lịch Tỉnh nhằm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về tuyên truyền quảng bá 

du lịch. 

Với quyết tâm cao của toàn ngành và tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ 

đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

cũng như sự phối hợp và giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa 

phương. Hy vọng rằng, trong năm 2014 công tác triển khai, tổ chức các hoạt 

động sẽ đạt được những kết quả đã đề ra, đồng thời tạo cơ sở quan trọng để tiếp 

tục đưa sự nghiệp của ngành ngày càng phát triển trong những năm tiếp theo./. 

 

Thế Thuật  
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82. Thế Thuật. Bình Dương: phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu 

xây dựng ngành văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng phát triển / Thế Thuật 

//Thông tin nghiệp vụ Văn hóa miền Đông Nam Bộ.– 2013. – tháng 4.  

 

BÌNH  DƯƠNG: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VỀ VANG, PHẤN 

ĐẤỤ XÂY DỰNG NGÀNH  VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương được thành lập trên cơ 

sở hợp nhất giữa Sở Văn hóa – Thông tin, Sở Thể dục Thể thao và bộ phận du 

lịch thuộc Sở Thương mại – Du lịch theo Quyết định số 735/2008/QĐ – UBND 

ngày 14/3/2008 của ủy ban nhân dân tỉnh và chính thức đi vào hoạt động kể từ 

01/4/2008. Trong thời gian đầu mới được thành lập, ngành còn gặp không ít 

những khó khăn, thách thức do phải thực hiện quản lí nhà nước đa ngành, đa 

lĩnh vực. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh uỷ, 

HĐND, UBND, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng như sự phối hợp chặt 

chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương để tập trung triển khai thực 

hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Trong 5 năm qua cùng với cả nước, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Bình Dương tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình trên mặt trận văn hoá, tư 

tưởng. Đội ngũ nguồn nhân lực ngày càng được bổ sung cả về số lượng và chất 

lượng, đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy vốn văn hoá 

truyền thống của dân tộc, đồng thời tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân 

loại. Sự nghiệp văn hoá, thể dục thể thao, du lịch và gia đình không ngừng phát 

triển, ngày càng lớn mạnh hơn về thiết chế tổ chức, trình độ quản lý, hoạt động 

chuyên môn nghiệp vụ và đã đạt được nhiều thành tụu trên các mặt, các lĩnh vực 

công tác. 

Từ khi hợp nhất đến nay, ngành đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của ngành 

phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, trong đó kế hoạch triển 

khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về phát triển sự nghiệp văn 

hoá, thể thao, du lịch; đầu tư, xây dựng và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn 

hoá, thể thao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015; Quy định về thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Quy định hoạt động quảng cáo 

trên địa bàn tỉnh, vv... đã tạo cơ sở để các lĩnh vực của ngành phát triển đúng 

hướng và hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, công 

tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên được tổ chức nhằm kịp thời chấn chỉnh và 

xử lý nghiêm những sai phạm trên các lĩnh vực quản lý của ngành. 

Để tiếp tục đưa Nghị quyết TW5 (khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển 

nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” thực sự đi vào cuộc 

sống, ngành đã tập trung chỉ đạo, triển khai bằng nhiều việc làm cụ thể nhằm 

hướng đến mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh, 
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giữ gìn và phát huy di sản, bản sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện có hiệu quả công 

tác tuyên tuyền cổ động trực quan bằng hình thức xe tuyên truyền, triển lãm, pa 

nô, băng rôn; sáng tác kịch bản sân khấu,... với các chủ đề về biên giới biển đảo, 

an toàn giao thông, phòng chống ma tuý, an toàn vệ sinh lao động và phòng 

chống cháy nổ,... đã góp phần truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng 

và chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân. Hằng năm 

ngành duy trì tổ chức và; phối hợp tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, liên hoan 

nghệ thuật quần chúng như: Hội diễn nghệ thuật quần chúng, Hội thi giọng ca 

cải lương, Hội thi văn nghệ – Thể thao công nhân các khu công nghiệp, Liên 

hoan âm nhạc dân tộc, Liên hoan đờn ca tài tử,.... với các chủ đề ca ngợi về 

Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, đất và người Bình Dương,... đã thu hút 

đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đặc biệt năm 2010, lần đầu tiên 

Festival Gốm sứ Việt Nam – Bình Dương được tổ chức thành công nhằm thiết 

thực chào mừng kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long–Hà Nội và chào mừng 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ IX tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XI. Và năm 2012 vừa qua ngành đã tổng kết Cuộc thi tìm hiểu “Bình Dương 

– 15 năm tái lập và phát triển”. Đây là những hoạt động góp phần tô thắm cho 

lịch sử, văn hoá truyền thống Bình Dương và là cơ hội để đẩy mạnh hoạt động 

hợp tác, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch. 

Hệ thống thiết chế văn hoá – thể thao và các di tích tiếp tục được đầu tư 

xây dựng, trùng tu, tôn tạo. Đến nay toàn tỉnh có 6/7 huyện, thị xã, thành phố có 

trụ sở Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao, 26 Trung tâm Văn hóa – Thể 

thao xã, phường, thị trấn được xây dựng mới khang trang, đạt tiêu chuẩn. Mạng 

lưới thư viện công cộng phát triển nhanh và đồng bộ với 22 thư viện và nhiều 

phòng đọc, tủ sách cơ sở phục vụ nhu cầu văn hoá đọc cho các tầng lớp nhân 

dân. Số lượng các di tích được xếp hạng ngày càng tăng với 34 di tích cấp tỉnh 

và 11 di tích cấp quốc gia, hằng năm trung bình bảo tàng và các di tích thường 

xuyên mở cửa phục vụ trên 100 ngàn lượt khách đến tham quan, thưởng ngoạn. 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác 

gia đình ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết và phát huy vai trò của phong trào 

với kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

và xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị. Lấy mục tiêu xây dựng gia đình 

văn hoá; khu phố, ấp văn hoá; khu nhà trọ văn hoá; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn 

văn hoá làm nòng cốt của phong trào, góp phần tác động tích cực đến đời sống 

cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Theo đó, 

đến năm 2012 toàn tỉnh có 202.661 hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hoá” (đạt 

90,55%); 298 khu phố, ấp đạt danh hiệu “Khu phố, ấp văn hoá” (đạt 50,94%); 

7.343 khu nhà trọ đạt danh hiệu “Khu nhà trọ văn hoá”(đạt 61,55%); 999 cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hoá (đạt 95,14%). 

Phát huy truyền thống vẻ vang và khẳng định những đóng góp to lớn của 

ngành TDTT cả nước trong suốt chặng đường 67 năm xây dựng và phát triển, 

hoạt động TDTT của Bình Dương ngày càng có nhiều tiến bộ và đã gặt hái được 

nhiều kết quả khả quan. Hoạt động TDTT quần chúng không chí phát triển 
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mạnh ở khu vực thành thị, cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang mà đã hướng 

mạnh đến cả khu vực nông thôn và trong các doanh nghiệp. Các hoạt động gắn 

liền với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với 

nhiều loại hình đa dạng, phong phú. Nhờ đó, số người tham gia tập luyện thể 

dục thể thao thường xuyên đến năm 2012 tăng 2,8% và số gia đình thể thao tăng 

2,9% so với năm 2008, 100% xã, phường, thị trấn có phong trào TDTT. Thể 

thao thành tích cao đạt được nhiều thành tích với nhiều tấm huy chương danh 

giá giành được từ các giải quốc tế, quốc gia và cụm, khu vực. số lượng vận động 

viên đạt huy chương và đạt đắng cấp năm sau cao hơn năm trước, đóng góp cho 

đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia hơn 100 lượt vận động viên. Đặc biệt tại Đại 

hội TDTT toàn quốc năm 2010 đoàn thể thao của tỉnh đạt 10 HCV, 12 HCB, 22 

HCĐ, xếp vị trí 21/65 tỉnh, thành phố, ngành tham gia và lần đầu tiên đoàn thể 

thao học đường Bình Dương đạt hạng 6 toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng toàn 

quốc 2012.  

Trong các lĩnh vực của ngành, du lịch được xác định là ngành kinh tế 

quan trọng và đang được quan tâm đầu tư, quy hoạch. Mức tăng trưởng về tổng 

lượt khách và lượt doanh thu hàng năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước. 

Các khu, điểm du lịch không ngừng mở rộng về quy mô kinh doanh, chất lượng 

phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thưởng ngoạn của khách du 

lịch. Năm 2008, Bình Dương đón 856.041 lượt khách, đến năm 2012 tăng lên 

gần 4 triệu lượt, doanh thu đạt 932 tỷ đồng.  

Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực hoạt động của ngành, một lần 

nữa khẳng định công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du 

lịch của Bình Dương đang đi đúng hướng và thực sự phát huy tác dụng. Ngoài 

các công trình công lập do nhà nước đầu tư thì các công trình ngoài công lập 

cũng được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển như: khu du lịch 

Đại Nam; nhà hát sân khấu ngoài trời KCN Mỹ Phước ( Bến Cát); công viên văn 

hóa Thanh Lễ, cụm sân quần vợt Becamex tại trung tâm Tp.Thủ Dầu Một, sân 

Golf Sông Bé… đặc biệt là mô hình đầu tư sân bóng đá mini cỏ nhân tạo trên 

đỉạ bàn tỉnh phát triển mạnh trong thời gian gần đây với khoảng 200 sân đang 

hoạt động. Bên cạnh đó, các đơn vị, doanh nghiệp còn tài trợ và quản lý các môn 

thể thao thành tích cao có thế mạnh như: bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, xe 

đạp,... đồng thời tham gia đăng cai tổ chức thành công nhiều giải thể thao quốc 

tế, quốc gia, cụm khu vực. 

Nhìn lại chặng đường 5 xây dựng và phát triển, bên cạnh những kết quả 

đã đạt được, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Dương cũng còn những 

khó khăn, thách thức nhất định. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể 

thao chưa thu hút nhiều người xem, ủng hộ, cổ vũ còn ít do công tác tổ chức về 

mặt hình thức còn nhiều hạn chế. Các thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở do 

phương tiện và biên chế hoạt động còn thiếu nên chưa đáp ứng nhu cầu hưởng 

thụ và góp phần định hướng sáng tạo văn hóa của cộng đồng. Một số công trình 

văn hóa, thể thao trọng điểm của tỉnh và các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở 

tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch đề ra. Công tác quy hoạch phát triển 



241 
 

du lịch còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương. 

Một số chỉ tiêu đưa ra trong các đề án, quy hoạch, kế hoạch chưa phù hợp với 

tình hình thực tế; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở một số nơi, một 

số lĩnh vực chưa cao, nhất là trong hoạt động quảng cáo rao vặt chưa được xử lý 

nghiêm làm mất vẻ mỹ quan trên các tuyến đường. 

Trước yêu cầu thực tiễn từ sự phát triển kinh tế – xã hội đặt ra, trong năm 

2013, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Dương sẽ tập trung thực hiện 

tốt nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị và hoàn thành tốt các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao để đưa ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch ngày 

càng phát triển. Và xa hơn nữa là chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng sẽ diễn ra 

trong những năm tiếp theo, đồng thời chủ động triển khai thực hiện các đề án, 

dự án, kế hoạch, chương trình đã được phê duyệt. Trong quá trình triển khai 

thực hiện kịp thời phát hiện những cách làm hay, mô hình mới để nhân rộng và 

phát huy. Các hoạt động tập trung hướng về cơ sở theo hướng ưu tiêu đối với 

các xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm 

không ngừng xây dựng đời sống văn hoá, môi trường văn hoá, bảo tồn và phát 

huy giá trị di sản văn hoá dân tộc./.                                            

    Thế Thuật 
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83. Bình Minh. Năm 2014: Khai thác có hiệu quả các giá trị di tích lịch 

sử, văn hóa /  Bình Minh // http:// baobinhduong.org.vn. 

 

NĂM 2014: KHAI THÁC CÓ HIỆU QUẢ CÁC GIÁ TRỊ DI TÍCH 

LỊCH SỬ, VĂN HÓA 

 

Thực hiện kế hoạch năm 2013, năm đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX và Kế hoạch phát triển 

kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2011–2015, ngành văn hóa, thể thao và du 

lịch (VH–TT&DL) đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của 

tỉnh và của Bộ VH–TT&DL để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu 

hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. 

 
Nhiều hoạt động thể dục thể thao rèn luyện thân thể được thường xuyên tổ chức. 

Trong ảnh: Hàng ngản người tham gia giải Việt dã “Chào năm mới 2013” 
   

 Trong năm, công tác tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước 

và các sự kiện chính trị của địa phương được tổ chức sôi nổi, rộng khắp từ tỉnh 

đến cơ sở. Các đoàn nghệ thuật của tỉnh tích cực tổ chức lưu diễn, chiếu phim 

lưu động phục vụ cơ sở, đặc biệt năm 2013 là năm có nhiều đoàn nghệ thuật 

trong nước và quốc tế đến biểu diễn phục vụ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, 

góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác, giao lưu VH–TT&DL với khắp nơi. 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng 

đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng đời sống văn hóa và môi trường văn 

hóa ở từng cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương, các địa bàn dân cư... Các 

hoạt động hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam năm 2013, kỷ niệm Ngày Gia 

đình Việt Nam 28–6 được tổ chức vui tươi và sôi nổi nhằm kế thừa và phát huy 

truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam... 

Một trong những thành công quan trọng là trong năm 2013 ngành VH–

TT&DL đã tập trung tổ chức Đại hội Thể dục – Thể thao cấp cơ sở gắn với cuộc 

vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 

2012–2020” do Bộ VH–TT&DL phát động. Thể thao thành tích cao đạt được 
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nhiều thành tích tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế, trong đó nổi bật có 

một số vận động viên các môn thể thao có thế mạnh như Muay, thể hình, quần 

vợt... của tỉnh đã xuất sắc mang về những tấm huy chương vàng danh giá cho 

đội tuyển quốc gia và của tỉnh. 

Hoạt động kinh doanh du lịch có mức tăng trưởng khá. Đặc biệt đây là 

năm đầu tiên tỉnh tổ chức Lễ hội “Lái Thiêu – Mùa trái chín” năm 2013 nhằm 

khôi phục lại thương hiệu vườn cây ăn trái Lái Thiêu, tạo cơ hội để giới thiệu về 

tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh, góp phần định hướng xây dựng các mô 

hình, tuyến điểm du lịch miệt vườn theo hướng liên kết phát triển du lịch sinh 

thái và du lịch văn hóa. Công tác quản lý nhà nước được triển khai đồng bộ, hoạt 

động thanh tra, kiểm tra được tổ chức thường xuyên nhằm bảo đảm trật tự kỷ 

cương trên các lĩnh vực hoạt động của ngành. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành VH–TT&DL cũng 

còn một số mặt khó khăn, hạn chế như các đề án, dự án, quy hoạch triển khai 

còn chậm so với kế hoạch đề ra; công tác quản lý, tổ chức hoạt động của các 

thiết chế văn hóa, thể thao chưa tốt nên chưa phát huy hết hiệu quả; một số di 

tích văn hóa, lịch sử đã được xếp hạng nhưng thiếu sự quan tâm giữ gìn, trùng 

tu, tôn tạo của địa phương; tài nguyên du lịch vẫn còn ở dạng tiềm năng, chưa 

liên kết với nhà đầu tư để tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thù; hiệu lực, hiệu quả 

trong công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực chưa cao, tình trạng vi phạm 

trong hoạt động quảng cáo rao vặt vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, làm mất mỹ quan 

đô thị… 

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở VH–TT&DL tỉnh, năm 2014, 

ngành đề ra và phấn đấu thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực. Việc 

đầu tiên là tập trung triển khai các đề án, dự án, quy hoạch đã được phê duyệt, 

trong đó tập trung tổ chức thực hiện kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình 

văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014–2020 để đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ 

sở vật chất phục vụ nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường 

xuyên thanh, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, lưu trú du lịch, 

hoạt động quảng cáo, nhất là các loại hình văn hóa nhạy cảm nhằm kịp thời chấn 

chỉnh và tạo môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh trên địa bàn. 

Bên cạnh đó tích cực huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào chủ 

trương xã hội hóa để thực hiện cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công trình 

văn hóa, thể thao và các dự án phát triển du lịch; đồng thời khai thác, sử dụng và 

phát huy có hiệu quả các công trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực VH–TT&DL, 

mở ra các câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động VH–TT&DL nhằm nâng cao mức 

hưởng thụ văn hóa, giải trí cho các tầng lớp nhân dân. Quan tâm nâng cao chất 

lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đặc biệt chú 

trọng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung 

của phong trào, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia với các mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, xem đây là nội dung quan trọng để 

đánh giá thực chất các danh hiệu văn hóa hàng năm. 
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Để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân 

dân, nhất là công nhân lao động ở các khu công nghiệp... sẽ phát triển và nâng 

cao chất lượng hoạt động của các đơn vị: Đoàn ca múa nhạc dân tộc, Đội Tuyên 

truyền và Chiếu bóng lưu động tỉnh, các đội nghệ thuật quần chúng ở cơ sở. 

Tỉnh, ngành khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các đơn vị nghệ thuật 

ngoài công lập để làm phong phú, đa dạng các loại hình văn hóa nghệ thuật phục 

vụ nhiều đối tượng. 

Thực hiện quy hoạch, khoanh vùng bảo vệ và trùng tu, tôn tạo các di tích, 

đặc biệt là các di tích đã được xếp hạng; tiếp tục xây dựng các tượng đài và 

tranh hoành tráng theo quy hoạch; tiến hành nghiên cứu, sưu tầm để bảo vệ văn 

hóa phi vật thể. Nâng cao vai trò của Bảo tàng, Nhà truyền thống trong việc giữ 

gìn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa; phát triển hệ thống thư viện công cộng 

theo hướng đồng bộ, hiện đại về cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin 

vào hoạt động chuyên môn để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng hoạt động... 

Thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người 

Việt Nam giai đoạn 2011–2030” trên địa bàn tỉnh gắn với cuộc vận động “Toàn 

dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012–2020... 

Năm 2014 tỉnh tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh 

đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020 theo hướng đa dạng hóa các loại hình du 

lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù, đặc trưng. Đầu tư xây 

dựng phát triển hạ tầng du lịch, đặc biệt là khai thác tuyến du lịch đường sông 

và khai thác có hiệu quả các giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng 

cảnh để bảo đảm phát triển du lịch bền vững, phát huy vai trò của Trung tâm 

Xúc tiến du lịch tỉnh nhằm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về tuyên 

truyền quảng bá du lịch. 

Bình Minh  
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84. Dương Đức Thọ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” ở tỉnh Bình Dương / Dương Đức Thọ // http://vhttcs.org.vn. 

 

PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG 

VĂN HÓA” Ở TỈNH  BÌNH  DƯƠNG 

 
Bình Dương là tỉnh có nhiều tiềm năng về đất đai, lao động, hệ thống giao 

thông, kết cấu hạ tầng tương đối thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp, xây 

dựng, khai thác khoáng sản; là địa danh nổi tiếng về sản xuất gốm sứ, sơn mài, 

mỹ nghệ, vườn cây ăn trái, cây cao su. Đây là điều kiện thuận lợi để Bình 

Dương thu hút đầu tư, giao lưu văn hóa, tiếp thu những thành tựu KHKT và 

công nghệ thông tin của cả nước, của khu vực và quốc tế. Bước vào thời kỳ đổi 

mới, tỉnh Bình Dương rất sôi động trong phát triển công nghiệp và đô thị hóa, 

tốc độ tăng trưởng luôn ở mức cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng 

nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Trên địa bàn của tỉnh hiện có 28 khu 

công nghiệp, 7.679 doanh nghiệp đầu tư trong nước điều này cũng tạo điều kiện 

thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hóa để đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của 

nhân dân, trong đó phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

là một nhiệm vụ trọng tâm. 

Từ nhận thức đến hành động 
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Ban Chấp hành T.Ư 

Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc”, 10 năm qua (2000–2010) dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND, HĐND tỉnh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” của tỉnh Bình Dương đã thu được những kết quả đáng mừng, góp phần 

thay đổi bộ mặt kinh tế – xã hội của tỉnh. 

10 năm qua, đặc biệt từ đầu năm 2009, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm: hướng dẫn tiêu chuẩn khen thưởng trong phong trào; 

triển khai các văn bản của Ban chỉ đạo Trung ương, kiểm tra việc bình xét các 

danh hiệu văn hóa, xác định rõ mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, in ấn và cung cấp 

cho Ban chỉ đạo các cấp trong tỉnh các biển mẫu, bảng chấm điểm, khu, ấp tiên 

tiến văn hóa, khu ấp văn hóa; tổ chức các đoàn phúc tra, xét công nhận các danh 

hiệu văn hóa. 

Các huyện, thị đã có những sáng tạo trong việc lồng ghép tổ chức có hiệu 

quả nhiều phong trào để thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”. Tiêu biểu là Ban chỉ đạo huyện Dĩ An đã làm tốt công tác 

phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể kịp thời giải quyết những vướng mắc phát 

sinh trong nhân dân nhằm không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng phong 

trào. Nổi bật nhất của huyện Dĩ An là huyện dẫn đầu toàn tỉnh 2 năm liền về văn 

hóa giáo dục, xây dựng cơ quan văn hóa và các thiết chế văn hóa ở các khu, ấp 

văn hóa. Trước tình hình an ninh, trật tự có nhiều diễn biến phức tạp hóa hai 



246 
 

huyện Thuận An và Dĩ An đã nhân rộng việc xây dựng mô hình: CLB chủ nhà 

trọ để đề cao vai trò của chủ nhà trọ trong việc hưởng ứng thực hiện các phong 

trào thi đua xây dựng khu phố, ấp văn hóa. Mô hình tổ xe ôm săn bắt cướp 

phường Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một; xã An Phú, huyện Thuận An đã có tác dụng 

tích cực trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Ban vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

ở 557 khu dân cư đã tích cực, năng động sáng tạo trong công tác vận động quần 

chúng, tạo thành sức mạnh tổng hợp để ngày càng mở rộng và nâng cao chất 

lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

Hiệu quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” ở tỉnh Bình Dương 
Phải khẳng định rằng: điểm nổi bật của phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” ở tỉnh Bình Dương là tạo nên nét sinh hoạt văn hóa 

tốt đẹp, bà con lối xóm tối lửa tắt đèn có nhau, cùng nhau xóa đói giảm nghèo và 

vận động nhau thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, đặc biệt là trong các hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 

thực hiện chính sách DS–KHHGĐ, NSVM trong việc cưới, việc tang và lễ hội, 

xây dựng cuộc sống yên vui, ấm no, hạnh phúc và văn minh. 

Có được kết quả đã đạt được trong 10 năm qua của tỉnh Bình Dương là 

những đóng góp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và sự hưởng 

ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động, 

Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN, Hội Ccán bộ, Hội Người 

cao tuổi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an, Đài Phát thanh 

– Truyền hình, Báo Bình Dương… 

Những kết quả sau đây đã khẳng định những hiệu quả của phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở tỉnh Bình Dương đã đạt được 

trong những năm qua là tín hiệu đáng mừng để tỉnh Bình Dương bước tiếp trên 

chặng đường 2010–2020: 

– Về xóa đói giảm nghèo: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã 

hội đã quyên góp được 186 tỷ đồng. 

– Về phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái: Năm 

2009 đã vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 422 tỷ đồng, trao tặng 66 căn 

nhà tình nghĩa, giúp đỡ trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam trị giá 886 triệu 

đồng. 

Toàn tỉnh có 312/557 khu dân cư không có tệ nạn xã hội. Có 557/557  đã 

xây dựng mô hình CLB phòng, chống tội phạm; 506 khu dân cư có “Hòm thư tố 

giác”, “Đường dây nóng… để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm. Chương trình 

xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội đã được tăng 

cường phối hợp thực hiện. Năm 2009, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và phối hợp 

xử lý kịp thời 1.213 vụ vi phạm. Về trật tự, an toàn xã hội có 38 xã, phường lành 

mạnh không có tệ nạn mại dâm và ma túy. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên mặt trận phòng chống tội 
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phạm và tệ nạn xã hội. Tỉnh đã đầu tư 856 triệu đồng bằng nguồn kinh phí của 

Nhà nước để trang thiết bị cho hoạt động văn hóa, đầu tư xây dựng 319 căn nhà 

công vụ cho giáo viên, 89/89 xã trạm y tế có bác sỹ. 

Đến năm 2009, toàn tỉnh có 189.767/196.936 Gđảng viênH; 266/557 khu, 

ấp tiên tiến; 242/557 khu, ấp văn hóa; 1.073 đơn vị văn hóa… 

Thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại” tiếp tục phát triển sâu rộng đến cơ sở, thu hút các tầng lớp nhân dân trong 

tỉnh tham gia. Tại các CLB thể thao, số người đến tập luyện ngày càng đông. 

Tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 525 CLB TDTT, có 89/89 xã, phường, thị 

trấn có sân chơi, bãi tập TDTT; tỉnh đã nâng cao chất lượng hoạt động của Hội 

thể dục dưỡng sinh. Số người tập thể dục thường xuyên tính đến cuối năm 2009 

đạt tỷ lệ 25% so với tổng số dân. Các địa phương và ngành giáo dục; công đoàn 

viên chức và công đoàn các doanh nghiệp đã tổ chức được 309 cuộc thi đấu các 

môn thể thao. Số gia đình thể thao chiếm tỷ lệ 17,3% trên tổng số hộ. 

Phong trào “Người tốt, việc tốt” trong các tầng lớp nhân dân xuất hiện 

ngày càng nhiều điển hình tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa 

xã hội, quốc phòng an ninh. Năm 2009 có 3.612 gương người tốt, việc tốt, được 

biểu dương trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở 557 khu dân cư; có 176 

hộ gia đình, 27 tập thể Ban vận động khu phố, ấp, 10 cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, trường học và 22 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được UBND tỉnh khen 

thưởng. 

Hướng tới Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Dương tích cực chỉ đạo các huyện, thị 

cơ sở phát huy những hiệu quả đã đạt được, xây dựng phong trào phát triển cả 

bề rộng và nâng cao chất lượng phong trào, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững 

chắc trong phong trào xây dựng GĐVH, làng văn hóa, khu phố, ấp văn hóa, thực 

hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tiếp tục mở rộng 

mô hình nhà trọ văn hóa trong toàn tỉnh. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, vận 

động sự đóng góp của nhân dân, của doanh nghiệp xây dựng thiết chế văn hóa – 

thể thao cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, mức hưởng thụ 

văn hóa của nhân dân và công nhân lao động. 

Những kết quả đã đạt được của tỉnh Bình Dương những năm qua trong 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là nền tảng và động 

lực quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng bộ và chính quyền tỉnh 

Bình Dương trong phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội. 

  

Dương Đức Thọ 
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85. Nguyễn Thị Minh Nghĩa. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

của trung tâm văn hóa tỉnh  / Nguyễn Thị Minh Nghĩa // Thông tin Nghiệp vụ 

Văn hóa miền đông Nam bộ. – 2013. – tháng 4. 

 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

CỦA TRUNG TÂM VĂN  HÓA TỈNH  

 

Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. Qua hơn 20 năm thành lập (từ ngày 20/11/1990) 

đến nay, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã xây dựng và phát triển để từng bước đáp 

ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Với chức năng nhiệm vụ là đơn vị tổ chức thực hiện công tắc tuyên 

truyền cổ động phục vụ chính trị của tỉnh; tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, hội thi hội diễn; tổ chức sự kiện, lễ hội; tuyên truyền lưu động và 

hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cơ sở. 
Đầu năm 2013, thực hiện theo quyết định số 3448/QĐ–UBND ngày 

11/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc sáp nhập Trung tâm Phát hành 

phim và Chiếu bóng về Trung tâm Văn hóa tỉnh. Do đó Trung tâm Văn hóa tính 

có thêm chức năng Phát hành phim và chiếu bóng phục vụ nhân dân trên địa bàn 

tỉnh. Hiện tại Trung tâm có 31 cán bộ nhân viên (trong đó có 26 biên chế), 03 

phòng nghiệp vụ (Hành chính tổng hợp, Nghệ thuật quần chúng, Tuyên truyền cổ 

động – triển lãm) và 01 Đội Tuyên truyền – chiếu bóng lưu động. Trụ sở Trung 

tâm đang đặt trên một khu đất với gần 14.000 m2 nơi tập trung dân cư của tỉnh, 

với các công trình gồm hội trường biểu diễn 800 chỗ ngồi, phòng làm việc của 

các phòng chuyên môn và khuôn viên sân vườn. 

Hàng năm, theo kế hoạch Trung tâm Văn hóa tỉnh thường thực hiện 15 đến 

20 chương trình văn nghệ, tuyên truyền, cổ động, trực quan phục vụ các sự kiện 

chính trị của tính và những ngày lễ lớn của đất nước; từ 5 đến 8 cuộc Liên hoan, 

hội thi, hội diễn; 120 đến 150 buổi biểu diễn và chiếu bóng lưu động; 1 đến 2 

cuộc hội chợ, triển lãm và có 10 câu lạc bộ, đội nhóm sở thích đang sinh hoạt tại 

Trung tâm, với kinh phí được cấp khoảng 5 tỉ đồng/ năm. Ngoài ra còn hỗ trợ các 

cơ quan ban ngành, đoàn thể tổ chức các chương trình văn nghệ, hội thi hội diễn, 

nói chuyện chuyên đề, thời sự, học nghị quyết hoặc tọa đàm của các ngành và các 

hoạt động xã hội hóa khác tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, thu hút và phục vụ 

hơn 150.000 lượt người/ năm. Riêng hoạt động tuyên truyền biểu diễn lưu động 

phục vụ vụ cơ sở thu hút hơn 80.000 lượt người xem/ năm. Với những chương 

trình kế hoạch trên, các hoạt động diễn ra liên tục, thường xuyên tại đơn vị nên 

đây cũng là môi trường để cán bộ nhất là lực lượng có chuyên môn thực hành tác 

nghiệp vừa đảm bảo tốt kế hoạch của Trung tâm, đồng thời cũng là dịp để anh em 

nâng cao tay nghề, năng lực quản lý, khả năng điều hành công việc và tăng thêm 

thu nhập cho cán bộ, nhân viên, tạo sự đoàn kết gắn bó trong cơ quan. 

Là đơn vị tác nghiệp trong lĩnh vực tuyên truyền, vận động nhân dân thực 

hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo 
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dục và định hướng thẩm mỹ cho nhân dân thông qua các hoạt động cổ động trực 

quan, văn hóa, văn nghệ. Trung tâm Văn hóa tỉnh đã cố gắng phát huy tốt vai trò 

và nhiệm vụ của mình để tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả để phục vụ 

nhân dân. Do đó những năm qua, Trung tâm Văn hóa tỉnh luôn là đơn vị xuất sắc 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hàng năm được nhận được cờ thi đua của 

Bộ và UBND tỉnh Bình Dương. 

Tuy đã đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn những băn 

khoăn trăn trở của đội ngũ cán bộ lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình 

Dương. Là một tỉnh công nghiệp đang phát triển, thu hút một lượng lớn công 

nhân và người lao động đến làm việc và sinh sống tại tỉnh (800.000 người / 

1.300.000 dân số) làm thế nào để đưa văn hóa về với cơ sở ngày càng nhiều, 

giúp cho nhân dân trên các địa bàn trong tỉnh và cho công nhân đang sinh sống 

và làm việc tại các khu công nghiệp có những món ăn tinh thần, để công nhân 

giảm bớt nỗi nhớ xa nhà và hạn chế các tệ nạn xã hội, làm lành mạnh hóa môi 

trường, góp phần làm giàu cho tỉnh. Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, cùng với 

cơ sở tổ chức các hoạt động tại các thiết chế văn hóa cơ sở xã phường, thị trấn, 

đưa những nội dung phong phú, thiết thực phục vụ nhân dân gắn với việc xây 

dựng nông thôn mới. Giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay là tiếp tục đào tạo nâng 

cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chuyên môn của Trung tâm thật sự năng động, 

sáng tạo, chủ động trong công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành, cần 

có chính sách thu hút cán bộ có chuyên môn, có tay nghề cao trong lĩnh vực 

nghệ thuật để về phục vụ cho tỉnh. Đổi mới hình thức trong công tác tuyên 

truyền cổ động trực quan, ứng dụng các thiết bị công nghệ hiện đại trong công 

tác tuyên truyền, cổ động trực quan, đáp ứng yêu cầu phục vụ chính trị, đồng 

thời đảm bảo mỹ quan đô thị, nâng cao tính thẩm mỹ nghệ thuật và thị hiếu của 

nhân dân. Nghiên cứu, ứng dụng và tổ chức các mô hình phù hợp với đặc thù 

của tỉnh như tổ chức các hoạt động lên kết xã hội hóa để khai thác các thiết chế 

văn hóa cơ sở; tố chức các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động 

vui chơi giải trí có thưởng cho công nhân các khu công nghiệp; các hoạt động 

giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền lưu động phục vụ cho cơ sở. Đa 

dạng hóa các hoạt động văn hóa tại Trung tâm tỉnh, liên kết với các đơn vị dịch 

vụ văn hóa để khai thác mặt bằng tổ chức các hoạt động văn hóa, điện ảnh tại 

tỉnh. Tăng cường xây dựng các câu lạc bộ, đội nhóm chuyên môn và sở thích tại 

Trung tâm Văn hóa tỉnh, vừa đáp ứng nhu cầu sở thích tự nguyện của cá nhân, 

vừa có lực lượng nòng cốt cho phong trào văn hóa, văn nghệ của tỉnh. Tổ chức 

các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật với các Trung tâm Văn hóa trong và 

ngoài tỉnh, nhằm trao đổi nghiệp vụ, nâng cao trình độ của cán bộ trong việc tổ 

chức các hoạt động phong trào. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, ngoài sự tích cực, chủ động của đội 

ngũ cán bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh, rất cần có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo 

trong việc cho cơ chế thực hiện. Cần có những chính sách đặc thù đối với đội 

ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, nghệ thuật. Chế độ chính sách, định mức chi 

cho những hoạt động của Trung tâm. Việc quan tâm đến vấn đề xếp hạng Trung 
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tâm Văn hóa các cấp và nâng ngạch, bậc lương và các phụ cấp khác cho cán bộ 

cũng là những yếu tố quan trọng, góp phần cho Trung tâm Văn hóa phát triển và 

thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành. Có như vậy, việc góp phần tổ chức các hoạt 

động, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân mới là động lực cho sự 

phát triển kinh tế của xã hội.  

Nguyễn Thị Minh Nghĩa  
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86. Giản Hiền. Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong toàn tỉnh Bình 

Dương / Giản Hiền // Thông tin Liên hiệp thư viện khu vực miền Đông Nam Bộ 

& Cực Nam Trung Bộ. – 2013. – tháng 7. 

 

ĐẨY MẠNH  PHONG TRÀO ĐỌC SÁCH TRONG TOÀN 

TỈNH  BÌNH  DƯƠNG 

 

Nhiều năm qua, Thư viện tỉnh Bình Dương cũng như các thư viện 

tuyến cơ sở đã chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng và tổ chức tốt việc sử 

dụng chung vốn tài liệu, góp phần tích cực trong việc xây dựng phong trào 

đọc sách, đưa nội dung hoạt động này ngày một hiệu quả gắn với phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 
Ngày 04/02/2013, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ 

Thông tin và Truyền thông tổ chức ký kết “Chương trình phối hợp tác trong việc 

tăng cường hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện – văn hóa xã giai 

đoạn 2013–2020”. Đây là chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ, chỉ ra mục tiêu của ngành văn hóa trong lĩnh vực thư viện phải 

“Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội, đặc biệt góp phần xây dựng có 

hiệu quả thế hệ đọc tương lai”, và “đẩy mạnh phát triển thư viện ở cấp xã và 

phòng đọc sách ở xã, phường, cụm văn hóa, điểm Bưu điện – văn hóa xã ở các 

xã vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số”. Huy động nguồn lực để tăng cường hoạt động phục vụ sách báo miễn phí 

tại các điểm Bưu điện – văn hóa xã; phát triển điểm Bưu điện – văn hóa xã trở 

thành điểm cung cấp thông tin, văn hóa ở địa phương; phát triển mạng lưới thư 

viện phục vụ nông thôn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của 

người dân ở vùng sâu, vùng xa. 

Trên tinh thần chỉ đạo của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, đặc biệt là 

sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Thư viện 

tỉnh đã tham mưu xây dựng chương trình hoạt động công tác và quy chế luân 

chuyển sách báo giữa Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin Truyền 

thông. Hệ thống thư viện công cộng xác định xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

là mục tiêu hàng đầu, trong đó xây dựng phong trào đọc sách từ tỉnh đến các cơ 

sở được coi là công tác quan trọng. 

Ngoài những hoạt động tại chỗ là cơ bản, hàng năm thư viện tỉnh Bình 

Dương còn khuyến khích thói quen đọc sách báo bằng nhiều hình thức như tổ 

chức hội thi kể chuyện sách, tuyên truyền sách, vẽ tranh theo sách, triển lãm 

sách chuyên đề, tuyên truyền giới thiệu sách nhân các ngày lễ trọng đại của đất 

nước và địa phương, các hoạt động trong năm, thường xuyên luân chuyển sách 

đến phục vụ các trung tâm, các công ty, doanh nghiệp, tổ chức xe sách lưu động 

phục vụ sách hè cho thiếu nhi và học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở 

vùng xa trên 7 huyện, thị xã, thành phố vào dịp hè. Những hoạt động này góp 

phần không nhỏ vào việc đẩy mạnh phong trào đọc sách trong toàn tỉnh. 

Thư viện tỉnh chú trọng quan tâm bổ sung sách phù hợp với nhu cầu của 
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đa dạng thành phần bạn đọc trong tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại thư viện đã 

bổ sung 326.499 bản sách với đầy đủ các môn ngành tri thức. Kho sách lưu động 

có trên 42.000 bản với nhiều nội dung phong phú về khoa học xã hội, chính trị, 

kỹ thuật, y học, nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa, giải trí...để luân chuyển, 

phục vụ nhân dân tại cơ sở. 

Công tác phục vụ có nhiều chuyển biến tốt về chất lượng phục vụ, cung 

cấp thống tin và tổ chức luân chuyển sách cho hệ thống thư viện cơ sở. Triển 

khai và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, thực 

hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các đề án, chương trình công tác. Tạo lập 

mối quan hệ gắn bó với các cơ quan, ban ngành trong tỉnh, thúc đẩy các hoạt 

động thư viện; phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động liên kết trong Liên 

hiệp thư viện các tỉnh miền Đông và Cực Nam Trung Bộ. Với phương châm 

“Sách đi tìm người” hoạt động của hệ thống thư viện công cộng đã có những 

thay đổi, cơ bản từ chỗ chỉ phục vụ tại trung tâm, thành phố, công ty..., hoạt 

động thư viện đã chuyển hướng về cơ sở, mở rộng địa bàn và đối tượng phục vụ; 

cho mượn tập thể, phòng đọc sách, tủ sách cơ sở, luân chuyển sách tới nhiều 

trung tâm như: Trung tâm cai nghiện ma túy Bố Lá (Phú Giáo), trung tâm giới 

thiệu việc làm xã Tam Lập (Phú Giáo), trung tâm giáo dục người khuyết tật 

Đoàn Thị Liên (Phú Lợi), Trung tâm Nuôi dưỡng người già thị trấn An Thạnh 

(Thuận An), Trung tâm Nhân đạo Quê Hương (Dĩ An)...Hằng năm, vào dịp hè, 

thư viện tổ chức các hoạt động hè như: Hội sách thiếu nhi, trưng bày tranh, ảnh, 

sách mới, chiếu phim; tổ chức các hội thi, đưa sách đến phục vụ các em tại 

nhiều trường học vùng xa tại cả các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. 

Từ hệ thống kho kín, phương thức phục vụ gián tiếp, các thư viện trong 

hệ thống thư viện công cộng tỉnh đã tổ chức các hệ thống kho mở, tự chọn toàn 

phần hoặc kho mở từng phần để bạn đọc trực tiếp lựa chọn sách báo theo đúng 

nhu cầu. Bên cạnh đó, các thư viện đã tổ chức nhiều hình thức trưng bày, giới 

thiệu, triển lãm sách báo, hội nghị, hội thảo...giúp bạn đọc tiếp cận với nguồn 

sách báo và khơi dậy phong trào đọc. 

Đặc biệt, các thư viện đã có biện pháp giảm các thủ tục phiền hà, tạo điều 

kiện thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ thư viện trong việc cấp đổi thẻ bạn 

đọc. Thư viện không chỉ mở cửa trong giờ hành chính mà còn làm việc ngày thứ 

7, chủ nhật, do đó phần nào đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng tài liệu của bạn 

đọc, điều này cũng đã góp phần không nhỏ vào việc thu hút được bạn đọc đến 

thư viện. 

Thư viện tỉnh đã phát huy tốt vai trò chủ đạo của mình trong hệ thống thư 

viện công cộng luôn xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động thống nhất 

trong toàn hệ thống theo đúng chức năng, nhiệm vụ của thư viện. Nắm vững tình 

hình thực tế và đặc điểm của địa phương, vận dụng linh hoạt các mô hình, thiết 

chế văn hóa mới vào hoạt động thư viện. Đồng thời hàng năm thực hiện công tác 

sơ kết, tổng kết, kịp thời đánh giá hoạt động các thư viện để có kế hoạch đầu tư 

phát triển các thư viện hoạt động có hiệu quả, quan tâm hỗ trợ các thư viện yếu 

kém.  
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Hiện nay, hệ thống thư viện công cộng tỉnh Bình Dương có 01 thư viện 

tỉnh, 7 thư viện huyện, thị xã, thành phố, 47 điểm bưu điện – văn hóa xã, 

phường, cụm đọc sách không chỉ cung cấp các dịch vụ bưu chính – viễn thông 

mà còn tổ chức phục vụ đọc sách, báo miễn phí cho người dân vùng xa. Điểm 

bưu điện – văn hóa xã đã trở thành mô hình cung cấp thông tin, văn hóa hữu ích, 

tiết kiệm ở cơ sở đặc biệt là vùng nông thôn, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã 

hội ở nước ta hiện nay. 

Ngành Thư viện nói chung và hệ thống thư viện công cộng tỉnh Bình 

Dương nói riêng luôn cố gắng để người đọc có thể đến Thư viện nhiều nhất, 

những tài liệu của thư viện sẽ giúp ích cho họ nhiều nhất, trong thời gian tới Thư 

viện tỉnh tiếp tục tham mưu xây dựng chương trình phối hợp công tác với ngành 

giáo dục để phát triển phong trào đọc. Bên cạnh Thư viện thì nhà trường, các 

thầy cô giáo cần phát huy vai trò là người khơi nguồn, hướng dẫn và định hướng 

cho các em. Thầy cô giáo trước hết cần làm cho các trò của mình yêu sách, thích 

đọc sách. Phải bắt nguồn từ các bài giảng, các hành vi của thầy cô, phải song 

hành cùng với truyền thụ kiến thức giáo khoa, khuyến khích trò mở rộng kiến 

thức, phải có các hình thức sư phạm đế học trò tìm đến sách. Bên cạnh các thầy 

cô giáo là các thư viện với các cô thủ thư dễ gần, dễ mến. Các em đến tìm mượn 

sách, đọc sách không bị áp lực nào chi phối; cha mẹ cũng cần phải là tấm gương 

cho con, hình thành thói quen đọc sách cho trẻ từ khi chưa biết đọc, biết viết 

bằng cách: bố, mẹ anh chị nên hướng các em vào cách tìm đọc hoặc đọc cho các 

em những câu chuyện hay, nên hạn chế xem ti vi, chơi điện tử... 

Theo thống kê từ Cục Xuất bản, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch, hiện 

nay mỗi năm các nhà xuất bản ở nước ta đã công bố hơn 20.000 đầu sách với 

khoảng 250 triệu bản in. Như vậy, công chúng không hề thiếu sách, thậm chí có 

rất nhiều sách để lựa chọn. Tuy nhiên, phần nhiều công chúng hiện nay lại 

không hứng thú với việc đọc sách, nghiền ngẫm những cuốn sách. Sự phong 

phú, tràn ngập của vô số kênh thông tin trên mạng Internet, trên truyền hình đầy 

hấp dẫn... đã khiến độc giả không còn đủ sự kiên nhẫn để “gối đầu giường” 

những cuốn sách hay. 

Vì vậy, thông qua các hoạt động được tổ chức trong năm, hệ thống thư 

viện công cộng tỉnh Bình Dương đã tuyên truyền tới các bậc phụ huynh, các em 

học sinh về tầm quan trọng của việc đọc sách, khuyến khích tất cả mọi người 

hãy quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để cho con em mình được đọc sách, được 

rèn luyện kĩ năng, thói quen và phương pháp đọc sách phù hợp. Từ đó giúp các 

em có thêm kiến thức, hiểu biết xã hội cũng như bồi dưỡng nhân cách để các em 

có hành trang vững chắc bước tới tương lai. Và cũng thông qua công tác phục vụ 

bạn đọc, thư viện từ tuyến tỉnh đến cơ sở đã một phần đáp ứng yêu cầu sử dụng 

sách báo của nhân dân trên địa bàn, nhất là với đối tượng cán bộ công chức, cán 

bộ hưu trí, học sinh, sinh viên... 

Đẩy mạnh hơn nữa phong trào đọc sách báo trong nhân dân là nhiệm vụ 

trọng tâm của ngành ‘Thư viện và cũng là nhiệm vụ chung của các ban nghành 

có liên quan, chung tay để tài liệu truyền thống tồn tại và khẳng định vai trò 
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quan trọng trong thời đại công nghệ thông tin là nhiệm vụ hàng đầu của những 

người làm công tác Thư viện. Chúng tôi luôn mong muốn trong thời gian tới, có 

được sự quan tâm đầu tư hơn nữa về kinh phí hoạt động, biên chế cán bộ đối với 

các thư viện từ tỉnh đến cơ sở, cơ chế chính sách đối với cán bộ làm công tác thư 

viện ở xã, phường. Có như vậy các thư viện, tủ sách thuộc mạng lưới thư viện 

công cộng mới phát huy được vai trò, hiệu quả trong việc xây dựng văn hoá đọc, 

phát triển phong trào đọc sách, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đông 

đảo quần chúng nhân dân trong toàn tỉnh. 

 

Giản Hiền 
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87. Nhật Quý. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong 

Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014 – 2017 / Nhật Quý // 

http://sovhttdl.binhduong.gov.vn. – 2014. – Ngày 17 tháng 7. 

 

ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO, DU 

LỊCH TRONG THANH THIẾU NHI TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 

2014 – 2017 

 

 
Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết 

 

Đó là chủ đề của lễ ký kết chương trình phối hợp được tổ chức vào 

sáng ngày 16/7 giữa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Tỉnh Đoàn Bình 

Dương. Tham dự lễ ký kết có ông Lê Hữu Phước – Giám đốc Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch Tỉnh, bà Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Tỉnh Đoàn cùng 

các ông bà là lãnh đạo Sở, Ban chấp hành tỉnh Đoàn và thủ trưởng các đơn 

vị trực thuộc của hai đơn vị. 
Được biết, chương trình phối hợp giữa hai đơn vị được tập trung vào 4 

nhóm nội dung chính: Phối hợp thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 

tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng lớp thanh niên 

giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa 

của con người Việt Nam; Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể 

dục thể thao và du lịch; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rè luyện 

thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Bàn giao các thiết chế văn hóa – thể thao cơ 

sở cho Đoàn Thanh niên quản lý và tổ chức các hoạt động; phát huy vai trò của 

hệ thống thiết chế văn hóa để giáo dục cho thế hệ trẻ; Phối hợp trong công tác 

giáo dục và xây dựng lối sống văn hóa, văn minh và thanh lịch cho thế hệ trẻ. 

Để góp phần vào thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, hai ngành 

cũng thống nhất một số hoạt động tập trung, trong đó: Định kỳ phối hợp tổ chức 

các đợt cao điểm ra quân thực hiện việc xóa bỏ quảng cáo sai quy định, phối hợp 

thực hiện đề án “Thực hiện công trình bảng giới thiệu tên các con đường mang 

tên nhân vật, sự kiện lịch sử trong Tỉnh” và đề án “Giáo dục, cảm hóa và giúp 

đỡ thanh thiếu niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2014 – 2017”, tổ 

http://sovhttdl.binhduong.gov.vn/uploads/news/2014_07/ky-ket.jpg


256 
 

chức các hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa nghệ thuật quần chúng trong Thanh 

thiếu nhi; tổ chức “Hội khỏe Thanh niên” nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 

(26/3), ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (27/3); phối hợp đẩy mạnh 

hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm nâng cao vị thế hình ảnh điểm đến 

của Bình Dương với du khách trong nước và quốc tế…Khai thác sử dụng và 

phát huy có hiệu quả các công trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, du lịch, mở ra nhiều câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, 

du lịch phục vụ sinh hoạt cho thanh thiếu nhi; phối hợp luân chuyển sách, báo, 

tạp chí trong thư viện về các Chi hội thanh niên công nhân do Tỉnh Đoàn, Hội 

Liên hiệp phụ nữ tỉnh quản lý…Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục 

nâng cao nhận thức cho nam, nữ thanh niên về trách nhiệm xây dựng gia đình no 

ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tích cực tuyên truyền Luật bình đẳng giới, Luật hôn 

nhân gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình. Đồng thời khuyến khích, biểu 

dương những gia đình trẻ tích cực trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các 

phong trào văn hóa, xã hội vì sự tiến bộ cộng đồng… 

 Phát biểu tại buổi lễ ký kết, bà Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Tỉnh 

Đoàn cho rằng, việc ký kết thực hiện chương trình phối hợp nhằm thực hiện mục 

tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước, làm cho thể hệ trẻ Bình Dương biết trân trọng, bảo vệ 

và phát huy những giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc; 

nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”, giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, ứng xử văn hóa và kỹ năng sống cho 

thanh thiếu nhi… 

Nhật Quý 
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88. Giai Lợi. Bình Dương: Hấp dẫn lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín / Giai 

Lợi  // http://www.tinmoi.vn. – 2013. – Ngày 30 tháng 5. 

 

BÌNH  DƯƠNG: HẤP DẪN LỄ HỘI LÁI THIÊU MÙA TRÁI CHÍN 
 

Lễ hội “Lái Thiêu mùa trái chín năm 2013” diễn ra với nhiều hoạt 

động gắn với vườn cây ăn trái Lái Thiêu – vùng đất nằm ven sông Sài Gòn, 

cách Thủ Dầu Một khoảng 10km về phía Nam và cách Tp Hồ Chí Minh 20km 

về phía Bắc. 

Vườn cây ăn trái Lái Thiêu  từng được xem là “thánh địa” của nhiều loại 

cây lành trái ngọt (như măng cụt, sầu riêng, bòn bon, mít tố nữ), thu hút hàng 

ngàn du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan hằng năm, đặc biệt là khách từ 

thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây do ảnh hưởng của 

nhiều nguyên nhân khác nhau mà hình ảnh vườn cây ăn trái Lái Thiêu gần như 

đã vắng bóng trên thị trường. 

Để xây dựng lại thương hiệu “Vườn cây ăn trái Lái Thiêu”, từ ngày 8 – 

12/6, Sở VHTT&DL tỉnh Bình Dương phối hợp với UBND thị xã Thuận An tổ 

chức Lễ hội “Lái Thiêu mùa trái chín năm 2013” lần đầu tiên với chủ đề “Giao 

lưu cùng phát triển”. 

 

 
Những chùm dâu chín vàng mời gọi du khách 

 

Ngoài mục đích xây dựng lại thương hiệu “Vườn cây ăn trái Lái Thiêu” 

nổi tiếng một thời, lễ hội nhằm tăng cường thu hút du khách quốc tế, du khách 

trong và ngoài tỉnh đến với vườn cây ăn trái Lái Thiêu; đồng thời tạo điều kiện 

cho chủ các nhà vườn, các doanh nghiệp có cơ hội giao lưu, tìm hiểu, trao đổi 

chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo tiền đề cho thị 

xã Thuận An phát triển du lịch dã ngoại kết hợp với du lịch sinh thái miệt 

vườn – một sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương. 

Ông Nguyễn Văn Lộc – Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Bình Dương cho 

biết: Lễ hội diễn ra tại xã Hưng Định và các địa điểm khác thuộc khu vực vườn 

cây ăn trái Lái Thiêu thuộc địa bàn thị xã Thuận An của tỉnh. 

http://www.tinmoi.vn/du-lich-dbscl-chi-co-vay-011264376.html
http://www.tinmoi.vn/du-lich-dbscl-chi-co-vay-011264376.html
http://www.tinmoi.vn/C/Du-lich
http://media.tinmoi.vn/2013/05/30/LaiThieu.jpeg
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Được xem là không gian chính của Lễ hội, Hội chợ trái cây và triển lãm 

các tác phẩm nghệ thuật tạo hình bằng hoa quả khai mạc vào lúc 09h00 ngày 

8/6, nơi tập hợp tất cả các loại trái cây của khu vực Lái Thiêu và các huyện, thị 

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các loại trái cây đặc trưng của 

các tỉnh, thành phố trong vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. 

Đến với Lễ hội khách tham quan còn có cơ hội chiêm ngưỡng các tác 

phẩm nghệ thuật đặc sắc được làm bằng trái cây thông qua ”Hội thi tạo hình 

nghệ thuật bằng hoa quả, mua sắm tại Hội chợ thương mại” với quy mô 150 

gian hàng bày bán các sản phẩm hàng Việt Nam có chất lượng, hòa mình trong 

các trò chơi dân gian. Các doanh nghiệp lữ hành của tỉnh sẽ thiết kế các tour, 

tuyến đến các vườn cây ăn trái và các cơ sở sản xuất ngành nghề truyền thống 

trên địa bàn tỉnh để phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách khi đến 

tham quan, vui chơi giải trí tại lễ hội. Bên cạnh đó còn có các chương trình biểu 

diễn nghệ thuật đặc sắc như ”Hội thi Hương sắc miệt vườn” dành cho các 

thiếu nữ sinh sống và làm việc tại Bình Dương, Liên hoan Đờn ca tài tử cải 

lương Bình Dương, Chương trình ca múa nhạc và trình diễn thời trang. 

 

 
Ngoài ra, Sở VHTT&DL còn phối hợp với trường Đại học KHXH&NV 

Tp Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Giải pháp phát triển du lịch sinh thái vườn 

cây ăn trái Lái Thiêu”. Hội thảo nhằm tìm giải pháp thu hút khách tham quan du 

lịch sinh thái vườn cây Lái Thiêu và học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt 

động du lịch vườn cây ăn trái của các tỉnh miền Tây Nam Bộ. 

Ông Nguyễn Văn Lộc cho biết thêm: Đến nay các công tác chuẩn bị cho 

lễ hội như chương trình hoạt động, vận động tài trợ, tổ chức tuyên truyền quảng 

bá, thiết kế logo lễ hội, băngrôn, cờ phướn cho đến công tác tập huấn phục vụ 

hậu cần, công tác bảo vệ an ninh trật tự đã được triển khai và gần hoàn tất. Kinh 

phí tổ chức lễ hội dự kiến khoảng hơn 5 tỷ đồng từ nguồn huy động xã hội hóa 

và ngân sách. 

Giai Lợi  

http://www.tinmoi.vn/C/Thoi-trang
http://media.tinmoi.vn/2013/05/30/LaiThieu1.jpg
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89. Minh Hiếu. Sức sống đờn ca tài tử ở Bình Dương ngày càng lan tỏa / 

Minh Hiếu // http://baobinhduong.org.vn. – 2014. – Ngày 10 tháng 02. 

 

SỨC SỐNG ĐỜN CA TÀI TỬ Ở BÌNH  DƯƠNG  

NGÀY CÀNG LAN TỎA 

 
Phong trào đờn ca tài tử Nam bộ (ĐCTTNB) ở Bình Dương hiện đang 

phát triển mạnh với số lượng hội viên ngày càng tăng và chất lượng ngày càng 

cao. Trong năm 2013, các câu lạc bộ (CLB), đội nhóm ĐCTTNB ở Bình Dương 

đã duy trì sinh hoạt đều đặn, góp phần giữ gìn và phát huy bộ môn nghệ thuật đã 

được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Hiện Bình Dương có khoảng 56 CLB, đội, nhóm ĐCTTNB, chủ yếu tập 

trung ở Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một và Tân Uyên. Bên cạnh đó còn có nhiều 

quán có phục vụ ĐCTTNB đang mọc lên ngày càng nhiều. Tại những sân chơi 

này, nhiều tài tử ca, tài tử đờn có triển vọng được các nghệ nhân, nghệ sĩ đào tạo 

bài bản kỹ lưỡng nên chất lượng ca diễn rất thực thụ. Nhờ đó mà thành tích của 

Bình Dương tại các hội thi, hội diễn, liên hoan ĐCTTNB trong khu vực và toàn 

quốc luôn ở tốp đầu. Đặc biệt trong năm 2013, đờn ca tài tử (ĐCTT) của tỉnh đã 

gặt hái nhiều kết quả nổi trội như: 5 giải xuất sắc trong chương trình giao lưu 

ĐCTTNB lần thứ 19 ở Long An, 1 giải nhì toàn đoàn, 1 giải ba toàn đoàn Liên 

hoan ĐCTTNB tổ chức tại Kiên Giang… 

 

 

ĐCTTNB ở Bình Dương đang ngày càng thu hút nhiều nghệ sĩ, tài tử và người mộ 

điệu tham gia sinh hoạt. Trong ảnh: Chương trình giao lưu ĐCTTNB tại Hội thi Hương sắc 

miệt vườn xã An Sơn (TX.Thuận An) 

 

Để có những thành tích trên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(VH,TT&DL), Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật 

tỉnh đã thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện cho 

người mộ điệu, các tài tử, nghệ nhân, nghệ sĩ có dịp giao lưu, học hỏi kinh 

nghiệm lẫn nhau, trau dồi kiến thức ngày càng sâu rộng về ĐCTTNB… vào các 

dịp lễ, tết, các lễ hội lớn của tỉnh. 
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Có thể kể đến như: Đêm văn nghệ giao lưu ĐCTT, cải lương chào mừng 

kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2013). 

Chương trình bao gồm các tiết mục ĐCTT, cải lương của Hội VHnông thôn 

Bình Dương, Hội VHnông thôn Tiền Giang, CLB ĐCTT huyện Tân Uyên và 

CLB ĐCTT huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai). 

Liên hoan ĐCTTNB tỉnh Bình Dương được tổ chức trong lễ hội “Lái 

Thiêu – Mùa trái chín” tại TX.Thuận An, vào tháng 6–2013. Liên hoan này có 

sự tham gia giao lưu của 5 ban ĐCTTNB đến từ các tỉnh, thành bạn và các CLB 

ĐCTTNB của 7 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. 

Các hoạt động hướng về nguồn cội cũng được các cấp quan tâm tổ chức 

long trọng. Đặc biệt là hoạt động chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam (12–8 

năm Quý Tỵ), Hội Văn học Nghệ thuật đã tổ chức trang trọng Ngày Giỗ tổ Sân 

khấu tại hội trường Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh. Đến dự có lãnh đạo Sở 

VH,TT&DL, Hội Văn học Nghệ thuật, đại diện Phòng VHTT, Trung tâm Văn 

hóa, các CLB ĐCTT ở khắp 7 huyện, thị và thành phố trong tỉnh. 

Ngoài ra, CLB Sân khấu Bình Dương được hình thành và duy trì sinh 

hoạt đều đặn hàng tháng, đây cũng là nơi để các nghệ sĩ sân khấu trong tỉnh gắn 

kết với nhau, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, tìm tòi cách thể hiện mới để nâng 

cao chất lượng hoạt động sân khấu tỉnh nhà. Năm 2013, hội cũng đã tổ chức các 

chuyến giao lưu ĐCTT, cải lương ở Long An, Tiền Giang và An Giang nhằm 

trao đổi kinh nghiệm sáng tác, biểu diễn và tạo mối quan hệ gắn bó giữa nghệ sĩ 

sân khấu của Bình Dương và các nghệ sĩ sân khấu ở đồng bằng sông Cửu Long. 

Nghệ sĩ Cao Thị Thắng, người vinh dự được tham gia Hội nghị về di sản 

văn hóa thế giới tổ chức tại thành phố Baku nước Cộng hòa Azerbaijan chia sẻ: 

“Thật vui mừng khi trực tiếp chứng kiến thời khắc lịch sử của nền âm nhạc dân 

tộc – UNESCO công nhận ĐCTTNB là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 

nhân loại. Nhưng để bộ môn nghệ thuật này ngày càng có sức sống và được phát 

huy nhiều hơn thì hy vọng rằng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành văn hóa trong tỉnh 

sẽ quan tâm nhiều hơn, có những đề án, chương trình gìn giữ, bảo vệ và phát 

huy ĐCTTNB rộng khắp”. 

 Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Nguyễn Văn Lộc: “Hiện Sở VH,TT&DL 

đang triển khai các chương trình, đề án nhằm tuyên truyền, quảng bá ĐCTTNB 

trên các kênh thông tin đại chúng để mọi tầng lớp nhân dân đều có thể dễ dàng 

lĩnh hội. Để người dân am hiểu sâu hơn về ĐCTTNB, sở sẽ phối hợp với Đài 

Phát thanh – Truyền hình Bình Dương tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề 

cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ lão làng trong giới; mở lớp dạy đờn, dạy ca bài 

bản, những kiến thức cơ bản về ĐCTTNB; thường xuyên tổ chức các sân chơi 

như liên hoan ĐCTTNB, các buổi biểu diễn giao lưu ĐCTTNB…”. 

 

  Minh Hiếu 
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90. Thiên Lý. Đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh: Đời sống văn hóa, 

tinh thần ngày càng được nâng cao / Thiên Lý // http://m.baobinhduong.org.vn. 

– 2014. – Ngày 19 tháng 4. 

 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG TỈNH: ĐỜI SỐNG VĂN 

HÓA, TINH  THẦN NGÀY CÀNG ĐƯỢC NÂNG CAO 

 

Trong thời gian qua, được sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, sự quan 

tâm của các ngành, đoàn thể... và nghị lực của chính các hộ nên đời sống của 

đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Bình Dương đã có nhiều khởi sắc. 

Đời sống kinh tế ổn định đã đưa đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân 

tộc từng bước được nâng cao. Từ đó, góp phần đưa Bình Dương trở thành 

địa phương đa dạng, phong phú bản sắc văn hóa. 

 

 

Liên hoan Văn hóa – Thể thao đồng bào dân tộc thiểu số, hoạt động ý nghĩa góp phần 

lưu giữ bản sắc từng dân tộc trong tỉnh  

 

 Kinh tế ổn định, phát triển 

Đến các địa phương có nhiều đồng bào DTTS sinh sống như An Bình 

(Phú Giáo), Minh Hòa (Dầu Tiếng)… sẽ thấy bộ mặt nông thôn ở đây đã và 

đang thay da đổi thịt từng ngày. Những ngôi nhà tranh, vách đất được thay bằng 

những căn nhà khang trang. Đường đổ bê tông dài đến tận nhà dân. Gia đình nào 

cũng có xe máy để đi lại, nhiều hộ còn có xe hơi. Tính đến năm 2013, tổng số hộ 

DTTS sống rải rác tại 91/91 xã, phường, thị trấn trong tỉnh là trên 4.500 hộ, với 

hơn 17.000 nhân khẩu (chiếm gần 1% dân số toàn tỉnh). Trong đó, người Hoa, 

Khmer, Tày, Nùng, Chăm chiếm số dân đông nhất. Địa bàn cư trú của đồng bào 

chủ yếu tại 6 huyện, thị: Dầu Tiếng, Phú Giáo, TX.Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, 

Bàu Bàng, TX.Bến Cát. Người Hoa, Khmer, Stiêng cư trú tại vùng đất Bình 

Dương từ nhiều thế hệ, còn lại các thành phần DTTS khác có nguồn gốc từ miền 

Bắc, Trung di cư đến đây sau năm 1975. 
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Đồng bào DTTS sống theo nhiều ngành nghề khác nhau, tại TP.Thủ Dầu 

Một chủ yếu làm nghề sản xuất gốm sứ, thương mại và dịch vụ; các huyện phía 

bắc của tỉnh sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp (chăn nuôi và trồng trọt) và 

công nhân xí nghiệp, công ty cao su… Ngoài ra, một số hộ là cán bộ công chức, 

giáo viên. Mức sống của họ ngày càng được nâng cao. Với sự hỗ trợ của chính 

quyền, cộng với quyết tâm làm giàu trên mảnh đất mới, nhiều hộ đã trở thành 

nông dân sản xuất giỏi, với mô hình hay, đem lại thu nhập “khủng”.  

Cụ thể, từ mô hình trồng trọt, chăn nuôi hộ Thạch Thị Ngọc (Dầu Tiếng), 

thu nhập 2,5 tỷ đồng/năm; hộ Kho Sanh (Dầu Tiếng), Ngưu Điền (Phú Giáo), 

Kim Mỹ (Bến Cát)… đều trên 100 triệu đồng/năm. Ông Kho Sanh, người Chăm 

(Dầu Tiếng), tâm sự: “Tại quê nhà (Sóc Trăng), đời sống chúng tôi gặp nhiều 

khó khăn. Để thoát khỏi cảnh nghèo đói, chúng tôi rủ nhau đến Bình Dương, nơi 

được xem “đất lành chim đậu” để mưu sinh. Ban đầu, chúng tôi khai hoang 

trồng cây ăn trái, sau đó được hỗ trợ vốn, kỹ thuật chuyển đổi sang trồng cao su. 

Hiện nay, đời sống người Chăm tại Bình Dương đã ổn định. Nhà nhà có xe máy, 

tivi, con cháu được đi học”. 

Để đời sống kinh tế đồng bào khởi sắc, tỉnh đã cấp đất định canh định cư, 

hỗ trợ cây con giống, tập huấn khuyến nông. Trưởng phòng Dân tộc tỉnh Lê 

Đình Ngọc, cho biết: Hiện nay, theo khảo sát, toàn tỉnh không còn hộ dân tộc 

nghèo theo tiêu chí Trung ương. Để người DTTS có cuộc sống ổn định, thời 

gian qua, tỉnh thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản; 

giao rừng cho 9 hộ, với 2,7 ha để bảo vệ và chăm sóc; cấp hơn 100 ha đất sản 

xuất cho người Khmer tại An Bình (Phú Giáo), bình quân mỗi hộ 1 ha. Bên cạnh 

đó, NH Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho gần 500 đồng bào vay để sản 

xuất, kinh doanh (từ năm 2000 đến nay). 

Lưu giữ bản sắc văn hóa 
Kỷ niệm 5 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ–TTg ngày 17–11–2008 

của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” (19.4.2009– 

19.4.2014). Để những nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa đồng bào DTTS không bị 

mai một theo thời gian, tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn. Trong 

đó, chú trọng tuyên truyền để đồng bào hiểu và tự giác giữ gìn bản sắc. Đồng 

thời, gắn kết việc bảo tồn văn hóa dân tộc với các phong trào thi đua, phong trào 

văn hóa, văn nghệ của địa phương.  

Đặc biệt, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, 

giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc đã được phát động rộng khắp ở 

các khu dân cư và đã thu được hiệu quả thiết thực. Nhiều huyện đã thành lập đội 

văn nghệ, thể thao đồng bào dân tộc... Các phong trào không chỉ giữ lại “hồn” 

cho đồng bào mà còn giúp phát triển đến thế hệ mai sau. Ngoài ra, hoạt động 

bảo tồn còn được thể hiện qua việc tổ chức các hội thi, hội diễn, hội thao đồng 

bào dân tộc như: Giải vô địch kéo co – đẩy gậytỉnh; Liên hoan văn hóa – thể 

thao đồng bào DTTS tỉnh; thành lập các câu lạc bộ kéo co, đẩy gậy, bi sắt tại các 

huyện có đông người dân tộc… 
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Trước nỗ lực của chính quyền, đồng bào đã chung tay lưu giữ giá trị văn 

hóa dân tộc mình. Tại Minh Hòa (Dầu Tiếng), nơi tập trung nhiều người Chăm, 

người dân đã ý thức lưu giữ tiếng nói, trang phục, tín ngưỡng. Người Khmer 

(Phú Giáo), sử dụng trang phục truyền thống khi đi lễ, tết, hay lưu giữ bộ cồng 

chiêng, hướng đến khôi phục tết cổ truyền của dân tộc. Người Sán Chỉ (xã Tam 

Lập, Phú Giáo), mùng 6 tết hàng năm tổ chức Ngày hội dân tộc. Người Tày 

(Tân Hiệp, Phú Giáo) nỗ lực giữ lại tiếng nói cho thế hệ mai sau… Ông Kim 

Minh Thành, người Khmer, bộc bạch: Hiện nay, sống với người kinh, con cháu 

người Khmer dần quên đi bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Do đó, những 

người già phải nêu gương lưu giữ giá trị, từ đó khuyến khích con cháu học tiếng, 

chơi nhạc cụ, may trang phục, hay nấu những món ăn truyền thống. 

Bên cạnh việc bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa phi vật thể, 

công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể cũng được tỉnh quan 

tâm, triển khai có hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Quốc, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho 

biết: Hiện nay, bảo tàng đang lên danh sách các dân tộc, sau đó khảo sát những 

phong tục tập quán, tín ngưỡng, nhạc cụ, trang phục… sưu tầm và lưu giữ. Bảo 

tàng sẽ ghi nhận những khó khăn trong quá trình “tiếp lửa” cho đồng bào DTTS 

phát huy bản sắc, trình lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có hướng đi 

đúng, giữ bản sắc cho đồng bào DTTS. 

Đặc biệt, việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ở các xã có 

đồng bào DTTS được tỉnh coi trọng. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm thực hiện chính 

sách cử tuyển dành cho con em là người DTTS được học tập tại trường đại học, 

cao đẳng để tạo nguồn nhân lực cơ bản cho địa phương. Theo đó, hơn 60 học 

sinh con em người DTTS học tại các trường đại học, cao đẳng đã được hỗ trợ 

kinh phí học tập. Hiện nay, nhiều sinh viên tốt nghiệp được bố trí công tác tại 

địa phương. 

 

 Thiên Lý 
 

 

 

 

 

 

 

 

Để nâng cao đời sống, phát huy bản sắc văn hóa cho đồng bào DTTS, năm 

2014, Phòng Dân tộc tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

cho đồng bào DTTS”; tổ chức 8 lớp phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS ở 9 

huyện, thị, thành phố; tổ chức 5 lớp tập huấn khuyến nông cho đồng bào DTTS; tiến 

hành Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bình Dương lần thứ II, Hội nghị điển hình sản 

xuất, kinh doanh giỏi và giao lưu văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao cho đồng bào 

DTTS; đều tra hộ đồng bào nghèo để thực hiện chính sách hỗ trợ trong năm 2015. 
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91. Chí Thanh. Thể thao Bình Dương: 15 năm một chặng đường tươi đẹp 

/ Chí Thanh // http://m.baobinhduong.org.vn. – 2011. – Ngày 31 tháng 12. 

 

THỂ THAO BÌNH  DƯƠNG: 15 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 

TƯƠI ĐẸP 

 

Từ một địa phương được xem là “vùng trắng” về thể thao, Bình Dương 

đã phát triển nhanh chóng, trở thành một trong những điển hình, được bạn 

bè cả nước nể phục, học tập... 

Một trong những hình mẫu của thể thao Bình Dương được các tỉnh, thành 

trong cả nước đăng ký đến học tập là Công ty Cổ phần CLB Bóng đá Bình 

Dương. Được thành lập vào tháng 7–2002 bởi 3 cổ đông là Công ty Becamex 

IDC, Sở TDTT và Đài PT–TH Bình Dương, Công ty Cổ phần Bóng đá Bình 

Dương ra đời đã mang lại bước ngoặt cho bóng đá Bình Dương. Cụ thể, đội 

bóng Bình Dương từ chỗ chật vật lo trụ hạng ở giải hạng Nhất, dưới sự điều 

hành và quản lý của Công ty Cổ phần Bóng đá Bình Dương đã vươn lên mạnh 

mẽ, giành quyền thăng hạng vào cuối mùa bóng 2003. Sau một năm thăng hạng, 

đội bóng Bình Dương với cơ chế hoạt động thông thoáng, năng động và hiệu 

quả đã nhanh chóng trở thành một thế lực của bóng đá Việt Nam. Trong 2 mùa 

2005–2006, đội bóng Becamex Bình Dương (B.BÌNH DƯƠNG) liên tục nằm 

trong tốp 3 đội dẫn đầu V–League và đến mùa bóng 2007, đội bóng đất Thủ lần 

đầu tiên giành được danh hiệu vô địch V–League sau nhiều năm dài chờ đợi. 

Giành được cúp vô địch đã khó, nhưng bảo vệ cúp vô địch lại càng khó hơn, 

nhưng B.BÌNH DƯƠNG đã làm được điều đó (vô địch V–League 2008). Ngoài 

ra, đội còn có 2 lần đoạt Siêu cúp Quốc gia, Á quân Cúp Quốc gia... và đặc biệt 

là HCĐ giải vô địch các CLB vô địch châu Á – AFC Cup 2009 – danh hiệu cao 

quý mà chưa từng có đội bóng Việt Nam nào đạt được. 

Từ những thành tích trên, Bình Dương trở thành một trong những trung 

tâm bóng đá hàng đầu Việt Nam, đội bóng B.BÌNH DƯƠNG là một trong 

những đội giàu thành tích và mạnh nhất nhất V–League và Super League hiện 

nay. Công ty Cổ phần Bóng đá Bình Dương sau này dù mang tên khác là Công 

ty Cổ phần CLB Bóng đá Bình Dương nhưng vẫn là một trong những địa chỉ 

yêu thích được các địa phương khác từ Bắc chí Nam đến học tập kinh nghiệm 

làm bóng đá chuyên nghiệp. Ước tính sơ bộ, đã có trên dưới 15 tỉnh, thành tìm 

đến công ty để học tập và “chuyển giao” mô hình bóng đá chuyên nghiệp mà 

Bình Dương đang xây dựng. 

Ngoài hình mẫu bóng đá, thể thao Bình Dương còn có những điểm son 

đáng tự hào như: đội tuyển xe đạp nữ, Karatedo, thể dục thể hình, bida, quần 

vợt... Điểm chung trong thành công của các môn thể thao trên đều là sản phẩm 

kết tinh từ chủ trương xã hội hóa các hoạt động thể thao. Nếu như đội tuyển xe 

đạp nữ Bình Dương do Công ty Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương xây 

dựng và quản lý đang là 1 trong 3 đội tuyển mạnh nhất Việt Nam, hàng đầu 

Đông Nam Á thì môn thể hình lại do những cá nhân giàu tâm huyết như HLV 
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Dương Minh Tuấn cùng với Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Nguyễn Phú Yên và 

các Mạnh Thường Quân khác đứng ra xây dựng. Hiện tại, thể hình Bình Dương 

là 1 trong 3 trung tâm mạnh nhất nước, thường xuyên giành HCV tại các giải 

đấu quốc gia và quốc tế. 

Với môn quần vợt, nhờ tiềm lực và nỗ lực bền bỉ của Công ty Cổ phần 

Kinh doanh và Thể thao Bình Dương, đặc biệt là Tổng Công ty Becamex IDC, 

đến giờ Bình Dương đã có đội tuyển quần vợt nam khá mạnh ở giải VĐQG. Đặc 

biệt, Bình Dương đã đào tạo thành công 2 tay vợt tài năng trẻ là Lý Hoàng Nam 

(14 tuổi, hạng 3 toàn quốc), Hồ Huỳnh Đan Mạch (thành viên ĐTQG, 16 tuổi, á 

quân toàn quốc) cũng như có được hệ thống sân tập và thi đấu đạt đẳng cấp quốc 

tế. Nhờ cơ sở vật chất hiện đại thể thao hiện đại (hệ thống 9 sân quần vợt, 2 hồ 

bơi, các sân thể thao khác phụ trợ tại Thành phố mới Bình Dương; hệ thống sân 

tại cụm thể thao Gò Đậu...), Bình Dương trở thành “địa chỉ đỏ” được giao quyền 

đăng cai tổ chức các giải đấu quốc gia (thể hình, cờ vua, bóng đá, hội thao ngành 

toàn quốc...), quốc tế (quần vợt, bóng đá, cờ vua). 

Tâm sự với chúng tôi, ông Nguyễn Phú Yên cho rằng: “Sau 15 năm tái 

lập tỉnh, thể thao Bình Dương cũng như một số ngành khác đã giành được 

những thành tựu rực rỡ. Có những bộ môn như bóng đá, xe đạp, quần vợt, thể 

hình, bida, cờ tướng, Karatedo... thể thao Bình Dương đang đứng trong tốp đầu 

của thể thao Việt Nam. Đặc biệt, trong lĩnh vực xã hội hóa thể thao đang phát 

triển rất mạnh, có tác động mạnh đến bộ mặt cũng như chất lượng của nền thể 

thao thành tích cao của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, thể thao phong trào của tỉnh cũng 

phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu qua số lượng người luyện tập và 

thi đấu thể thao. Trong lĩnh vực này thì các môn bóng đá, thể dục dưỡng sinh, 

cầu lông, việt dã, đua thuyền, các môn võ thuật, bida... phát triển rất mạnh, để lại 

những dấu ấn đậm nét. Tuy nhiên, chúng tôi không thể hài lòng với những thành 

quả trên. Ngành thể thao đã xác định sẽ còn nỗ lực, quyết tâm và đầu tư nhiều 

hơn nữa để thể thao Bình Dương có thêm nhiều môn thể thao thế mạnh trên bình 

diện quốc gia, từng bước vươn ra tầm khu vực (thể hình, bida, xe đạp, bóng đá 

đã làm được) và châu lục (cờ tướng), tiến đến tiếp cận với trình độ thể thao thế 

giới”. 

Chí Thanh 
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92. Tố Tâm. Đẩy gậy – môn thể thao gắn kết đồng bào dân tộc / Tố Tâm 

// http://baobinhduong.vn. – 2011. – Ngày 24 tháng 12. 

 

ĐẨY GẬY – MÔN THỂ THAO GẮN KẾT ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 
 

Đẩy gậy vừa là trò chơi dân gian, vừa là môn thể thao truyền thống của 

nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS). Nắm bắt được những nét đẹp văn 

hóa, truyền thống qua môn đẩy gậy, trong những hội thi văn nghệ – thể thao 

ĐBDTTS tại Bình Dương, các đơn vị tổ chức đã đưa môn đẩy gậy vào hệ thống 

các môn thi chính. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, 

đồng thời tạo nên sự gắn kết ĐBDTTS trong tỉnh. 

Theo tìm hiểu của người viết, ở đâu có ĐBDTTS sinh sống thì ở đó, môn 

thể thao đẩy gậy này được phát triển mạnh hơn. Đối với tỉnh Bình Dương, huyện 

Phú Giáo là huyện có số ĐBDTTS chiếm số lượng đông nhất, do đó, Trung tâm 

Văn hóa – Thông tin &Thể thao (VH–TT&TT) huyện đã thường xuyên tổ chức 

hội thao để đồng bào tham gia. Tại Hội thi Văn hóa Văn nghệ – Thể dục thể 

thao huyện Phú Giáo diễn ra vào cuối tháng 11, trước tinh thần tham gia nhiệt 

tình của các vận động viên đối với môn thi đẩy gậy, chúng tôi mới cảm nhận hết 

được niềm vui của họ khi được thể hiện mình trong môn thi đấu truyền thống. 

Theo chị Ngưu Thị Quý, người dân tộc Khmer tại xã An Bình (Phú Giáo), từng 

đoạt 3 giải nhất đẩy gậy cấp huyện, môn Đẩy gậy là môn thể thao dân gian, nên 

không được huấn luyện bài bản mà theo quy luật người biết chỉ kinh nghiệm cho 

người chưa biết. Chúng tôi thi với nhau để tạo nên sự đoàn kết, sức khỏe cho 

mọi người, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần. Đối với môn đẩy 

gậy, không chỉ những thanh niên cường tráng, khỏe mạnh tìm đến môn thể thao 

này mà những người lớn tuổi, người già cũng háo hức tham gia. Những ai không 

đủ khả năng thi đấu thì làm cổ động viên, cổ vũ hết mình để làm tăng thêm tinh 

thần cho những vận động viên khi có các trận đấu. 

Để tổ chức thi đấu môn đẩy gậy chỉ cần có gậy thi đấu làm bằng tre già 

(tre đực) thẳng hay những thanh gỗ tốt có chiều dài 2m, đường kính từ 4 – 5cm, 

được sơn 2 màu đỏ và trắng (mỗi màu 1m). Đầu và thân gậy phải được bào nhẵn 

và có đường kính bằng nhau. Hình thức thi đấu rất đơn giản, chỉ cần vẽ một 

vòng tròn có đường kính 5m vạch giới hạn rộng 5cm nằm trong phạm vi của sân 

có màu trắng hoặc khác với màu nền sân là trận thi đấu có thể diễn ra. Theo quy 

định luật chơi, bên nào chân chạm vào vạch hoặc bị đẩy ra khỏi vòng tròn trước 

là thua cuộc. Mỗi cuộc thi đẩy gậy thường diễn ra trong 2 – 3 hiệp. “Đẩy gậy là 

môn thi cần đến sức khỏe và sự khéo léo. Tuy cần nhiều sức mạnh, nhưng để 

thắng được đối thủ, người chơi cũng cần có kỹ, chiến thuật, sự khéo léo, dẻo dai 

và tâm lý ổn định. Người chơi “cao thủ” là người luôn giữ được bình tĩnh, ghìm 

đầu gậy bên phần mình xuống và đẩy đầu gậy của đối phương lên cao để tạo đà 

cho mình có cơ hội thắng đối phương. Sau cuộc đấu, chúng tôi khoác tay nhau, 

cùng nâng chén rượu, tấm tắc khen tài nhau, nhiều khi nhờ đó mà có thêm bạn”, 

anh La Văn Sự, người Sán Chay (xã Tam Lập, Phú Giáo) nói. 
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Các vận động viên tham gia đẩy gậy tại Hội thi Văn hóa Văn nghệ – Thể dục thể thao 

ĐBDTTS huyện Phú Giáo  

Hiện nay, không chỉ dừng lại ở trò chơi dân gian, Đẩy gậyđã được đưa 

vào thi đấu mang tính chuyên nghiệp trong các cuộc thi thể thao. Là một môn 

thể thao dân tộc được phát triển rộng rãi trong thời gian gần đây, đẩy gậy chính 

thức là một trong 40 môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu và tổ chức của 

Đại hội TDTT toàn quốc lần VI–2010, đánh dấu một bước ngoặt phát triển cho 

môn thể thao dân tộc này. Để duy trì và phát triển môn đẩy gậy, Trung tâm 

TDTT tỉnh đã đưa môn đẩy gậy vào hệ thống các môn thi đấu và thường xuyên 

tổ chức thi tại Hội thao ĐBDTTS tại Bình Dương. Riêng đối với huyện Phú 

Giáo, đẩy gậy được đề cao trong các hội thao, hội trại ĐBDTTS. Từ các hội thi 

đã chọn ra những cá nhân xuất sắc, tập luyện tham gia giải cấp tỉnh, cấp quốc 

gia. Do đó, khi tham gia giải toàn quốc, đoàn Bình Dương đã “rinh” về nhiều 

huy chương. Cụ thể, trong Hội thao ĐBDTTS toàn quốc năm 2011, diễn ra tại 

Quảng Nam, vận động viên đẩy gậy Bình Dương đã xuất sắc đoạt 7 giải, trong 

đó 2 bạc, 5 đồng. 

Tố Tâm 
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93. Việt Khánh. Phát triển du lịch sẽ phù hợp với chiến lược phát triển 

kinh tế – xã hội của tỉnh / Việt Khánh // http://m.baobinhduong.org.vn. – 2013. – 

Ngày 12 tháng 8. 

 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH SẼ PHÙ HỢP VỚI CHIẾN LƯỢC PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA TỈNH  

 

Theo Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt, sẽ phù hợp với chiến lược phát triển kinh 

tế – xã hội của tỉnh nhằm khai thác hiệu quả, bền vững tiềm năng du lịch; đặc 

biệt chú trọng đến những lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật và các lợi thế so sánh khác. 

Trên cơ sở đó, ngành du lịch sẽ được xây dựng trở thành ngành có vị trí 

quan trọng trong cơ cấu kinh tế, góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế của tỉnh; đồng thời là một công cụ nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, 

đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, hưởng thụ tinh thần của nhân dân địa phương. Phấn 

đấu đến năm 2015 tỉnh sẽ đón khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó có 43 ngàn 

lượt khách quốc tế. Năm 2020 đón 6 triệu 800 ngàn lượt khách, trong đó 63 

ngàn lượt khách quốc tế. Năm 2025 dự báo thu hút khoảng 9 triệu lượt khách, 

trong đó 80 ngàn lượt khách quốc tế. Năm 2030 dự báo thu hút khoảng 12 triệu 

lượt khách, trong đó có 110 ngàn lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đến năm 

2015 đạt khoảng 2.200 tỷ đồng, năm 2020 đạt khoảng 4.450 tỷ đồng... 

 

 
  

Du khách tham quan chùa Núi Cậu (Dầu Tiếng) 

Phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

cũng định hướng phát triển du lịch không gian phía Nam (bao gồm khu vực 

thành phố Thủ Dầu Một , TX. Thuận An, TX. Dĩ An và một phần của huyện 

Bến Cát với sản phẩm du lịch chính gồm du lịch sinh thái (du lịch miệt vườn, du 

lịch sông nước), du lịch văn hóa (tham quan di tích lịch sử văn hóa, lễ hội, làng 

nghề, du lịch tâm linh, tín ngưỡng), vui chơi giải trí, du lịch cuối tuần, du lịch 
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nghỉ dưỡng, du lịch mua sắm, du lịch MICE, du lịch thể thao cao cấp);  không 

gian phía Tây Bắc (bao gồm khu vực hồ Dầu Tiếng, núi Cậu, hành lang sông Sài 

Gòn và khu vực phụ cận thuộc huyện Dầu Tiếng và huyện Bến Cát), sản phẩm 

du lịch chính gồm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch 

thể thao cao cấp, các khu vực ưu tiên đầu tư là khu vực hồ Dầu Tiếng, khu vực 

ven sông Sài Gòn, khu vực hồ Cần Nôm); không gian phía Đông (bao gồm khu 

vực dọc theo lưu vực sông Đồng Nai và Sông Bé thuộc các huyện Tân Uyên, 

Phú Giáo), sản phẩm du lịch chính gồm: du lịch sinh thái với các loại hình du 

lịch sinh thái sông nước, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch nghỉ cuối tuần, du lịch thể 

thao cao cấp. 

Ngoài ra, tỉnh còn phát triển các tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh như 

tuyến du lịch theo quốc lộ 13; tuyến du lịch theo đường ĐT 741–742; tuyến du 

lịch theo đường Hồ Chí Minh; tuyến du lịch theo đường ĐT 744; tuyến du lịch 

theo đường ĐT 746–747 và các tuyến du lịch đường sông trên các sông Sài Gòn, 

sông Đồng Nai và sông Bé… 

Việt Khánh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 
 

 

 94. Bình Minh. Phát huy tiềm năng du lịch của tỉnh / Bình Minh // 

http://www.bongdabinhduong.com. 

 

PHÁT HUY TIỀM NĂNG DU LỊCH CỦA TỈNH  

 
Theo số liệu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến nay toàn tỉnh 

đã có 38 di tích (DT) và danh thắng đã được xếp hạng, trong đó có 11 DT cấp 

quốc gia và 27 DT cấp tỉnh; Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có gần 500 DT phổ 

thông chưa được xếp hạng. Đa số là các loại đình, chùa, miếu, tịnh xá, tịnh thất, 

hơn 50 ngôi nhà cổ cùng nhiều mộ cổ và danh lam thắng cảnh. Với nhiều DT và 

danh thắng nổi tiếng, những năm gần đây Bình Dương là một trong những địa 

phương thu hút nhiều khách du lịch (DL) ở khắp nơi đến tham quan. Kéo theo 

đó là số lượng các đơn vị, tập thể, cá nhân vào đầu tư xây dựng các khu, điểm 

DL ngày càng tăng... 

Hiện nay các dự án đầu tư khu, điểm DL trên địa bàn tỉnh tiếp tục được 

các chủ đầu tư tích cực triển khai như Khu DL sinh thái Mắt Xanh, Khu DL sinh 

thái MêKong Golf& Villas (100% vốn FDI), dự án Khu resort hồ Thuyền 

Quang, dự án Khu du lịch Phước Lộc Thọ, Khách sạn MC Bình Dương Plaza... 

Các đơn vị đang hoạt động kinh doanh như Khu DL Lạc Cảnh Đại Nam Văn 

Hiến, Phương Nam Resort, Khu DL xanh Dìn Ký, Làng du lịch Sài Gòn... cũng 

đã và đang tăng cường đầu tư về chiều rộng lẫn chiều sâu nhằm nâng cao chất 

lượng phục vụ du khách đến tham quan, vui chơi giải trí. Huyện Dầu Tiếng cũng 

xây dựng kế hoạch quản lý và khai thác có hiệu quả Khu DL sinh thái Núi Cậu... 

Trong năm 2010, toàn tỉnh đã phát triển thêm 56 khách sạn, nhà nghỉ. Trong đó 

có 34 đơn vị hoạt động thuộc loại hình doanh nghiệp với 783 phòng và 22 đơn 

vị hoạt động hình thức hộ cá thể với 350 phòng, tổng số vốn đăng ký kinh doanh 

là 108,97 tỷ đồng. Và như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh có 334 đơn vị kinh 

doanh lưu trú (trong đó bao gồm 194 đơn vị hoạt động thuộc loại hình doanh 

nghiệp và 140 đơn vị hoạt động hình thức hộ cá thể) với tổng vốn đăng ký kinh 

doanh khoảng 1.063 tỷ đồng... 
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Di tích cấp quốc gia chùa Hội Khánh luôn thu hút được nhiều du khách 

 

Thực tế những năm qua các DT lịch sử và danh thắng đã góp phần rất lớn 

trong việc thu hút du khách đến tham quan, nâng doanh thu của ngành du lịch 

trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng (chỉ tính trong năm 2010 ước tổng lượt khách 

DL đến Bình Dương là trên 3.350.000 lượt, doanh thu DL ước thực hiện đạt trên 

505 tỷ đồng). Song theo đánh giá của các ngành chức năng và các địa phương: 

Tuy có nhiều ưu điểm và thuận lợi nhưng chúng ta chưa làm tốt việc gắn hoạt 

động của DT lịch sử văn hóa với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch nên chưa 

khai thác hết tiềm năng. Ngoài những nguyên nhân mang tầm vĩ mô như chưa có 

những giải pháp mang tính chiến lược, còn có những bất cập không đáng có mà 

nếu khắc phục được chúng ta sẽ góp phần thu hút nhiều hơn khách DL đến tham 

quan trong thời gian sắp tới. 

Thật vậy, có dịp cùng đoàn Famtrip tìm hiểu về DL Bình Dương đến khảo 

sát một số điểm danh thắng trên địa bàn tỉnh bạn sẽ thấy những vấn đề mà khách 

du lịch than phiền là có thật. Cụ thể như tại Lò lu Đại Hưng – một trong những 

DT lịch sử cấp tỉnh nằm trên địa bàn xã Tương Bình Hiệp (TX.Thủ Dầu Một ), 

sẽ thấy các quy trình để sản xuất sản phẩm bố trí khá rối rắm, khiến khách tham 

quan khó có thể quan sát được trọn vẹn các công đoạn để hiểu được cách làm ra 

một sản phẩm là như thế nào. Hay tại các cơ sở sản xuất sơn mài tại làng nghề 

Tương Bình Hiệp, việc tham quan cũng gặp nhiều khó khăn khi khu sản xuất sản 

phẩm nằm một nơi trong khi phòng trưng bày các sản phẩm hoàn chỉnh lại nằm 

một nẽo. Trong trường hợp nếu như có du khách nào muốn mua sản phẩm mình 

ưng ý thì buộc phải đi ngược trở ra đến hơn 1km. Mặt khác, khi tổ chức tour DL 

đơn vị tổ chức cũng cần phải nghiên cứu kỹ đặc điểm sản xuất của từng nơi sẽ 

đưa khách đến tham quan, nhất là các cơ sở sản xuất sơn mài – hàng thủ công 

mỹ nghệ, nhằm tránh trường hợp khi khách đến nhằm lúc cơ sở nghỉ làm hay đã 

giao hết hàng, thì sẽ “chẳng có gì để mà xem”. Ở một số nơi, mối quan hệ giữa 

nhà tổ chức tour với người quản lý điểm du lịch là chưa thật sự tốt. Có trường 

hợp đoàn khách du lịch đến phải chờ liên hệ để được vào cổng, bởi bảo vệ 

“không biết” đây là đoàn nào!? Ngoài ra, một số địa điểm tham quan đường vào 
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khá chật hẹp, lại không có bãi đậu xe, không biển chỉ dẫn. Cá biệt có những nơi 

không có cả nhà vệ sinh... 

Ở một số khu DT và danh thắng, tuy đã có phân cấp nhưng hiện nay vẫn 

có tình trạng dù đã được đầu tư tôn tạo nhưng việc đưa vào khai thác phục vụ 

khách du lịch, việc giới thiệu lịch sử DT còn thiếu và hạn chế, thậm chí có nơi 

chưa có người giới thiệu, khách vào muốn xem gì tùy ý... Mặt khác, dù công tác 

trùng tu, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị DT lịch sử – văn hóa Nhà nước đã 

quan tâm đầu tư nhưng vẫn không đáp ứng đủ yêu cầu chống xuống cấp DT. 

Thời gian tổ chức thực hiện còn chậm như: DT Nhà tù Phú Lợi, rừng Kiến An, 

Bộ Chỉ huy Tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh. Nhiều DT phải điều chỉnh 

khu vực bảo vệ để làm đường như: DT khảo cổ Dốc Chùa, chùa Long Hưng, 

Bến Cát, DT bót Cầu Định không có đường vào, DT nhà cổ Trần Công Vàng 

đường vào rất khó... Ngoài ra, công tác quảng bá, giới thiệu các điểm DL, việc 

tạo dựng các sản phẩm DL trọn gói, nhằm hấp dẫn khách DL và lập chương 

trình cho các tuyến, chương trình DL làng nghề chưa được quan tâm thỏa đáng. 

Rất nhiều tài nguyên DL chưa được khai thác, cần phải có sự kết hợp hài hòa để 

tạo ra sức hấp dẫn trong tour DL, tuyến, chương trình DL. 

Bình Dương là tỉnh thiên về công nghiệp, hoạt động DL tuy chưa được 

khai thác triệt để, các sản phẩm DL chưa được hoàn thiện, tuy nhiên ít nhiều 

cũng đã chinh phục được lòng tin nơi du khách. Hy vọng trong thời gian tới, 

ngành DL Bình Dương sẽ quan tâm hơn nữa những bất cập nói trên để có những 

biện pháp thiết thực nhằm phát huy lợi thế của mình giúp ngành DL tỉnh nhà 

ngày càng phát triển. 

Bình Minh 
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95. Bình Minh. Khai thác du lịch sinh thái và sông nước / Bình Minh – 

Thoại Phương // http://baobinhduong.vn. – 2013. – Ngày 27 tháng 5. 

 

KHAI THÁC DU LỊCH SINH  THÁI VÀ SÔNG NƯỚC 
 

Bình Dương là địa phương có tiềm năng du lịch (DL) tương đối đa dạng 

với hệ thống vườn cây ăn trái Lái Thiêu đã có thương hiệu trên thị trường hàng 

trăm năm qua, có các con sông Đồng Nai, Sài Gòn chảy qua với những cù lao 

nổi trên sông… Ngoài ra, Bình Dương còn có những làng nghề đã nổi tiếng ở 

vùng Đông Nam bộ và cả nước, những di tích lịch sử – văn hóa độc đáo… là 

điều kiện thuận lợi để hình thành các loại hình sản phẩm DL dịch vụ hướng đến 

khai thác thị trường DL đầy tiềm năng, nhất là DL sinh thái và sông nước. 

 

 

Hồ Đá Bàn (xã Đất Cuốc, huyện Tân Uyên) – một trong những địa điểm có nhiều tiềm 

năng phát triển du lịch sinh thái và sông nước 

Tiềm năng lớn, khai thác còn hạn chế 
Bình Dương nằm trong lưu vực của 3 con sông lớn ở khu vực Đông Nam 

bộ là sông Sài Gòn, Đồng Nai và sông Bé, trong đó, sông Sài Gòn là ranh giới tự 

nhiên giữa Bình Dương và Tây Ninh, TP.HCM. Khu vực ven sông có những 

cảnh quan rất đẹp, đất đai bằng phẳng, mặt nước rộng lớn cùng những khu vườn 

xanh tươi… là điều kiện lý tưởng để Bình Dương phát triển các khu nghỉ dưỡng 

cuối tuần ven sông, những khu DL sinh thái vườn và các tour DL sông nước. 

Sông Đồng Nai đoạn qua tỉnh Bình Dương cũng là một tuyến sông lớn, ven bờ 

tạo thành những cù lao như Cù lao Bạch Đằng, Cù lao Rùa, các bãi bồi ven 

sông… có khả năng khai thác phát triển các tuyến DL, các sản phẩm DL sông 

nước. Riêng sông Bé với cảnh quan sông nước, rừng núi và khí hậu trong lành 

có khả năng phát triển các khu nghỉ dưỡng, nghỉ cuối tuần và các tour DL mạo 

hiểm trên sông… 

Ngoài các hệ thống sông lớn trên địa bàn, tỉnh còn có một số hồ nước lớn 

như hồ Dầu Tiếng, Cần Nôm, Đá Bàn, Bình An… có khả năng phát triển DL 

nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao cao cấp. 
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Hiện nay, hệ thống các cơ sở kinh doanh DL của tỉnh chỉ bao gồm các 

loại hình chính là các đơn vị kinh doanh lữ hành có quy mô hoạt động vừa và 

nhỏ, doanh thu thấp, chủ yếu là các tour DL phục vụ dân cư nội tỉnh… do đó 

hiệu quả kinh doanh chưa cao; các đơn vị kinh doanh cơ sở lưu trú, chủ yếu ở 

khu vực thành phố Thủ Dầu Một, TX.Thuận An và Dĩ An; các đơn vị kinh 

doanh dịch vụ vui chơi giải trí (quy mô nhỏ, tập trung ở các khu vực đô thị hóa 

mạnh (hiện nay tỉnh chỉ có một cơ sở kinh doanh dịch vụ với quy mô lớn là Khu 

DL Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến); các cơ sở kinh doanh DL nghỉ dưỡng (chủ 

yếu dưới hình thức đầu tư các khu nghỉ dưỡng mô hình nhỏ, trong đó có một số 

khu đã thu hút khá đông khách như Khu nghỉ dưỡng Phương Nam, Làng DL Sài 

Gòn, Khu DL Xanh Dìn Ký, Khu nghỉ dưỡng Mắt Xanh; một số khu DL khác 

đang trong quá trình đầu tư như Khu DL Hàn Tam Đẳng, Khu DL nghỉ dưỡng 

Phước Lộc Thọ…). 

Hiện nay, DL vui chơi giải trí ở Bình Dương tập trung vào các khu công 

viên vui chơi giải trí theo mô hình công viên chuyên đề (Theme Park) trong đó 

Khu DL Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến được đánh giá là một khu công viên 

chuyên đề lớn nhất Việt Nam. Riêng DL sinh thái của tỉnh hiện nay chủ yếu 

được tổ chức theo các hình thức chính là DL sinh thái vườn (được phát triển từ 

thương hiệu vườn trái cây Lái Thiêu nổi tiếng); DL sinh thái kết hợp dịch vụ 

(phát triển theo mô hình các điểm DL nhỏ, chủ yếu khai thác khách DL cuối 

tuần với các dịch vụ chính như bơi lội, ẩm thực, các trò vui chơi giải trí cho trẻ 

em); DL sinh thái gắn với tiềm năng DL sinh thái rừng núi (phát triển một cách 

tự phát ở các khu vực có cảnh quan đẹp như hồ Than Thở, hồ Dầu Tiếng, núi 

Cậu…); DL thể thao cao cấp (phát triển dưới hình thức các sân golf); DL nghỉ 

dưỡng (như Khu DL nghỉ dưỡng Phương Nam, Dìn Ký, Mắt Xanh). 

Cần đầu tư phát triển đúng hướng 
Những năm qua, DL sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng ở Bình Dương tuy có 

phát triển và đạt được một số kết quả nhất định, nhưng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn 

chế như DL phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có của 

vùng, chất lượng sản phẩm DL chưa cao, còn đơn điệu, khả năng cạnh tranh 

thấp, DL sinh thái – nghỉ dưỡng mới chỉ mang tính thuần túy, các lĩnh vực cơ 

bản như sinh thái kết hợp với nghỉ mát, thư giãn, nghỉ dưỡng có chất lượng, 

chăm sóc sức khỏe thực sự chưa phát triển… nên chưa khai thác hiệu quả tài 

nguyên, chưa thu hút được du khách. 

Bên cạnh đó, các đơn vị kinh doanh DL trên địa bàn chưa có các sản 

phẩm DL mang đẳng cấp quốc tế có thể tạo thành động lực nâng tầm cho DL 

Bình Dương. Mô hình tổ chức kinh doanh DL chỉ mới phổ biến là các Khu DL 

dịch vụ với quy mô nhỏ, phục vụ khách DL cuối tuần với sản phẩm chủ yếu là 

dịch vụ ăn uống, bơi lội, vui chơi giải trí. Trong khi đó, theo nhiều du khách đã 

đến Bình Dương, để có thể thu hút khách DL đến với các tour DL sinh thái và 

sông nước, các đơn vị kinh doanh DL của tỉnh cần đa dạng hóa các hình thức 

vui chơi giải trí và nhất là quan tâm đến vấn đề bảo đảm an toàn cho du khách 
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như trang bị đầy đủ áo phao, người điều khiển phương tiện phải có bằng cấp, 

phương tiện phải bảo đảm chất lượng và phải được kiểm định đúng định kỳ. 

Thực tế cho thấy, Bình Dương có đủ điều kiện để phát triển các khu DL 

sinh thái và sông nước vì con người ngày càng muốn hướng về thiên nhiên hơn, 

có thể Nhà nước đầu tư xây dựng toàn bộ hoặc mời gọi các đơn vị, cá nhân, tập 

thể tham gia đầu tư xây dựng các khu DL này theo hướng xã hội hóa… Để khai 

thác tiềm năng DL nhờ vào vị trí địa lý và sự ưu đãi của thiên nhiên, trong thời 

gian tới, các địa phương và các đơn vị kinh doanh ngành dịch vụ DL của tỉnh 

cần có kế hoạch phát triển các sản phẩm DL đặc thù, đặc biệt là các sản phẩm 

DL sinh thái và sông nước. 

Theo đó, có thể phát triển DL sông nước theo các tuyến sông Đồng Nai, 

Sài Gòn để hình thành các sản phẩm DL hấp dẫn du khách như các tour DL 

khám phá văn hóa và đời sống dân cư trên sông, các khu DL sinh thái ven sông 

Đồng Nai và sông Sài Gòn, du thuyền trên sông nước ngắm cảnh và nghe đờn ca 

tài tử; DL mạo hiểm sông nước như tour đi thuyền thám hiểm ghềnh đá, đua 

thuyền vượt thác ở sông Bé… Đối với khu vực núi Cậu, lòng hồ Dầu Tiếng, một 

trong những danh thắng của Bình Dương có nhiều phong cảnh đẹp, nên thơ có 

thể khai thác tiềm năng về khí hậu, cảnh quan theo mô hình các khu DL nghỉ 

dưỡng cao cấp, các khách sạn nghỉ dưỡng ven sông, trung tâm điều trị và điều 

dưỡng bệnh cao cấp, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe… 

Riêng Cù lao Bạch Đằng, từ trước đến nay được biết đến là một cù lao 

xanh, được bao bọc bởi những vườn cây trĩu quả, đặc biệt là cây bưởi với hương 

vị ngọt ngào, đậm đà đã làm nên thương hiệu bưởi Bạch Đằng nhiều năm qua, là 

địa điểm thích hợp, đủ điều kiện để phát triển từ DL sinh thái, DL sông nước, 

đến DL miệt vườn và loại hình DL nghỉ dưỡng, DL MICE (DL kết hợp tham dự 

hội nghị, hội thảo, triển lãm và tổ chức sự kiện… 

– Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch LÊ PHAN 

THUẦN: Là một tỉnh có tiềm năng DL hấp dẫn và phong phú với DL tự nhiên 

và DL nhân văn, nhưng nếu so với số lượng du khách đến với Bình Dương trong 

những năm qua là chưa thật sự xứng tầm. Thời gian qua, ngành DL Bình Dương 

đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu cùng nhiều kênh thông 

tin khác nhau để cung cấp một cách đầy đủ nhất, chính xác và kịp thời nhất 

những nhu cầu của du khách về các điểm DL trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh 

đó, thông qua các đợt farmtrip, ngành cũng đã tạo điều kiện để các công ty DL 

lữ hành và các làng nghề, vườn cây trái, khu DL có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu và 

kết hợp với nhau để tạo ra các sản phẩm DL chất lượng phục vụ du khách… 

Trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình quảng bá, xúc 

tiến DL để giới thiệu DL Bình Dương đến với du khách gần xa mà trọng tâm 

thực hiện trong thời điểm này chính là công tác tổ chức Lễ hội “Lái Thiêu – 

Mùa trái chín” năm 2013… 

– Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Dầu Tiếng TRẦN TỐNG 

ĐỊNH : Dầu Tiếng có nhiều tiềm năng để phát triển DL, đặc biệt là DL sinh 

thái. Hiện huyện đang kêu gọi các nhà đầu tư vào các điểm DL như Núi Cậu, 
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các điểm ven sông Sài Gòn và hồ Cần Nôm. Nếu tổ chức khai thác tốt các tiềm 

năng DL này, chắc chắn Dầu Tiếng sẽ thu hút được rất nhiều du khách đến 

tham quan. Hiện tại, UBND huyện cũng đang phối hợp với Sở Tài chính cùng 

một số ban, ngành có liên quan định giá để mua lại các hạng mục của KDL hồ 

Dầu Tiếng từ Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Bình Dương, sau đó sẽ tiếp 

tục đầu tư và khai thác có hiệu quả tiềm năng của KDL này… 

  

Bình Minh – Thoại Phương  
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96. Bình Minh. Trùng tu, tôn tạo và phát huy hiệu quả di tích – danh 

thắng / Bình Minh – Thoại Phương // http://m.baobinhduong.org.vn. – 2013. – 

Ngày 19 tháng 5. 

 

TRÙNG TU, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ DI TÍCH – 

DANH  THẮNG 

 

Di tích – danh thắng (DTDT) trên địa bàn tỉnh là những công trình, địa 

điểm góp phần trong việc giáo dục truyền thống lịch sử – văn hóa và truyền 

thống của dân tộc, nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây 

cũng là những địa điểm có giá trị phục vụ phát triển ngành du lịch (DL), góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương… 

 Vì sao chưa thu hút nhiều du khách? 
Theo số liệu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh, đến 

nay toàn tỉnh có 48 di tích (DT) được xếp hạng, trong đó có 11 DT cấp quốc gia 

và 37 DT cấp tỉnh. Những năm qua các DTDT đã góp phần rất lớn trong việc 

thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng nâng doanh thu của ngành DL trên 

địa bàn tỉnh ngày càng tăng lên. Riêng 4 tháng đầu năm 2013, bảo tàng, nhà 

truyền thống và các DT trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên mở cửa đón hơn 

60.000 lượt khách đến tham quan. 

Tuy có nhiều ưu điểm nhưng hệ thống DTDT ở Bình Dương vẫn chưa 

được phát huy hết tiềm năng trong thu hút khách DL nên những tháng đầu năm 

2013, tiếp tục thực hiện đề án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị DT lịch sử – 

văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Bình Dương đến năm 2020” Sở 

VH,TT&DL tỉnh đã phối hợp với UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin các 

huyện, thị, thành phố tiến hành khảo sát thực tế các DT lịch sử – văn hóa đã 

được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, nhằm kiểm tra hiện trạng và công tác quản lý 

các DT để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý 

Nhà nước về DT, cũng là góp phần thu hút khách DL. 

 

Qua khảo sát cho thấy, có một số DT từ khi xếp hạng DT cấp tỉnh đến nay 

đã được địa phương quan tâm đầu tư tôn tạo, quản lý tốt, có đầu tư xây dựng 

mới như bia DT căn cứ Vườn Trầu, Địa điểm Mỹ rải bom B52 lần đầu 

tiên,Vườn cây cao su thời Pháp thuộc (huyện Dầu Tiếng), DT chiến khu Vĩnh 

Lợi (huyện Tân Uyên), DT chiến khu Thuận An Hòa (TX.Thuận An), DT chiến 

thắng Bàu Bàng (huyện Bến Cát)… Song, bên cạnh đó còn có các DT thiếu sự 

quan tâm, chăm sóc và chưa được đầu tư trùng tu, tôn tạo như DT Bót Cầu Định 

(Bến Cát) đang bị bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm, các dấu tích bị xuống cấp 

nghiêm trọng, đất DT bị lấn chiếm xuất hiện nhiều rác thải sinh hoạt của nhà 

dân. Một số DT đã được trùng tu, tôn tạo như nhà cổ Nguyễn Tri Quan, lò lu 

Đại Hưng, trường Trung cấp Mỹ thuật Bình Dương (TP.Thủ Dầu Một), miếu 

Mộc Tổ (TX.Thuận An) nhưng đến nay có nhiều hiện tượng như gỗ cong, ngói 
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hở nên bị dột nhiều chỗ khi có mưa, làm ảnh hưởng đến kết cấu chung của 

DT… 

 

 
Trùng tu, tôn tạo và phát huy hiệu quả của DTDT sẽ góp phần cho việc phát huy thế 

mạnh của DL Bình Dương. Trong ảnh: Đoàn famtrip tham quan DT lịch sử cấp quốc gia nhà 

cổ ông Trần Văn Hổ (TP.Thủ Dầu Một) 
Thực hiện chương trình “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích 

cực” phối hợp giữa Sở Giáo dục – Đào tạo và Sở VH,TT&DL các DT được giao 

về cho các trường học nơi có DT thực hiện chăm sóc, vệ sinh nhưng việc làm 

này chưa được thường xuyên nên còn nhiều DT chưa được chăm sóc, vệ sinh 

tốt, cây cỏ mọc um tùm, rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ 

quan như DT Bót Cầu Định, Bia chiến thắng Bàu Bàng (Bến Cát), Lò lu Đại 

Hưng (thành phố Thủ Dầu Một )… Các bia mốc giới thiệu DT hiện đã bị rêu 

phủ, chữ mờ, màu sơn ngã cũ, khó đọc như bia DT nhà Nguyễn Tri Quan, đình 

Phú Cường (thành phố Thủ Dầu Một), nhà Đỗ Cao Thứa (Tân Uyên). Các DT 

xếp hạng cấp tỉnh chưa có bảng hướng dẫn, hoặc sơ đồ hướng dẫn đường đi đến 

DT để thuận tiện cho khách đến tham quan… 

Thời gian qua, đối với các DT cấp quốc gia (chủ yếu là DT nhà tù Phú 

Lợi và DT kiến trúc nghệ thuật nhà cổ Trần Văn Hổ được khai thác phát huy giá 

trị, phục vụ khách tham quan. Các DT này thường xuyên mở cửa đón khách 

tham quan, mỗi năm trung bình đón trên 40.000 lượt khách đến tham quan, hội 

trại, tổ chức lễ kết nạp đoàn viên… Tuy nhiên đối với các DT cấp tỉnh đa phần 

chưa được phát huy cao, một số DT như đình, chùa chủ yếu có khách tham 

quan, lễ bái vào mùa lễ hội, rằm tháng giêng, lễ kỳ yên… 

Nhìn chung hiện nay, DT cấp tỉnh ở các huyện, thị, thành phố chưa có cán 

bộ thuyết minh trực tiếp, chủ yếu là cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin phụ 

trách bảo tồn DT kiêm nhiều công việc khác. Tại các DT đình, chùa, nhà cổ có 

người trực tiếp quản lý, ban nghi lễ, các ông từ, chủ nhà kiêm luôn thuyết minh 

viên. Chỉ riêng huyện Dầu Tiếng, tất cả các DT trên địa bàn huyện đều có lực 

lượng thuyết minh là cán bộ phòng, trung tâm văn hóa – thông tin, công ty cao 

su và các thuyết minh viên ở xã. 
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Cần phát huy hơn nữa giá trị của di 

tích – danh thắng 
Thực hiện đề án “Bảo tồn, tôn tạo và phát 

huy giá trị DT lịch sử – văn hóa và danh lam 

thắng cảnh tỉnh Bình Dương đến năm 2020”, 

những năm qua các di tích đã được tôn tạo như 

Địa đạo Tam giác sắt, Nhà tù Phú Lợi, nhà cổ 

Trần Công Vàng, nhà cổ Trần Văn Hổ, chùa 

Hội Khánh, núi Châu Thới, đình Phú Long, 

khảo cổ Dốc Chùa, nhà Nguyễn Tri Quan... Để 

phát huy giá trị các DT, thời gian gần đây việc 

xã hội hóa hoạt động bảo tồn DT được đẩy 

mạnh và bước đầu đạt được một số kết quả khả 

quan trong việc hỗ trợ công tác trùng tu, sửa 

chữa nhỏ cho các DT tôn giáo, tín ngưỡng như 

đình, chùa miếu… và công tác tu bổ, tôn tạo, 

làm đường đến DT, tạo cảnh quan xanh, đẹp 

góp phần phát huy giá trị của DT. 

Tuy nhiên, do kinh phí còn hạn hẹp nên việc trùng tu, tôn tạo chỉ mang 

tính cấp thiết để ngăn chặn sự xuống cấp của DTDT, chưa có đầu tư lớn làm nổi 

bật các giá trị vốn có của DT để thu hút khách DL đến tham quan. Việc kết hợp, 

phát huy giá trị DT và tôn tạo cảnh quan tạo khu vui chơi, giải trí thư giãn còn 

gặp nhiều khó khăn.Việc phân cấp cho các huyện, thị quản lý DT cấp tỉnh thời 

gian đầu còn nhiều khó khăn do địa phương thiếu cán bộ chuyên môn, chế độ 

bồi dưỡng cho người trông coi trực tiếp tại các DT chưa có. Từ đó, việc phát huy 

giá trị các DT còn hạn chế, chưa có DT nào được đầu tư là một điểm nhấn của 

Bình Dương. Do đó, để các DTDT phát huy được tiềm năng của mình, đóng góp 

vào việc thu hút khách DL thì những bất cập nói trên cần được quan tâm tháo 

gỡ… 

Đầu tư cho trùng tu, tôn tạo DT cũng là đầu tư cho giáo dục truyền thống 

vì ngoài tôn vinh các DT lịch sử và giáo dục truyền thống cho nhiều thế hệ, việc 

đầu tư còn góp phần phát triển, tăng doanh thu cho ngành DL Bình Dương nhằm 

thực hiện quy hoạch phát triển DL của tỉnh từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030 là ngành DL sẽ phát triển phù hợp với chiến lược phát triển kinh 

tế – xã hội của tỉnh, khai thác hiệu quả, bền vững tiềm năng DL; đặc biệt là chú 

trọng đến những lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các 

lợi thế so sánh khác. Xây dựng DL trở thành ngành có vị trí quan trọng trong cơ 

cấu kinh tế, góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; đồng 

thời là một công cụ nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đáp ứng nhu cầu 

nghỉ ngơi, hưởng thụ tinh thần của người dân trong và ngoài tỉnh. 

Trưởng ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh NGUYỄN VĂN 

THỦY: Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của UBND các huyện, thị, thành phố 

cùng các ban ngành của địa phương nên các DT trên địa bàn tỉnh đã được đầu 

Trong giai đoạn từ năm 

2012–2015, dự kiến tổng kinh 

phí để đầu tư cho việc trùng 

tu, tu bổ, tôn tạo các DT của 

tỉnh là 803,55 tỷ đồng, trong 

đó kinh phí dành cho các DT 

cấp quốc gia là 503,05 tỷ 

đồng và kinh phí dành cho 

các DT cấp tỉnh là 290,50 tỷ 

đồng. Toàn tỉnh cũng phấn 

đấu đến năm 2015 sẽ đón 

khoảng 5 triệu lượt khách, 

trong đó 43.000 lượt khách 

quốc tế. Doanh thu DL đến 

năm 2015 đạt khoảng 2.200 tỷ 

đồng, năm 2020 đạt khoảng 

4.450 tỷ đồng. 
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tư xây dựng, chăm sóc và quản lý khá tốt. Để việc phát huy giá trị của DTDT 

ngày càng đạt hiệu quả, chính quyền địa phương cần quan tâm, đầu tư hơn nữa 

để các DT được bảo quản, giữ gìn. Trong đó, cần sớm phổ biến những quy định 

mới về bảo tồn DT đến các chủ sở hữu các DT trên địa bàn để công tác bảo tồn, 

tôn tạo DT được tốt hơn. Cần triển khai tốt hơn nữa chương trình “Trường học 

thân thiện, học sinh tích cực” để các DT được phổ biến rộng rãi hơn nữa để 

việc chăm sóc và phát huy giá trị có hiệu quả hơn… Trong thời gian tới, Ban 

Quản lý DT và Danh thắng sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Nghiệp vụ DL và các 

công ty kinh doanh DL tổ chức kế hoạch đưa khách đến tham quan DL nhằm 

tuyên truyền, quảng bá rộng rãi và phát huy giá trị các DTDT của tỉnh… 

– Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin TP.Thủ Dầu Một ĐÀO HỮU 

GIA: Hiện nay, trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một đang quản lý 7 DT cấp tỉnh. Thời 

gian qua, nhờ sự phối hợp giữa các ngành có liên quan nên công tác trùng tu – 

tôn tạo các DT diễn ra tương đối tốt. Hiện chúng tôi cũng đã thành lập Tổ DT 

(gồm có Ban quý tế các đình – miễu, chính quyền địa phương và ngành văn hóa) 

nhằm giúp cho công tác trùng tu – tôn tạo các DT triển khai hiệu quả hơn. Tuy 

nhiên, để công tác triển khai đạt chất lượng như mong muốn, ngành chức năng 

cần quan tâm giúp đỡ chúng tôi trong một số vấn đề như: cần có chế độ rõ ràng 

hơn cho các hoạt động của Tổ DT, công tác kiểm tra thẩm định cần nhanh 

chóng hơn… 

  Bình Minh – Thoại Phương  
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97. Bình Minh. Phát huy hiệu quả du lịch làng nghề truyền thống: Phát 

triển du lịch làng nghề – Lợi thế và khó khăn / Bình Minh – Trung Nam // 

http://m.baobinhduong.org.vn. – 2014. – Ngày 01 tháng 4. 

 

PHÁT HUY HIỆU QUẢ DU LỊCH LÀNG NGHỀ TRUYỀN 

THỐNG: PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG NGHỀ,  

 LỢI THẾ VÀ KHÓ KHĂN 

 

 Kỳ 1: Phát triển du lịch làng nghề – Lợi thế và khó khăn 

 Là địa phương có số lượng làng nghề truyền thống tập trung nhiều, 

tạo ra nhiều sản phẩm phong phú, đặc sắc, được du khách khắp nơi biết đến 

cũng như phục vụ tốt cho nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, Bình 

Dương có lợi thế lớn trong việc phát triển du lịch làng nghề truyền thống… 

Lợi thế vốn có 
Bình Dương là tỉnh có nhiều làng nghề thủ công truyền thống từ khá lâu 

đời, với các ngành nghề nổi tiếng như gốm sứ, sơn mài, gỗ điêu khắc. Đã từ rất 

lâu, những sản phẩm này đã trở thành hàng hóa được thị trường ưa chuộng. 

Hàng thủ công mỹ nghệ từ các làng nghề truyền thống tại Bình Dương có nhiều 

chủng loại, mẫu mã phong phú và đa dạng. Trong đó, nhiều sản phẩm đạt chất 

lượng cao, mang đậm tính văn hóa truyền thống Việt Nam, đã đáp ứng được nhu 

cầu, thị hiếu của khách hàng trong và ngoài nước. Đặc biệt ngoài việc mang lại 

thu nhập kinh tế cao, giải quyết công ăn việc làm cho người dân lao động, các 

làng nghề truyền thống nơi đây đang trở thành những địa chỉ quen thuộc của du 

khách trong và ngoài nước. 

 

 

Du khách nước ngoài tham quan phòng trưng bày sản phẩm sơn mài truyền thống tại 

cơ sở sơn mài Định Hòa (thành phố Thủ Dầu Một ). 
  
Hiện nay, cả nước có hơn 2.000 làng nghề có bề dày lịch sử và gắn liền 

với văn hóa của những vùng, miền với hệ thống di tích và truyền thống riêng; 

trong đó có đến hơn 1.000 ngành, nghề truyền thống đã và đang được các thế hệ 

nghệ nhân tâm huyết bảo tồn và phát huy giá trị. 
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Riêng tại Bình Dương hiện có khoảng 32 làng nghề với 9 nghề truyền 

thống như sản xuất gốm sứ, sơn mài, gỗ điêu khắc… có thể kể đến như: Làng 

sơn mài Tương Bình Hiệp, làng gốm Tân Phước Khánh, làng gốm Lái Thiêu, 

các làng nghề chạm, điêu khắc… 

Tại hội thảo “Làng nghề và phát triển – Trao đổi kinh nghiệm với Bình 

Dương” vừa được tổ chức, ông Nguyễn Văn Lộc – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch cho biết: Xác định được tầm quan trọng của du lịch làng nghề 

trong phát triển kinh tế– xã hội tỉnh nhà, trong thời gian qua ngành du lịch Bình 

Dương đã có nhiều nỗ lực nhằm gìn giữ, bảo tồn và khai thác các làng nghề 

truyền thống gắn với phát triển du lịch. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng, 

chỉnh trang và phát triển làng nghề nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách 

đến tham quan… 

Thật vậy, công tác khôi phục, bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền 

thống ở Bình Dương như sơn mài, gốm sứ, gỗ điêu khắc… để gắn với phát triển 

du lịch đã trở thành mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển của ngành 

du lịch tỉnh. Đã có nhiều hoạt động, định hướng liên quan đến việc bảo tồn và 

phát triển du lịch làng nghề truyền thống được tổ chức, có thể kể đến như: Tổ 

chức Festival Gốm sứ Việt Nam – Bình Dương năm 2010 lần thứ nhất; tổ chức 

các tour famtrip nhằm tiếp thu ý kiến đánh giá, góp ý khách quan của du khách 

về ưu – khuyết điểm của làng nghề truyền thống; làm đĩa phim giới thiệu về du 

lịch Bình Dương trong đó có các làng nghề truyền thống; mở các gian hàng 

trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các ngày hội du lịch, Festival ở 

nhiều nơi… nhằm quảng bá, thu hút du lịch đến với các làng nghề. 

Khó khăn cần tháo gỡ 
Bên cạnh những lợi thế, việc khôi phục, bảo tồn và phát triển các làng 

nghề truyền thống nhằm mục đích gắn kết để phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 

cũng gặp nhiều khó khăn, cần được quan tâm tháo gỡ. 

Bà Võ Thị Anh Xuân – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh cho 

biết, hiện nay việc tham quan du lịch làng nghề ở Bình Dương đa số phát triển 

theo kiểu tự phát. Chủ yếu từ các công ty lữ hành đứng ra xây dựng điểm đến để 

phục vụ du khách tham quan, mua sắm, vì vậy luôn thiếu tính đồng bộ và phục 

vụ chưa mang tính chuyên nghiệp ở các điểm phục vụ du khách…  

Trên thực tế, bên cạnh nguyên nhân trên vẫn còn nhiều lý do khiến du lịch 

làng nghề kém thu hút như: Nhiều mặt hàng truyền thống độc đáo sản xuất thủ 

công tại các làng nghề chưa được chú ý để đầu tư thích đáng, chưa đủ sức hấp 

dẫn đối với du khách. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các làng nghề 

thiếu một đội ngũ sáng tác, thiết kế các mẫu mã chuyên nghiệp và đội ngũ 

thuyết minh viên hoạt bát để giới thiệu về lịch sử phát triển làng nghề và các sản 

phẩm thủ công truyền thống ở Bình Dương. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ 

du lịch chưa được hỗ trợ đúng mức cũng là vấn đề cần quan tâm, khi hầu hết cơ 

sở hạ tầng của các làng nghề còn yếu và thiếu, chưa đáp ứng tốt cho việc kinh 

doanh du lịch. Cùng với đó là công tác tạo dựng các sản phẩm du lịch trọn gói, 

hấp dẫn khách du lịch và xây dựng các chương trình tour, tuyến du lịch làng 
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nghề, nhiều tài nguyên du lịch chưa được quan tâm khai thác đúng mức… PGS 

– TS Huỳnh Quốc Thắng–trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn 

TP.HCM cho biết thêm tại hội thảo. 

 

 

Làng gốm Tân Phước Khánh (Tân Uyên), một trong những làng nghề thủ công truyền 

thống lâu đời tại Bình Dương.   

Việc kết hợp phát triển làng nghề truyền thống với du lịch được xem là 

một trong những lợi thế lớn của ngành du lịch tỉnh. Nếu khắc phục được những 

khiếm khuyết trên, trong tương lai, du lịch làng nghề tại Bình Dương nhiều khả 

năng sẽ phát triển mạnh. Và kéo theo đó, sản phẩm của làng nghề sẽ được tiếp 

cận nhiều hơn với khách du lịch trong và ngoài nước, song song cũng sẽ giải 

quyết được việc làm và tăng thu nhập cho lao động địa phương, góp phần phát 

triển ổn định làng nghề. 

 Kỳ 2: Hướng đi cho phát triển du lịch làng nghề 

Bình Minh – Trung Nam  
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98. Bình Minh. Phát huy hiệu quả du lịch làng nghề truyền thống : 

Hướng đi cho phát triển du lịch làng nghề truyền thống / Bình Minh – Trung 

Nam // http://m.baobinhduong.org.vn. – 2014. – Ngày 02 tháng 4. 

 

PHÁT HUY HIỆU QUẢ DU LỊCH LÀNG NGHỀ TRUYỀN 

THỐNG: HƯỚNG ĐI CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG NGHỀ 

TRUYỀN THỐNG 

 

Kỳ 2: Hướng đi cho phát triển du lịch làng nghề truyền thống  

Du lịch (DL) làng nghề ở Bình Dương có tiềm năng phát triển lớn và 

đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của ngành DL tỉnh. Tuy 

nhiên, để tạo được hướng đi mang tính hiệu quả cao cho DL làng nghề 

truyền thống cần có những giải pháp hỗ trợ thiết thực từ nhiều phía… 

 Đào tạo nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng 
Trong thời gian qua, hiệu quả trong phát triển làng nghề vẫn còn nhiều 

hạn chế, nhất là việc kết hợp giữa phát triển làng nghề với phát triển DL. Một 

trong những điều kiện giúp cho DL làng nghề truyền thống phát huy được hiệu 

quả chính làviệc đào tạo nguồn nhân lực vàđầu tư cơ sở hạ tầng. Nhưng thực 

trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để. Phần lớn các làng nghề truyền 

thống trên địa bàn tỉnh đều gặp khó khăn vềcơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, tác 

phong làm DL của người dân thiếu chuyên nghiệp, nhiều nơi không bố trí đội 

ngũ nghệ nhân làm sản phẩm trình diễn, dịch vụ phục vụ khách tham quan hạn 

chế… 

Trong chuyến khảo sát các điểm DL sinh thái vàlàng nghềtại Bình Dương 

diễn ra vừa qua, PGS.TS Phitak Siriwong, Trưởng khoa Khoa học quản lý 

trường Đại học Silpakorn (Thái Lan) đã có những ý kiến đóng góp thiết thực cho 

việc phát triển DL làng nghề tại Bình Dương. Theo ông, để phát huy tiềm năng 

DL làng nghề truyền thống, Bình Dương cần có chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở 

hạ tầng, xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề. Trong đó đặc biệt ưu tiên các làng 

nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, các làng nghề gắn với điểm DL. Đồng 

thời, cũng cần dành một nguồn kinh phí nhất định để đào tạo nâng cao tay nghề 

cho người lao động. Ngoài ra, cần tuyển chọn bồi dưỡng những lao động có tay 

nghề cao để đào tạo họ sớm trở thành nghệ nhân của làng nghề; khuyến khích 

các nghệ nhân tại làng nghề truyền thống mở lớp truyền nghề… 

Hiện ngành văn hóa, thể thao và DL đang xây dựng kế hoạch để triển 

khai Đề án “Phát triển các sản phẩm đặc thù của Bình Dương” đến năm 2015 

đã được UBND tỉnh thông qua, trong đó có phát triển DL làng nghề. Ngoài các 

làng nghề truyền thống điển hình như làng nghề gốm sứ ở Lái Thiêu, gốm Tân 

Phước Khánh còn có sơn mài, điêu khắc gỗ ở TP.Thủ Dầu Một... Song song đó, 

tỉnh còn tập trung đẩy mạnh phát triển DL sinh thái, DL nghỉ dưỡng cuối tuần 

và tham quan các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh... 

Song song đó, cần ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án trong 

lĩnh vực bảo tồn và phát triển làng nghề. Hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở làng 
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nghề và nghệ nhân tham gia các hội chợ trong và ngoài nước, các cuộc thi sáng 

tạo sản phẩm thủ công; có cơ chế hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, sáng kiến, 

cải tiến kỹ thuật; hỗ trợ kinh phí để xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm 

làng nghề đối với một số sản phẩm có uy tín trên thị trường. 

Một khi thực hiện điều này có hiệu quả, sẽ tạo ra bước đột phá trong xây 

dựng nông thôn mới. “Các sản phẩm từ các làng nghề truyền thống được cải 

thiện sẽ thu hút khách đến làng nghề nhiều hơn. Điều này sẽ giúp làng nghề khôi 

phục và phát triển”, PGS.TS Phitak Siriwong cho biết thêm. 

Tăng cường quảng bá, xây dựng tour – tuyến kết hợp 

Bên cạnh các hình thức DL như: Văn hóa, lễhội, tham quan các di tích 

lịch sử, DL sinh thái, DL sông nước… thìDL làng nghề tại Bình Dương cũng 

đang dần được nhiều du khách trong nước cũng như quốc tế biết đến. Tuy nhiên, 

để phát huy hơn nữa tiềm năng vốn có của mình, DL làng nghề Bình Dương cần 

phải được quảng bárộng rãi hơn nữa.  

 

 

Hội thảo “Làng nghề và phát triển – Trao đổi kinh nghiệm với Bình Dương” được 

đánh giá là thiết thực, góp phần không nhỏ trong việc phát huy tiềm năng của du lịch làng 

nghề tại Bình Dương 
Thời gian qua, ngành DL tỉnh đã có nhiều động thái tích cực trong công 

tác này, cụ thể như: Tổ chức Festival Gốm sứ Việt Nam – Bình Dương năm 

2010 lần thứ nhất; tổ chức các tour famtrip nhằm tiếp thu ý kiến đánh giá, góp ý 

khách quan của du khách về ưu, khuyết điểm của làng nghề truyền thống; làm 

đĩa phim giới thiệu vềDL Bình Dương trong đó có các làng nghề truyền thống; 

mở các gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các Ngày hội 

DL, Festival ở nhiều nơi… Mới đây nhất là Lễ hội “Lái Thiêu – Mùa trái chín” 

năm 2013 với hàng trăm gian hàng, với rất nhiều cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ 

nghệ tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm thu hút hàng chục ngàn người 

tham quan, mua sắm… Trong thời gian tới, ngành DL tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp 

với các công ty DL trong và ngoài tỉnh tổ chức những chuyến khảo sát DL trên 

địa bàn, nhằm tiếp thu ý kiến và để xây dựng các tour – tuyến DL kết hợp, trong 

đó có các điểm tham quan tại các làng nghề truyền thống… 

 Giáo sư Ong Sen Huat, 

Chuyên gia Quản lý DL của 
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Tại hội thảo “Làng nghềvàphát triển – 

Trao đổi kinh nghiệm với Bình Dương”, Giáo 

sư Ong Sen Huat, chuyên gia Quản lý DL của 

trường Đại học Malaya (Malaysia) đã đánh giá 

cao những nỗ lực của ngành DL tỉnh trong 

việc vực dậy DL làng nghề truyền thống thời 

gian qua. Ông cũng đóng góp thêm, công tác 

quảng bá là phần vô cùng quan trọng trong 

việc phát huy tiềm năng của DL làng nghề. Chưa nói đến những việc lớn, ngay 

từ những khâu nhỏ nhất như lập website giới thiệu chung về các làng nghề tại 

địa phương, việc sáng tạo mẫu mã các sản phẩm dành cho khuyến mãi sao cho 

bắt mắt… cũng cần phải được đầu tư đúng mức…  

Bình Minh – Trung Nam  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trường Đại học Malaya 

(Malaysia): 
Đừng nghĩ thay cho du 

khách, mà hãy tìm hiểu xem họ 

muốn gì. Một khi đã có sự 

chuẩn bị kỹ càng, sản phẩm 

DL sẽ được du khách đón nhận 

nồng nhiệt… 
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99. Phi Long. Du lịch cộng đồng: Hướng đi mới của du lịch Bình Dương 

/ Phi Long // http://baobinhduong.vn. – 2014. – Ngày 27 tháng 5. 

 

DU LỊCH CỘNG ĐỒNG: HƯỚNG ĐI MỚI CỦA DU LỊCH 

 BÌNH  DƯƠNG 

 

Du lịch cộng đồng (DLCĐ) là loại hình du lịch có mục tiêu chủ yếu thu 

hút sự tham gia của người dân địa phương vào việc vận hành và quản lý các 

dự án du lịch nhỏ nhằm mang lại thu nhập thay thế và giảm nghèo cho cộng 

đồng. Bên cạnh đó còn góp phần lưu giữ, bảo vệ truyền thống và văn hóa địa 

phương cũng như các di sản thiên nhiên. Với điều kiện sẵn có, Bình Dương 

có ưu thế trong việc phát triển loại hình du lịch này… 
Là loại hình du lịch còn rất mới mẻ tại Việt Nam, nhưng DLCĐ mang lại 

lợi ích không chỉ về kinh tế, xã hội cho cộng đồng mà còn góp phần vào công 

tác bảo tồn các nét văn hóa bản địa và giữ gìn cảnh quan tự nhiên của vùng. Các 

loại hình du lịch phù hợp để phát triển DLCĐ gồm: Du lịch sinh thái; du lịch 

nông nghiệp, nông thôn; du lịch làng nghề; du lịch dân tộc hay bản địa và du 

lịch văn hóa. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy phát triển các loại hình nghệ thuật và 

hàng thủ công mỹ nghệ tại địa phương cũng là một thành phần quan trọng trong 

việc phát triển DLCĐ. Trên địa cả nước hiện có nhiều tỉnh, thành đã áp dụng 

loại hình du lịch này tại địa phương và bước đầu đã đạt được những thành công 

cùng doanh thu ổn định như: Lào Cai, Hòa Bình, Quảng Nam… 

 

 

Vườn cây trái Lái Thiêu – khu vực thích hợp để phát triển DLCĐ. Trong ảnh: Du 

khách nước ngoài tham quan vườn cây trái tại xã An Sơn, TX.Thuận An 
 

Riêng tại Bình Dương, với những thuận lợi sẵn có về điều kiện tự nhiên 

và con người, có tiềm năng lớn trong việc phát triển loại hình DLCĐ. Theo ông 

Đặng Văn Thạnh, Phó Hiệu trưởng trường Du lịch và Tiếp thị Quốc tế TP.HCM, 

Bình Dương có nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng, nhiều địa 

phương có điều kiện thích hợp để phát triển loại hình DLCĐ như: TX.Thuận 
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An, TX.Tân Uyên; các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên… Trong đó, 

TX.Thuận An với địa danh vườn cây trái Lái Thiêu nổi tiếng cùng những cá 

nhân điển hình trong kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái vườn như: Nhà vườn 

Bảy Sửa, nhà vườn Út Trung, Nhà hàng DAN (xã An Sơn); nhà vườn Ba Tâm, 

nhà vườn Hồng Vân, nhà vườn ông Dội (phường Hưng Định)… sẽ là địa điểm 

lý tưởng cho việc triển khai thí điểm loại hình du lịch này. 

Hiện tại, theo khảo sát, Bình Dương vẫn còn nhiều hạn chế về cơ sở vật 

chất kỹ thuật và dịch vụ để phát triển DLCĐ, cụ thể như: Mức độ tham gia của 

cộng đồng vẫn chỉ ở mức cung cấp các dịch vụ nhỏ lẻ, chưa tham gia vào quá 

trình tổ chức và ra quyết định, xây dựng các kế hoạch thực hiện trong DLCĐ. 

Việc tạo dựng các sản phẩm du lịch trọn gói, hấp dẫn khách du lịch và lập 

chương trình cho các tuyến, chương trình du lịch tại cộng đồng còn chưa được 

quan tâm thỏa đáng. Chủng loại, kiểu dáng các sản phẩm thủ công truyền thống 

chưa phong phú, đa dạng và chất lượng chưa cao để hấp dẫn khách du lịch. 

Trong khi đó các công ty du lịch lại chưa thực sự đánh giá, đầu tư nghiên cứu, 

tìm hiểu để nắm bắt được nhu cầu và mong muốn của khách du lịch… 

Vì vậy, để phát triển DLCĐ một cách bền vững và hiệu quả, ngành du 

lịch tỉnh cần có những giải pháp đồng bộ nhằm phát huy hết những tiềm năng 

sẵn có của địa phương, như: Lựa chọn, quy hoạch và phát triển một số làng nghề 

truyền thống thành các điểm DLCĐ có đầy đủ các yếu tố về cảnh quan sinh thái, 

bảo đảm an toàn, an ninh nhằm thu hút khách du lịch; nâng cấp hạ tầng cơ sở, 

chú trọng đến các điểm, các làng nghề nằm trong tour, tuyến du lịch chính của 

tỉnh. Có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch, đặc 

biệt là đội ngũ thuyết minh viên và nhân viên phục vụ chuyên nghiệp tại các 

điểm đến tham quan, du lịch; khuyến khích các hộ dân bảo tồn và phát triển một 

số ngành nghề thủ công truyền thống như dệt thủ công, mây tre đan… Bên cạnh 

đó, cần hoàn thiện chiến lược tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch sinh thái 

tại cộng đồng tạo điều kiện cho du khách khám phá bản sắc văn hóa phong phú 

của địa phương… 

Đặc trưng của loại hình DLCĐ chính là thành phần tham gia đa dạng: Từ 

chính quyền địa phương, cơ quan quản lý du lịch, các cơ quan bảo tồn, công ty 

du lịch, hãng lữ hành, các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng địa phương và 

khách du lịch tới cộng đồng dân cư, các đối tác liên quan và du khách có trách 

nhiệm bảo vệ tài nguyên văn hóa, thiên nhiên địa phương. Trong đó, các thành 

viên của cộng đồng đều được chia sẻ lợi ích từ hoạt động du lịch. 

Đối tượng chính của loại hình du lịch này thường có các đặc điểm như 

tôn trọng các giá trị tự nhiên, lịch sử, văn hóa và các điểm tham quan; quan tâm 

đến tác động của du lịch đối với môi trường và các giá trị bền vững khác; thích 

chỗ ở có quy mô nhỏ của người dân địa phương; tìm kiếm những khía cạnh chân 

thực của cuộc sống như: Đặc sản địa phương, những thiết kế mộc mạc và tự 

nhiên, các yếu tố mang đậm tính truyền thống bản địa… 
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Theo Sở VH,TT&DL, trong thời gian tới, thông qua các buổi tập huấn, 

ngành du lịch sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền các nội dung về du lịch cộng 

đồng đến người dân, đặc biệt là các cá nhân có liên quan đến kinh doanh dịch 

vụ du lịch. Giúp cho người dân hiểu thêm về những lợi ích của sự gắn kết phát 

triển DLCĐ, qua đó tạo sự đồng thuận và mong muốn tự nguyện tham gia của 

người dân vào việc phát triển DLCĐ nói riêng và ngành du lịch Bình Dương 

nói chung. 
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 100. A.Sáng. Giáo dục – Đào tạo Bình Dương: 5 sự kiện nổi bật trong 

năm 2013 / A. Sáng // http://baobinhduong.org.vn.– 2014. – Ngày 02 tháng 01. 

 

GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BÌNH  DƯƠNG: 5 SỰ KIỆN NỔI BẬT 

TRONG NĂM 2013 

 

Năm 2013, toàn tỉnh có 99,36% học sinh (HS) thi đậu tốt nghiệp. Kết quả 

này thể hiện sự tận tâm của người thầy, nỗ lực của trò trong suốt năm học. Đáng 

biểu dương hơn hết là có 14/31 trường có 100% HS thi đậu tốt nghiệp. 

 

Năm qua, nhiều nhà giáo được tỉnh, ngành tuyên dương vì có công đào tạo, bồi dưỡng 

học sinh giỏi 

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT, thi đại học tăng 
 Đáng quý là có những trường thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, 

điều kiện còn khó khăn nhưng vẫn có 100% học sinh tốt nghiệp. Các trường 

THPT Thường Tân (Tân Uyên), Phước Vĩnh (Phú Giáo), Tây Nam (Bến Cát), 

Phan Bội Châu (Dầu Tiếng)… dù không đạt tỷ lệ tuyệt đối nhưng cũng trên tỷ lệ 

chung của tỉnh. Ông Dương Thế Phương, Giám đốc Sở GD–ĐT nói, so với năm 

học trước tỷ lệ tốt nghiệp tăng không nhiều nhưng đã thể hiện tính ổn định, bền 

vững, chất lượng đúng thực chất. 

Khi đã có nền tảng kiến thức vững chắc, các em tự tin bước vào kỳ thi đại 

học – cao đẳng. Kết quả, trong tổng số 7.410 thí sinh dự thi có 4.322 thí sinh đạt 

từ điểm sàn trở lên, có 3.865 thí sinh trúng tuyển đại học nguyện vọng 1. Trong 

số này có 411 em trúng tuyển 2 trường đại học, 115 tập thể lớp trúng tuyển đại 

học tỷ lệ cao, xứng đáng được UBND tỉnh khen thưởng. 

Quy mô trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập 
Có thể nói, năm 2013 là năm vô cùng khó khăn đối với ngành giáo dục 

khi tăng thêm 25.100 HS, chủ yếu là con em dân nhập cư. Dù vậy, với chủ 

trương tất cả HS đều được đến trường, ngành GD–ĐT phối hợp với địa phương 

đã chủ động và cơ bản giải quyết cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đáp ứng 
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chỗ học cho con em nhân dân, bảo đảm quy mô phát triển trường lớp theo kế 

hoạch. Ông Dương Thế Phương cho biết, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, 

trong năm 2013, mạng lưới trường lớp tiếp tục được nâng cấp, đầu tư xây mới. 

Tính đến cuối năm 2013, toàn tỉnh đã xây dựng được trên 200/339 trường công 

lập có lầu. Năm nay ngành đã được tỉnh phê duyệt đề án xây dựng cơ sở vật chất 

trường lớp giai đoạn 2013–2015. Như vậy đến năm 2015 mạng lưới trường lớp 

trên địa bàn tỉnh được xây dựng kiên cố và đồng bộ cả về xây lắp và thiết bị, bảo 

đảm sau khi xây dựng từng trường phải đạt tiêu chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất 

trường học. 

Trước nhu cầu học tập của HS ngày càng tăng cao, nhiều tổ chức, cá nhân 

đã đầu tư xây dựng trường học ở các cấp học, góp phần giảm áp lực quá tải cho 

trường công. Tính đến nay, toàn tỉnh có 141 trường tư thục, tập trung nhiều ở 

thành phố Thủ Dầu Một , Thuận An, Dĩ An, Bến Cát. 

Hoàn thành phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi 
Một thành tích nổi bật của ngành trong năm 2013 là Bình Dương đã hoàn 

thành phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, đang làm thủ tục đề nghị Bộ GD–

ĐT công nhận. Với mục tiêu hoàn thành trước 2 năm, ngành GD–ĐT, các sở 

ngành có liên quan, các địa phương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm 

cao trong công tác này. Đặc biệt, Bình Dương đã ban hành và cụ thể hóa một số 

chế độ chính sách của địa phương để chăm lo cho đội ngũ giáo viên mầm non. 

Giai đoạn 2013–2015 Bình Dương tiếp tục củng cố, duy trì vững chắc và phát 

triển kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi bảo đảm kết quả bền vững, 

xác thực. 

Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực 
Từ năm 2008, ngành đã triển khai phong trào thi đua “xây dựng trường 

học thân thiện, học sinh tích cực”. Qua đánh giá của ngành, chất lượng giáo dục 

đã có chuyển biến đi lên, số HS giỏi ở các trường có tăng lên, HS tham gia thi 

HS giỏi các cấp, chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10 được cải thiện. Thân thiện 

để phát triển, những trường lá cờ đầu của ngành, trường có nhiều giáo viên giỏi, 

HS giỏi cũng đi lên từ phong trào này. Giai đoạn từ năm 2013, phong trào này 

chuyển thành chương trình hành động. Ở mỗi đơn vị, trường học đã đề ra những 

việc làm cụ thể, mục tiêu hướng đến là làm sao HS xem trường học là nhà, thầy 

cô là cha mẹ thứ hai và HS cảm thấy gắn bó với trường lớp. 

Nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh 
Điểm nhấn trong hoạt động GD–ĐT Bình Dương trong năm 2013 là 

ngành đã triển khai đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các 

trường phổ thông” đến tất cả các trường học trong tỉnh. Nhằm trang bị cho HS 

đủ kỹ năng và sự tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh, ngành đã hợp đồng với 

giáo viên Philippines tham gia giảng dạy ở một số trường học trong tỉnh. Và để 

giáo viên đạt trình độ theo khung đánh giá năng lực của châu Âu, Sở GD–ĐT đã 

đưa giáo viên dạy tiếng Anh đi đào tạo, bồi dưỡng ở trường Đại học Quốc tế 

Miền Đông. Ngoài ra, ngành còn đầu tư trang bị thiết bị, phương tiện giảng dạy 

ở các trường học với kinh phí hàng trăm triệu đồng. 
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Năm học 2013–2014 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

lần thứ XI, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, là 

năm triển khai chương trình hành động của ngành giáo dục thực hiện chiến 

lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011–2020. Trên cơ sở đó, toàn 

ngành GD–ĐT tập trung vào những nội dung lớn, trong đó chuyển cuộc vận 

động “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và 

phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành 

chương trình hành động. Trong năm học này toàn ngành tích cực thi đua học 

tập và làm theo lời Bác ở 3 nội dung lớn: Trách nhiệm trong công việc, noi 

gương trong đời sống và dân chủ trong hoạt động. 

 A.Sáng 
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101. Trí Dũng. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo / Trí 

Dũng // http://http://baobinhduong.org.vn. – 2014. – Ngày 20 tháng 01. 

 

ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Để kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết số 29–NQ/ TW ngày 4–11–2013 của 

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa (CNH, HĐH) trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành 

động (CTHĐ) (dự thảo) thực hiện nghị quyết trên. Nhiều nội dung quan 

trọng đã được đề cập trong CTHĐ của Tỉnh ủy. 

Chất lượng giáo dục–đào tạo không ngừng nâng cao 
Dự thảo CTHĐ của Tỉnh ủy nêu rõ, từ khi thực hiện Nghị quyết số 02–

NQ/TW ngày 24– 12–1996 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về định 

hướng chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo (GD–ĐT) trong thời kỳ CNH, 

HĐH đến nay, với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực 

phấn đấu của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và sự góp sức của toàn xã hội, sự 

nghiệp GD–ĐT của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu đáp ứng 

nhu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Quy mô 

trường lớp từ mầm non đến giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, chuyên 

nghiệp, dạy nghề đều phát triển mạnh mẽ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy 

học… được đầu tư bảo đảm theo chuẩn quốc gia. Hệ thống trường chuyên, 

trường chất lượng cao, trường tạo nguồn đã đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn 

nhân lực của tỉnh. 

Hiện toàn tỉnh đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ 

tuổi; phổ cập giáo dục THCS; phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi và đang từng 

bước hoàn thành phổ cập giáo dục trung học; xây dựng đề án xã hội học tập. 

Song song đó, trình độ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đã nâng cao đạt chuẩn 

và trên chuẩn. Tỉnh cũng đang triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng 

dạy và học ngoại ngữ và bước đầu đã có những chuyển biến tích cực; chuẩn đạo 

đức nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý được củng cố và nâng chất. Bên 

cạnh đó, công tác xã hội hóa giáo dục đang được tỉnh chú trọng đẩy mạnh, số 

trường ngoài công lập tăng nhanh. Nhiều hoạt động giúp đỡ học sinh nghèo đến 

trường được các tổ chức, cá nhân và xã hội quan tâm, nhờ vậy tỷ lệ học sinh 

nghỉ – bỏ học giảm hẳn. 
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Sự nghiệp GD–ĐT của tỉnh sẽ có những đổi mới căn bản, toàn diện 

Tạo chuyển biến mạnh mẽ 
Mặc dù đạt được những thành quả quan trọng trong công tác GD–ĐT thời 

gian qua nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau như: gia tăng học sinh cơ học 

quá nhanh, đội ngũ quản lý giáo dục một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu, một 

số nơi sử dụng trang thiết bị dạy học không hiệu quả, chất lượng GD–ĐT ở cấp 

trung học có chuyển biến mạnh nhưng ở cấp THCS chưa vững chắc… đã ảnh 

hưởng đến việc nâng cao chất lượng GD–ĐT chung của tỉnh. 

Theo CTHĐ của Tỉnh ủy, mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD–ĐT 

đến năm 2020 bao gồm: tập trung đầu tư các điều kiện bảo đảm tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GD–ĐT đáp ứng mục tiêu giáo dục con 

người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt tiềm năng, khả năng sáng 

tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu đồng bào, yêu Tổ quốc; sống tốt, làm 

việc hiệu quả, năng suất cao; có hiểu biết và ý thức pháp luật. Thực hiện đồng 

bộ các yếu tố: đổi mới về quản lý giáo dục, xây dựng phát triển đội ngũ giáo 

viên và cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó yếu tố 

đội ngũ là quyết định. 

Thực hiện nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản 

lý tốt, bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, HĐH, dân chủ 

hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, đồng thời giữ vững định hướng xã hội chủ 

nghĩa và bản sắc dân tộc nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, phát triển 

nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế – xã hội của tỉnh thời kỳ công nghiệpH, HĐH. Phấn đấu đến năm 

2020 giáo dục Bình Dương ngang bằng với các thành phố lớn trong cả nước. 

Để thực hiện mục tiêu trên, CTHĐ của Tỉnh ủy đã đề ra 9 nhiệm vụ, giải 

pháp thực hiện từ nay đến năm 2020, trong đó tập trung tăng cường sự lãnh đạo 

của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với GD–ĐT; đổi mới mạnh 

mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD–ĐT theo hướng coi trọng phát triển 

phẩm chất, năng lực người học; thực hiện đổi mới căn bản hình thức và phương 

pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả GD–ĐT bảo đảm trung thực, khách quan; 
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điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới GD–ĐT của tỉnh theo hướng hệ 

thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; phát triển đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới GD–ĐT… 

Một số mục tiêu phấn đấu 
Giáo dục mầm non: Giữ chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non trẻ 

5 tuổi. Phấn đấu sau 2015 thực hiện phổ cập trẻ mầm non 3, 4 tuổi. 

Giáo dục phổ thông: Tập trung xây dựng 80 – 85% trường đạt chuẩn 

quốc gia vào năm 2020; phấn đấu đạt phổ cập bậc trung học theo tiêu chí của 

tỉnh vào năm 2015; đến năm 2020 học sinh tốt nghiệp bậc THPT có năng lực sử 

dụng ngoại ngữ trong giao tiếp. 

Giáo dục nghề nghiệp: Đến năm 2020 đạt từ 25 – 30% học sinh sau tốt 

nghiệp cơ sở vào học tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề. 

Giáo dục đại học: Phấn đấu tỷ lệ sinh viên đại học vào năm 2020 đạt 350 

– 400 sinh viên/1 vạn dân. 

  

Trí Dũng 
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102. Hoạt động công đoàn trong các trường học: Ngày càng đi vào chiều 

sâu // http://sgdbinhduong.edu.vn. 

 

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC: NGÀY 

CÀNG ĐI VÀO CHIỀU SÂU 

 

Những năm qua, hoạt động công đoàn trong các trường học trên địa 

bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Công 

đoàn trong các trường học đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 

của cán bộ, giáo viên và phong trào thi đua nâng cao chất lượng dạy và học 

của nhà trường, góp phần vào sự phát triển chung của ngành giáo dục tỉnh 

nhà. 

Chăm lo đời sống đoàn viên 
Do tính chất đặc thù nên ngành giáo dục của tỉnh đã có hệ thống tổ chức 

công đoàn cơ sở (CĐCS) đầy đủ, hoàn thiện và hoạt động hiệu quả hơn so với 

các ngành nghề, lĩnh vực khác. Hiện toàn ngành giáo dục của tỉnh có 375 CĐCS 

với số lượng đoàn viên gần 17.430 người. Mạng lưới CĐCS trong ngành giáo 

dục phát triển rộng khắp các xã, phường, thị trấn trong tỉnh và đã tập hợp được 

hết cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành. 

 
Cán bộ, giáo viên trong ngành tham gia cuộc thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học 

 tự làm do ngành tổ chức hàng năm 

Một trong những điểm nổi bật của hệ thống công đoàn trường học trên địa 

bàn tỉnh trong thời gian qua là các CĐCS đã làm tốt vai trò, chức năng của mình 

trước Hội đồng giáo dục và người lao động. Cụ thể là CĐCS đã làm làm tốt 

công tác tham mưu, tạo điều kiện cho đội ngũ nhà giáo trong việc tham gia học 

tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình 

mới. Bên cạnh đó, thực hiện vai trò, chức năng của mình, hệ thống công đoàn 

trường học luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp cho người lao động. Theo đó, các Ban Chấp hành CĐCS đã chủ 

động phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tham mưu, đề xuất với địa phương 

xây dựng các chính sách về điều kiện ăn ở, làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, giáo 

viên cũng như tham gia giải quyết những vấn đề còn bất cập về tiền lương, phụ 
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cấp đứng lớp, phụ cấp khu vực, phụ cấp thâm niên, chế độ nghỉ hưu, thai sản và 

các vấn đề thiết thực khác có liên quan. Đặc biệt, công tác chăm lo đời sống vật 

chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên luôn được quan tâm chu đáo. Theo đó 

các thành viên trong đơn vị khi vui buồn, hoan hỉ đều được công đoàn, bạn bè 

đồng nghiệp đến giúp đỡ, chia sẻ, động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần. 

Trong năm học vừa qua, thực hiện quỹ tương trợ của ngành nhằm trợ cấp 

cho nhà giáo, người lao động khi bị tai nạn rủi ro, bệnh nặng nằm viện dài ngày, 

nghỉ hưu..., công đoàn ngành đã vận động đóng góp được trên 1,7 tỷ đồng và đã 

trích chi hỗ trợ 2.706 suất với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng; quỹ vùng sâu vùng 

xa, vùng đặc biệt khó khăn theo phát động của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Công 

đoàn giáo dục Việt Nam thu được trên 1,1 tỷ đồng. 

Đặc biệt, mới đây, Ban Thường vụ Công đoàn ngành giáo dục của tỉnh đã 

hỗ trợ cho 60 nhà giáo, người lao động trong ngành bị mắc bệnh hiểm nghèo, có 

hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, từ yêu cầu thực tế, 

các CĐCS còn xây dựng thêm quỹ góp vốn xoay vòng không tính lãi nhằm 

chăm lo, tương trợ lẫn nhau khi có hữu sự; đồng thời, tổ chức tuyên truyền vận 

động đóng góp phong trào “Tấm lưới nghĩa tình vì Hoàng Sa, Trường Sa” được 

59 triệu đồng. 

Thi đua nâng cao chất lượng giáo dục 
Được sự động viên, khuyến khích của tổ chức công đoàn, đông đảo cán 

bộ, giáo viên trong ngành đã tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận 

động lớn của ngành, của địa phương như “Dạy tốt, học tốt”, “Giỏi việc trường, 

đảm việc nhà”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy 

cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” và thực hiện các quy chế dân chủ, 

nội quy cơ quan trường học. Từ các phong trào, cuộc vận động này đã góp phần 

quan trọng trong việc nâng cao trình độ cho cán bộ, giáo viên. Đến nay 256 

người trong ngành có trình độ thạc sĩ, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ở 

các bậc học đều tăng, trên 230 cán bộ, giáo viên có trình độ trung cấp chính trị 

trở lên... 

Phong trào thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong cán bộ, 

giáo viên, nhân viên cũng tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm học 2012–2013, 

có 2.007 sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học đạt loại A và B cấp tỉnh. 

Trong đó có nhiều sáng kiến đã được triển khai thực hiện góp phần đưa tiến bộ 

khoa học vào công tác quản lý, giảng dạy trong nhà trường. Bên cạnh đó, cán 

bộ, giáo viên, người lao động trong ngành còn tham gia tích cực phong trào thi 

đua dạy và học. Trong năm qua, có 314 người tham gia hội thi giải thưởng Võ 

Minh Đức và có 52 giáo viên đạt giải xuất sắc; có 2 cá nhân được Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo ... 

Đối với phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” luôn được các đoàn viên 

xem là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Từ việc 

phát động đăng ký đến việc tổ chức các tiết dạy tốt, dạy theo hướng đổi mới 

phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin đều được triển khai mạnh mẽ ở hầu 
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hết các trường học. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, số 

học sinh giỏi ngày càng tăng, số học sinh bỏ học giảm hẳn. 

Ông Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục – đào tạo 

tình, cho biết để nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức công đoàn trong các 

đơn vị đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức làm việc, tập trung 

hướng về người lao động và sát cánh cùng với chuyên môn để thực hiện thắng 

lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công đoàn ngành ngày càng hoạt động 

nền nếp, có chiều sâu và phát huy được vai trò, vị thế của mình. Qua đánh giá 

hàng năm, không có tổ chức CĐCS nào bị xếp loại yếu kém, tỷ lệ xếp loại trung 

bình dưới 1%... 
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103. Xây dựng thư viện trường học đạt chuẩn //  

http://sgdbinhduong.edu.vn. 

 

XÂY DỰNG THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN 

 

Thư viện (TV) được ví như kho tàng lưu trữ kiến thức. Nơi đó, giáo 

viên, học sinh có thể làm giàu vốn kiến thức cho mình qua thông tin được cập 

nhật thường xuyên. Với học sinh, thói quen đọc sách sẽ giúp các em mở rộng 

tầm nhìn, có thêm vốn sống, phục vụ cho việc học tập. Từ ý nghĩa đó, ngành 

giáo dục và đào tạo đã xây dựng TV trường học đạt chuẩn, từng bước nâng 

lên tiên tiến để phục vụ cho hoạt động dạy và học trong nhà trường. 

 

 
Học sinh trường Tiểu học Bình Chuẩn (TX.Thuận An) thường xuyên đến thư viện đọc sách 

 

Xác định TV trường học có vai trò quan trọng, hỗ trợ hoạt động dạy và 

học trong nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD–ĐT) đã chỉ đạo các phòng 

GD–ĐT xây dựng TV trường học theo hướng đạt chuẩn. Hàng năm sở cấp kinh 

phí bổ sung mua sắm sách, thiết bị cho các phòng, trên cơ sở đó phòng cân đối 

phân cấp cho các trường học. Theo quy định của Bộ GD–ĐT, TV có diện tích 

tối thiểu 50m2, gồm phòng đọc của giáo viên, học sinh và kho sách. Đối với 

những trường được xây dựng trước đây, nhà trường dành 1 – 2 phòng cho hoạt 

động TV. Riêng những trường được xây dựng mới đều có thiết kế theo hướng 

đạt chuẩn. Từ nguồn kinh phí Thông tư 30 và xã hội hóa, các trường đã trang bị 

bàn ghế, tủ, kệ để sách. Sách tham khảo dành cho giáo viên, sách các loại phục 

vụ cho học tập, giải trí của học sinh, tạp chí các loại cũng được bổ sung thường 

xuyên. 

TV trường Tiểu học Bình Chuẩn (TX.Thuận An) là đơn vị duy nhất đạt 

xuất sắc. TV được bày trí đẹp mắt, khoa học. Phòng đọc của học sinh có 50 chỗ 

ngồi, phòng đọc giáo viên đủ chỗ cho 30 người. Các tủ, kệ để sách được phân 

loại theo sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, sách truyện thiếu nhi, 

báo, tạp chí chuyên ngành… Chính sự hấp dẫn của TV trường đã thu hút nhiều 
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học sinh đến đọc sách trong các giờ giải lao. Được biết, trung bình mỗi năm 

trường bổ sung 200 – 300 quyển sách phục vụ cho giáo viên và học sinh. TV 

trường THCS Phú Cường (TP.  Thủ Dầu Một ) là một trong 10 thư viện đạt tiên 

tiến ở bậc THCS. Thầy Từ Quốc Thanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, TV đã 

hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động giảng dạy trong nhà trường. Giáo viên thường 

xuyên đến nghiên cứu làm dồi dào thêm vốn kiến thức, học sinh tìm kiếm tài 

liệu, thông tin phục vụ học tập. 

Ngày nay giáo viên TV không còn là người giữ kho sách, mà họ có đầy 

đủ nghiệp vụ để điều hành hoạt động TV, phục vụ cho việc dạy và học trong nhà 

trường. Theo ông Đặng Văn Bé, Trưởng phòng Thư viện – Thiết bị Sở GD–ĐT, 

hàng năm sở đều có tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho cán bộ, 

giáo viên thư viện. Tính đến nay, ngoài những giáo viên TV tốt nghiệp chuyên 

ngành, số còn lại hầu hết đều được trang bị nghiệp vụ vững vàng. Để TV hoạt 

động tốt, đòi hỏi sự năng động của giáo viên, nhiều giáo viên thực hiện khá bài 

bản, vừa được bồi dưỡng, họ vừa tự nghiên cứu, kết hợp ứng dụng công nghệ 

thông tin, máy chiếu thu hút học sinh đến với TV. Cô Trương Thu Hồng, giáo 

viên TV trường Tiểu học Bình Chuẩn cho biết, TV giới thiệu sách theo chủ đề 

từng tháng để giáo viên, học sinh tham khảo. Mỗi năm tổ chức kể chuyện theo 

sách vào các ngày kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thành lập Đảng, thành lập 

Đoàn TNCS HCM… Ngoài giới thiệu sách mới, TV còn tổ chức các hoạt động 

kể chuyện theo sách. Hàng năm trường Tiểu học Bình Chuẩn đều có học sinh 

đoạt giải tại các hội thi kể chuyện theo sách cấp thị và tỉnh. 

Hiện nay toàn tỉnh có 178 TV đạt chuẩn, 33 TV tiên tiến và 1 TV xuất 

sắc. Trong đó, riêng huyện Phú Giáo có 100% TV đạt chuẩn, trong đó có 19/22 

TV đạt tiên tiến. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng GD–ĐT huyện Phú 

Giáo chia sẻ kinh nghiệm, ngành không dàn trải kinh phí phục vụ mua sắm thiết 

bị, mà đơn vị nào có cơ sở vật chất đầy đủ thì đầu tư vào nơi đó, năm sau 

chuyển sang đơn vị khác. Với cách làm “cuốn chiếu” như vậy, chỉ vài năm, 

22/22 TV trường học của Phú Giáo đều đạt chuẩn, trong đó có 19 TV đạt tiên 

tiến.  
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104. A.Sáng.  Giáo dục Bình Dương: Sức bật từ thành phố mới / A.Sáng – 

N. Thanh // http://m.baobinhduong.org.vn. – 2014. – Ngày 19 tháng 02. 

 

GIÁO DỤC BÌNH  DƯƠNG: SỨC BẬT TỪ THÀNH  PHỐ MỚI 

 

Thành phố (TP) mới Bình Dương là trung tâm kinh tế – chính trị – xã hội 

của tỉnh. Đây là một thành phố hiện đại, kết nối với các vùng kinh tế trong tỉnh 

và khu vực. Đáp ứng cho sự phát triển của một TP trẻ đầy năng động, hệ thống 

giáo dục ở nơi đây đã phát triển mạnh, đặc biệt là sự ra đời của các trường đại 

học (ĐH) mang tầm quốc tế như: Quốc tế Miền Đông, Việt Đức đang và sẽ góp 

phần cung cấp nguồn nhân lực có trình độ khoa học kỹ thuật phục vụ cho sự 

phát triển của TP mới Bình Dương và sự nghiệp CNH, HĐH tỉnh nhà.Nhiều 

trường đại học mang tầm quốc tế 

Sự ra đời của trường ĐH Quốc tế Miền Đông (EIU) chính là điểm nhấn 

cho sự phát triển hệ thống giáo dục – đào tạo tại trung tâm TP mới Bình Dương. 

Muốn tham quan trường có lẽ phải đi bằng xe máy, bởi trường được xây dựng 

trên diện tích 26 ha giai đoạn 1 và mở rộng thêm 15 ha giai đoạn 2. Đây là 

trường ĐH mang tầm quốc tế. Chương trình đào tạo và trang thiết bị giảng dạy 

đều đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Trường đào tạo nguồn nhân lực theo hướng 

chuyên nghiệp, thực hành và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công nghệ phục vụ 

phát triển kinh tế – xã hội Bình Dương và khu vực miền Đông Nam bộ. Ngôi 

trường ra đời đã đáp ứng được sự mong đợi của người dân Bình Dương và cả 

khu vực, các sinh viên (SV) được học ở ngôi trường đạt chuẩn quốc tế mà không 

cần phải đi xa hoặc tốn kém chi phí du học. 

 

 
Phòng thực hành của trường ĐH Quốc tế Miền Đông được đầu tư hiện đại, 

đạt chuẩn quốc tế. 
 

TS Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đến nay EIU có 

2.473 SV trúng tuyển hệ chính quy. Nhà trường chú trọng công tác kiến tập, 

thực tập, thực hành ngay từ năm thứ nhất để SV tốt nghiệp có thể đi làm và cống 
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hiến ngay cho xã hội. Bên cạnh chủ trương “Đào tạo gắn với doanh nghiệp và 

thực tiễn”, EIU đặc biệt quan tâm việc dạy tiếng Anh, bảo đảm khi tốt nghiệp 

SV có việc làm tốt, có thể tương tác với một thế giới rộng lớn hơn, nhiều thách 

thức và cạnh tranh hơn, nhất là phải cạnh tranh với những nhân lực đồng trang 

lứa đến từ nhiều quốc gia khác”. 

Từ khi tỉnh có quy hoạch xây dựng TP mới Bình Dương, các nhà đầu tư, 

các đơn vị làm công tác giáo dục đã đặc biệt lưu ý đến sự phát triển trong tương 

lai của vùng đất hứa hẹn đầy sôi động và tiềm năng này. Đó cũng là lý do trường 

ĐH Việt Đức quyết định chọn nơi đây làm chỗ đứng chân và phát triển. Ngôi 

trường này là kết quả của sự hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và CHLB Đức. 

Trường được thành lập dựa trên các tiêu chuẩn quản lý và đào tạo bậc ĐH của 

CHLB Đức, với đội ngũ giáo sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm của Đức cùng 

với mô hình quốc tế trong chương trình dạy và học, trường được xây dựng với 

tiêu chí sẽ là 1 trong 200 trường ĐH lớn nhất Việt Nam. 

Cùng với trường ĐH Thủ Dầu Một đã có dự án xây dựng tại khu đô thị 

công nghiệp Mỹ Phước với quy mô hàng chục ha, quần thể các trường ĐH Quốc 

tế Miền Đông, ĐH Việt Đức và ĐH Thủ Dầu Một được xây dựng trên diện tích 

100 ha sẽ biến nơi đây trở thành “làng” ĐH. Sự ra đời của các trường ĐH đã và 

sẽ đáp ứng nguồn nhân lực cho sự phát triển của TP mới và các vùng kinh tế của 

tỉnh, các khu công nghiệp… 

Đến trường phổ thông đạt chuẩn 

Sự phát triển trường lớp tại trung tâm TP mới là tất yếu, nhằm đáp ứng 

nhu cầu học tập nâng cao trình độ của người dân trong khu vực và đào tạo 

nguồn nhân lực phục vụ cho tỉnh. Ngoài hệ thống các trường ĐH, các trường 

phổ thông từ mầm non đến TH, THCS, THPT đã và đang được đầu tư xây dựng 

với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. 

 
Trường THCS, THPT Nguyễn Khuyến vừa được đưa vào hoạt động năm học  

2013–2014 

Trường TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm được xây dựng trên khuôn 

viên 28.000m2 , tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị là 250 

tỷ đồng. Trường có quy mô hiện đại, khu lớp học và khu nội trú riêng biệt, hồ 
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bơi, sân chơi, trang thiết bị dạy học hiện đại... tương xứng với quy mô phát triển 

của TP mới. Với 17 năm hình thành và phát triển, trường Ngô Thời nhiệm tại 

TP.Hồ Chí Minh đã khẳng định được uy tín, chất lượng, được ngành giáo dục 

TP.HCM đánh giá cao về chất lượng giáo dục. 

Thấy được tiềm năng của một vùng đất năng động, Công ty Cổ phần Giáo 

dục Nguyễn Khuyến đã quyết định xây dựng chi nhánh trường THCS, THPT 

Nguyễn Khuyến trên diện tích 2 ha tại đường Nguyễn Văn Linh, trung tâm TP 

mới Bình Dương. Trường Nguyễn Khuyến có chất lượng giáo dục tốt, được phụ 

huynh và HS lựa chọn. Hàng năm, tỷ lệ HS thi đậu ĐH, cao đẳng ở ngôi trường 

này đạt gần 100%. Trong năm học đầu tiên (2013–2014), chi nhánh trường 

Nguyễn Khuyến tại TP mới có 23 lớp với 925 HS học 2 buổi/ngày. 

Có thể nói, hệ thống trường dân lập đang phát triển khá mạnh tại trung 

tâm TP mới Bình Dương, trong khi trường công lập chưa kịp xây dựng. Trường 

Mầm non Ngô Thời Nhiệm đang được xây dựng trên diện tích 30.000m2, sẽ bắt 

đầu hoạt động từ tháng 6–2014 này. Dù chưa đi vào hoạt động nhưng hứa hẹn 

“ngôi nhà thứ hai của các bé” có môi trường giáo dục thân thiện, gần gũi, giúp 

bé phát triển toàn diện. 

Sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến sự ra đời của trường Quốc tế 

Singapore, thuộc Tập đoàn Giáo dục KinderWorld. Hoạt động ở Bình Dương từ 

năm 2009 tại Khu dân cư The Canary, đến năm 2012, trường Quốc tế Singapore 

đã chuyển về học xá mới khang trang hơn nằm trên đường Lê Lợi, TP mới Bình 

Dương. Học xá tại đây được xây dựng trên diện tích 2,6 ha có khả năng phục vụ 

2.400 HS từ mẫu giáo đến dự bị ĐH. Chương trình giảng dạy tại trường được 

thiết kế nhằm giúp các em rèn luyện và phát huy cao nhất mọi tiềm năng, đồng 

thời trang bị đầy đủ các kỹ năng và kiến thức cho việc du học sau này. Kết quả 

học tập của các em được đánh giá xuyên suốt qua các chứng chỉ đánh giá quốc 

tế uy tín bao gồm: Chứng chỉ tốt nghiệp tiểu học Singpore dành cho HS quốc tế 

(iPSLE), chứng chỉ trung học đại cương quốc tế (IGCSE) và chứng chỉ đánh giá 

toàn cầu (GAC). 

Ngoài hệ thống các trường ĐH, trường phổ thông dân lập, các trường 

công lập trong TP mới và khu vực lân cận đã và đang được đầu tư xây dựng theo 

hướng đạt chuẩn quốc gia. Hiện trường THCS Hòa Phú đã được công nhận đạt 

chuẩn quốc gia. Ông Nguyễn Hữu Phước, Trưởng phòng GD–ĐT TP.Thủ Dầu 

Một, cho biết TP đã có dự án xây dựng mới 2 trường mầm non và 2 trường tiểu 

học cho phường Hòa Phú và Phú Tân, tất cả đều được xây dựng theo hướng 

chuẩn quốc gia, kinh phí xây dựng cả 4 công trình trên 250 tỷ đồng. 

Các trường phổ thông từ mầm non đến THPT, cùng với hệ thống các 

trường ĐH trong TP mới Bình Dương sẽ tạo nên sự liên kết khép kín trong hoạt 

động giáo dục – đào tạo, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng đào 

tạo nguồn nhân lực cho tỉnh, đồng thời đóng góp vào sự nghiệp xây dựng CNH, 

HĐH tỉnh nhà nói chung. 

Ông ĐẶNG THÀNH  SANG, Phó Giám đốc Sở Giáo dục–Đào tạo: Hệ 

thống các trường ĐH và phổ thông trong TP mới Bình Dương phát triển cả về 
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số lượng lẫn quy mô, bảo đảm chỗ học các cấp cho con em ở nơi đây và khu vực 

lân cận. Đặc biệt, các trường ĐH Quốc tế Miền Đông, Việt Đức, giúp HS được 

hưởng một nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, gắn việc học với nghiên cứu khoa 

học. Trường Quốc tế Singapore cũng tạo môi trường học tập tốt cho HS tỉnh 

nhà, đồng thời các chuyên gia, người nước ngoài đang làm việc tại Bình Dương 

yên tâm khi con em họ có chỗ học ổn định. Các trường phổ thông: Ngô Thời 

Nhiệm, Nguyễn Khuyến là những trường có thương hiệu ở TP.HCM, đã xây 

dựng được nề nếp học tập cho HS, là môi trường để HS phát huy năng khiếu học 

tập. 

A.Sáng – N.Thanh 
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MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ TẠI THÀNH  PHỐ MỚI 

BÌNH  DƯƠNG 

 

Ngày nay, hòa theo xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu, du học là giải 

pháp được đại đa số gia đình lựa chọn nhằm trang bị cho con em mình một 

lượng kiến thức cần thiết chuẩn bị tốt cho tương lai. Vì vậy, sớm cho con học 

ngoại ngữ và tiếp xúc với môi trường quốc tế là một trong những bí quyết của 

những bậc phụ huynh có tầm nhìn trong giáo dục con cái. Thế nhưng, trong 

thời kỳ khủng hoảng kinh tế, ngân sách đang là vấn đề nan giải làm không ít 

phụ huynh lo lắng.  

Bước “đệm” cho tương lai  
Thành phố mới Bình Dương được xây dựng để trở thành trung tâm kinh tế 

– chính trị – xã hội hiện đại bậc nhất của khu vực Đông Nam Bộ. Hàng năm, 

Bình Dương thu hút một lượng lớn lao động từ các địa phương trên cả nước đến 

làm việc, sinh sống và lập nghiệp. Với mục tiêu đưa Bình Dương trở thành 

thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020, ngoài việc phát triển cơ sở hạ 

tầng thì y tế và giáo dục được lãnh đạo tỉnh nhà đặc biệt chú trọng. Thời gian 

qua, Bình Dương đã có nhiều thành tựu nổi bật trong công cuộc xây dựng và 

phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực trong vùng 

luôn là sự cấp thiết và cần phải giải quyết đồng bộ với sự phát triển chung của 

toàn tỉnh.  

Học chương trình quốc tế ngay tại Bình Dương, bằng cấp được chứng 

nhận toàn cầu, lại tiết kiệm được nhiều chi phí mà chất lượng đào tạo lại tương 

đương đang là chọn lựa “sáng suốt và tiết kiệm” cho tương lai của con em chúng 

ta. Điều quan trọng là làm sao lựa chọn chương trình học một cách phù hợp và 

quan trọng nhất là chương trình học phải do những trường danh tiếng đảm bảo 

về chất lượng. 

 Xác định được tầm quan trọng của giáo dục đào tạo, nhu cầu được học 

tập và làm việc chuyên nghiệp trong môi trường quốc tế luôn là mong mỏi của 

rất nhiều bậc phụ huynh và các em hoc sinh – sinh viên. Tại thành phố mới Bình 

Dương, các trường học quốc tế từ cấp Mầm non đến Đại học và sau Đại học đã 

hình thành, đồng thời xóa tan được tâm lý ngại xa gia đình hoặc lo lắng với 

khoản chi phí sinh hoạt đắt đỏ nơi xứ người làm không ít các em và gia đình 

phải “nhắm mắt buông xuôi”.  

Du học tại “Bình Dương”  
Hiện nay có rất nhiều khóa du học tại chỗ tại thành phố mới Bình Dương 

để lựa chọn. Các khóa học này so với việc học tại các trường Việt Nam có sự 

khác biệt đáng kể trong việc phát triển tiềm năng của sinh viên cũng như tính 

ứng dụng thực tiễn cao. Còn so với việc đi du học quốc tế, các bạn sinh viên 

không cần phải mất thời gian làm quen, tìm hiểu môi trường sinh hoạt và học 
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tập.  

 Sự ra đời và đi vào hoạt động của trường tiểu học quốc tế Kinderworld – 

Singapore, trường tiểu học – THCS – THPT Ngô Thời Nhiệm, đại học Quốc tế 

Miền Đông, đại học quốc tế Việt – Đức, đại học quốc tế Thủ Dầu Một đã làm 

cho bộ mặt thành phố mới Bình Dương thêm sôi động. Có thể nói các dự án phát 

triển giáo dục do công ty Becamex triển khai xây dựng đã góp phần quan trọng 

vào mục tiêu: phát triển sản xuất – kinh doanh đi cùng với nâng cao hàm lượng 

tri thức, số lượng nguồn nhân lực thông qua chất lượng đào tạo.  

 
Một góc trường tiểu học quốc tế Kinderworld 

Các cấp bậc từ Mầm non đến Đại học đạt chuẩn quốc tế sẽ đáp ứng đầy 

đủ mọi nhu cầu của người dân. Tập đoàn giáo dục KinderWorld của Singapore 

cung cấp các chương trình giáo dục quốc tế chất lượng cao tại Châu Á từ năm 

1986 dưới hai thương hiệu: Trường Quốc tế Singapore (SIS) và Trường Mẫu 

giáo Quốc tế KinderWorld (KIK). Sự kết hợp độc đáo trong giáo trình giảng dạy 

của tập đoàn vừa làm phong phú hơn những trải nghiệm học tập của học sinh 

vừa trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để thành công trong thời đại 

của công nghệ và toàn cầu hóa. Trường Quốc tế Kinderworld được đầu tư xây 

dựng với diện tích 2,6 ha, vốn đầu tư 12 triệu USD, với tiêu chí tuyển sinh trẻ từ 

18 tháng tuổi đến cấp 3.  

 
Giờ học tiếng Anh của sinh viên trường ĐH quốc tế Miền Đông 
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 Chính thức tuyển sinh từ tháng 09/2011, trường Đại học Quốc tế Miền 

Đông tuyển sinh được 720 sinh viên (gồm nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2) 

đào tạo 03 lĩnh vực: Quản trị kinh doanh; Kỹ thuật – Công nghệ; Khoa học sức 

khoẻ (Ngành Điều dưỡng). Hiện tại, đội ngũ giáo viên của trường có khoảng 

120 giáo viên cơ hữu, trong đó có 25 giảng viên là người nước ngoài. Ngoài 

diện tích hơn 45 ha, trường còn bố trí xây dựng ký túc xá dành cho sinh viên với 

tổng kinh phí đầu tư hơn 100 triệu đôla Mỹ. Trường đại học này sẽ là trường 

trọng điểm của tỉnh Bình Dương và khu 

vực miền Đông Nam Bộ.  

Thêm nhiều lựa chọn… 

Tọa lạc tại khu công nghiệp – đô 

thị Mỹ Phước, trường Đại Học Quốc Tế 

Việt – Đức (VGU) là một trường Đại 

học công lập Việt Nam, được thành lập 

dựa trên các tiêu chuẩn quản lý và đào 

tạo bậc đại học của CHLB Đức, với đội 

ngũ giáo sư và chuyên gia giàu kinh 

nghiệm của Đức cùng với mô hình quốc 

tế trong chương trình dạy và học, trường 

được xây dựng với tiêu chí sẽ là một 

trong 

200 trường đại học lớn nhất thế giới. Với tham vọng sẽ là trường có thư 

viện lớn nhất Việt Nam, cung cấp đầy đủ các loại sách giáo khoa, sách khoa học 

của thế giới, Đại học Quốc tế Thủ Dầu Một được khởi công xây dựng cuối năm 

2011, qui mô 57ha sẽ là một trong những trường đại học lớn nhất miền nam Việt 

Nam.  

Thành phố mới Bình Dương sẽ là điểm nhấn quan trọng với quy mô 

hoành tráng, không chỉ đáp ứng được các tiêu chí quốc tế về yêu cầu sống, học 

tập, làm việc, giải trí... mà còn là diện mạo mới cho Bình Dương – một thành 

phố trẻ và năng động bậc nhất trong tương lai.  

–Môi trường giáo dục chuẩn Quốc tế từ Mầm non đến Đại học 

– Những “cơ hội vàng” đầu tư kinh doanh thương mại – dịch vụ 

– Những bí quyết tích lũy và gia tăng tài sản trong tương lai 

– Lựa chọn vị trí thương mại đắc địa bậc nhất để phát triển sự nghiệp kinh 

doanh.  

Là những nội dung chính trong buổi hội thảo “Giáo dục Quốc tế & Đầu tư kinh 

doanh thương mại – dịch vụ tại thành phố mới Bình Dương” do công ty 

Becamex IJC tổ chức, diễn ra ngày 26/4/2012 tại thị xã Đồng Xoài – Bình 

Phước, nhằm mang đến cho người dân nơi đây những thông tin mới nhất và hấp 

dẫn về cơ hội học tập trong môi trường đạt chuẩn Quốc tế cũng như kinh doanh 

tại thành phố mới Bình Dương.  

Môi trường giáo dục quốc tế sẽ giúp các em 

thành công hơn trong tương lai 
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106. Ngọc Thanh. Trường Đại học Thủ Dầu Một: Vững bước trên con 

đường phát triển / Ngọc Thanh // http://baobinhduong.vn. – 2012. – Ngày 9 

tháng 10. 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT: VỮNG BƯỚC TRÊN  

CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN 
 

Tiền thân của trường Đại học (ĐH) Thủ Dầu Một là trường Cao đẳng Sư 

phạm Bình Dương. Tiếp tục phát huy truyền thống của trường Cao đẳng Sư 

phạm Bình Dương, trường ĐH Thủ Dầu Một được thành lập với mục tiêu phấn 

đấu trở thành trung tâm đào tạo – nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ, 

trung tâm văn hóa giáo dục hàng đầu của tỉnh Bình Dương nói riêng, của khu 

vực Đông Nam bộ và cả nước nói chung. 

Trọng trách và sứ mệnh 
Sứ mệnh của trường ĐH Thủ Dầu Một là đóng góp tích cực vào tiến trình 

phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Dương, các tỉnh miền Đông Nam bộ và 

cả nước thông qua đào tạo nhân lực; nghiên cứu khoa học; cung ứng sản phẩm 

và dịch vụ có chất lượng cao trong các lĩnh vực sư phạm, kinh tế, luật, kỹ thuật 

công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học sức khỏe. 

 

 
Lễ tốt nghiệp và tuyên dương các sinh viên có thành tích cao trong học tập 

Ngay sau khi được thành lập, trường ĐH Thủ Dầu Một bắt đầu tuyển sinh 

đào tạo trên cơ sở những ngành học đã có từ hệ cao đẳng sư phạm. Năm học 

2010– 2011, trường được Bộ Giáo dục – Đào tạo cho phép mở 6 mã ngành đào 

tạo ĐH gồm: Kỹ thuật phần mềm, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Sư phạm ngữ 

văn, Sư phạm lịch sử và Tiếng Anh với 2.117 HS–SV theo học. Năm học 2011– 

2012, đào tạo 12 ngành ĐH, 21 ngành cao đẳng và 2 ngành trung cấp, với quy 

mô 6.799 SV. Năm học 2012–2013, trường tuyển sinh 5.850 SV, đào tạo 17 

ngành ĐH (tăng 5 ngành so với năm trước), 21 ngành cao đẳng. Không đào tạo 

trung cấp. 
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Mới đây, sau khi kiểm tra trường ĐH 

Thủ Dầu Một, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã 

đánh giá: “Trường ĐH Thủ Dầu Một đã có 

nhiều cố gắng thực hiện cam kết. Đội ngũ 

giảng viên tăng mạnh trong việc phát triển 

đội ngũ giảng viên; cơ sở vật chất, đất đai và 

các điều kiện để triển khai đào tạo ở cả 3 

trình độ ĐH, cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp; các ngành đào tạo đều có quyết định 

mở ngành, năng lực về đội ngũ, đất đai, diện 

tích xây dựng vượt so với quy mô hiện tại. 

Trường đã xây dựng quy chế tổ chức và hoạt 

động, quy chế chi tiêu nội bộ làm cơ sở cho 

các hoạt động của trường”. 

Với chính sách thu hút nguồn nhân 

lực có học hàm, học vị và các chính sách hỗ 

trợ tài chính của UBND tỉnh, đến nay, toàn 

trường hiện có hơn 616 cán bộ, giảng viên, 

trong đó có 2 PGS–TS, 48 tiến sĩ, 292 thạc 

sĩ (23 nghiên cứu sinh), 72 đang học cao 

học. Tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ sau ĐH đạt 58%. Trường đã thành lập 10 

đơn vị phòng ban, 15 khoa chuyên môn, 1 tạp chí, 1 trạm y tế và 8 trung tâm. 

Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên thỉnh giảng các giáo sư, tiến sĩ, chuyên 

gia đầu ngành trên cả nước tham gia giảng dạy và bồi dưỡng cho giảng viên trẻ. 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên có học hàm, học vị của trường cơ bản bảo đảm công 

tác giảng dạy và nghiên cứu theo yêu cầu của Bộ Giáo dục – Đào tạo cũng như 

hướng phát triển của nhà trường hiện tại và thời gian tới. 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Trong 

những năm qua, trường tập trung nghiên cứu nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực, 

tham khảo chương trình đào tạo các trường trong và ngoài nước để xây dựng và 

cải tiến chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế – xã 

hội và thị trường lao động. Ngoài những kiến thức khoa học của chương trình 

đào tạo, sinh viên (SV) còn được đào tạo kỹ năng thực hành nghề nghiệp, trang 

bị kỹ năng mềm. Nội dung đào tạo sát với nhu cầu thực tiễn, đáp ứng được yêu 

cầu của người sử dụng lao động nên hầu hết SV hệ cao đẳng và trung cấp của 

trường ra trường năm 2010–2012 đều có việc làm phù hợp. Năm học 2012–

2013, nhà trường tiếp tục thực hiện chương trình đột phá của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 

IX (2010 – 2015) về “Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu 

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, sự điều hành có hiệu 

quả của chính quyền các cấp, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế – xã hội theo 

hướng phát triển dịch vụ và công nghiệp chất lượng cao, đô thị hóa văn minh, 

hiện đại của tỉnh”. Nhiệm vụ đào tạo của nhà trường là tập trung đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thị trường lao động và tiến trình phát 

Hiện nay, trường đào tạo 

17 ngành ở trình độ ĐH, 21 

ngành ở bậc cao đẳng, hai ngành 

ở bậc trung cấp với quy mô hơn 

12.000 SV, học sinh (HS) thuộc 

các loại hình đào tạo khác nhau, 

trong đó có 25 SV nước ngoài. 

Số lượng cán bộ viên chức 

của trường hiện nay là hơn 616 

cán bộ viên chức. Nhiều giảng 

viên được Nhà nước phong tặng 

danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và 

trao tặng nhiều huy chương, huy 

hiệu cao quý khác. Hàng năm, 

trường còn mời các giáo sư, nhà 

khoa học đầu ngành trong nước 

đến giảng dạy và nghiên cứu tại 

trường nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo. 
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triển kinh tế – xã hội của tỉnh, khu vực Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam”. 

Nâng chất để khẳng định uy tín 

Trong vài năm trở lại đây, các trường ĐH trên cả nước (kể cả một số 

trường ĐH vùng) thường gặp khó khăn ở khâu tuyển sinh. Yếu kém về chất 

lượng đã đành, hầu hết các trường còn chật vật với tình trạng tuyển sinh không 

đủ chỉ tiêu được giao. Điều này khiến một số trường hiện nay “dở khóc” vì hiệu 

quả của công tác tuyển sinh sẽ quyết định sự thịnh suy, thậm chí là sự sống còn 

của một ngôi trường. Thế nhưng, với ĐH Thủ Dầu Một, bằng nỗ lực nâng cao 

chất lượng để tạo uy tín trong đào tạo, trường đã vượt qua được “vòng xoáy” đó. 

Dù chất lượng đầu vào chưa được nâng lên nhiều nhưng số lượng thí sinh dự thi 

vào các ngành đào tạo ĐH liên tục tăng cao trong những năm qua. Năm 2012, có 

5.879 hồ sơ đăng ký dự thi từ 43 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 67% so với năm 

2011; 5.175 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 88% (tỷ lệ chung của cả nước là 78,3%). 

Trường đã công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 và đang tiến hành nhận hồ sơ xét 

tuyển nguyện vọng bổ sung. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 có 3 ngành cao 

hơn điểm sàn và dự kiến điểm chuẩn đa số các ngành xét tuyển nguyện vọng bổ 

sung sẽ cao hơn điểm sàn của bộ. Tính đến thời điểm này, nhà trường đã tuyển 

được 3.579 SV, đạt 86,7% chỉ tiêu. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ĐH Thủ Dầu 

Một chỉ sau 3 năm góp mặt trên bản đồ giáo dục ĐH cả nước. 

Với sứ mệnh là nơi đào tạo giáo viên các bậc học và bồi dưỡng cán bộ 

quản lý giáo dục các cấp, trường ĐH Thủ Dầu Một vẫn tiếp tục đặc biệt coi 

trọng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ những người thầy, coi đây là một trong 

những chương trình công tác trọng tâm, có tầm chiến lược. Từ năm 1988 đến 

nay, toàn tỉnh có hàng ngàn giáo viên các bậc học có trình độ sư phạm chính 

quy, hàng chục ngàn lượt giáo viên được bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng 

thường xuyên theo chu kỳ đã có mặt ở khắp mọi nơi trong tỉnh để giảng dạy cho 

các em HS. Nhiều giáo viên do nhà trường đào tạo đã trở thành giáo viên giỏi, 

chiến sĩ thi đua các cấp… đã và đang phát huy năng lực, kiến thức đã học trong 

trường, cống hiến và đóng góp vào sự nghiệp giáo dục – đào tạo của tỉnh và đất 

nước. 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp cho biết thêm: “Trong thời gian tới, chúng tôi 

sẽ cố gắng hết sức để xây dựng trường ĐH Thủ Dầu Một trở thành một trung 

tâm đào tạo ĐH và sau ĐH chuẩn mực và có chất lượng cao, trước hết là đào tạo 

những giáo viên và những nhà giáo dục nắm vững tri thức chuyên môn, có khả 

năng hoạt động giáo dục, giảng dạy và học tập suốt đời, có nhân cách và những 

phẩm chất của người thầy, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho 

xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy ở 

tỉnh và trong khu vực”. 

Trong một cuộc họp với lãnh đạo trường ĐH Thủ Dầu Một, Chủ tịch 

UBND tỉnh Lê Thanh Cung đã đánh giá cao vai trò và sứ mệnh của nhà trường. 

Chủ tịch Lê Thanh Cung nhấn mạnh: “Lãnh đạo tỉnh luôn coi trọng vai trò của 

giáo dục – đào tạo đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Việc mở 
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rộng sản xuất–kinh doanh phải đi đôi với việc nâng cao hàm lượng tri thức và 

tăng mạnh số lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo, trong đó nguồn nhân lực 

chất lượng cao là vô cùng cấp thiết. Tôi hy vọng rằng, toàn thể cán bộ – giảng 

viên– SV của trường hãy đoàn kết một lòng để cùng nhau chung sức đưa nhà 

trường vào quỹ đạo chung của nền giáo dục ĐH, xứng đáng là trường ĐH trọng 

điểm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có uy tín trong khu vực và quốc 

tế; đồng thời là địa chỉ đáng tin cậy của con em Bình Dương và các tỉnh lân 

cận”. 

Ngọc Thanh 
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107. Mai Xuân. Hợp tác đào tạo, sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt 

động của công đoàn các cấp / Mai Xuân // http://www.binhduong.gov.vn. – 

2013. – Ngày 25 tháng 9 

 

HỢP TÁC ĐÀO TẠO, SẼ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 
 

   Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương và Viện Phát triển kinh 

tế miền Đông đã ký kết Chương trình đào tạo nâng cao năng lực công tác cho 

cán bộ công đoàn các cấp và cán bộ nhân sự. 

    Tại buổi ký kết, phóng viên đã trao đổi với lãnh đạo Viện và LĐLĐ 

tỉnh Bình Dương về chương trình đào tạo này. 

TS. Lê Cao Thanh – Chủ tịch Hội đồng sáng lập Viện Phát triển kinh 

tế miền Đông 
Thưa ông, xin ông cho biết, xuất phát từ đâu mà có chương trình ký kết 

hợp tác giữa Viện và LĐLĐ tỉnh Bình Dương? 

 

Chương trình hợp tác giữa Viện và LĐLĐ tỉnh Bình Dương xuất phát từ 

nhu cầu thực tế. Bình Dương là tỉnh công nghiệp phát triển rất nhanh và có lực 

lượng công đoàn viên lớn thứ 2 cả nước. Rất nhiều vấn đề nảy sinh từ hoạt động 

công đoàn, như quản lý, đình công, nguồn nhân lực,… đã đặt ra cho tỉnh Bình 

Dương phải giải quyết vấn đề như thế nào. Nếu không  được giải quyết, sẽ gây 

khó khăn cho phát triển kinh tế – xã hội. Trong sự quan tâm chung, Viện đã trao 

đổi, thảo luận với LĐLĐ tỉnh Bình Dương để thống nhất về ý tưởng, nguyên tắc 

hành động, nhằm chia sẻ với LĐLĐ tỉnh trong đào tạo đội ngũ lãnh đạo công 

đoàn cơ sở. Trên cơ sở đó, chương trình hợp tác đầu tiên được thực hiện là 

chương trình phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, Viện sẽ hỗ trợ LĐLĐ tỉnh 

trong việc đào tạo đội ngũ công đoàn cơ sở, quản lý nhân sự. Ngược lại, LĐLĐ 

tỉnh giúp Viện làm cầu nối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

 
TS. Lê Cao Thanh – Chủ tịch Hội đồng sáng lập Viện Phát triển kinh tế miền Đông 
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Vậy, thưa ông, hai bên sẽ triển khai những nội dung gì? 

 Từ kết quả hợp tác này, hai bên sẽ triển khai nhiều chương trình. Trước 

mắt, trong quý IV/2013, Viện sẽ mở một chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo 

công đoàn. Các cán bộ công đoàn sẽ được trang bị nghệ thuật lãnh đạo công 

đoàn, giao tiếp trong môi trường công đoàn, tổ chức các hoạt động của công 

đoàn. Đặc biệt là tổ chức sinh hoạt nhóm, tổ chức phỏng vấn, giải quyết tranh 

chấp, kiến thức cơ bản về Luật Lao động, đại diện quyền lợi cho người lao động 

để giải quyết, tháo gỡ bức xúc của công nhân, góp phần tạo sự đoàn kết, mối 

quan hệ hài hòa giữa người lao động với lãnh đạo doanh nghiệp. 

Thưa ông, ông nghĩ thế nào về việc đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực cho 

Bình Dương? 

 Hiện tại, Viện đặt tại Bình Dương và nhận thức được rõ vai trò của mình, 

cùng với sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của UBND tỉnh và các sở, ngành, nhất là 

Sở Khoa học và Công nghệ và LĐLĐ tỉnh, đặc biệt, vấn đề phát triển nguồn 

nhân lực của tỉnh Bình Dương. Chúng tôi nhận thấy rằng, thời gian qua, tỉnh 

Bình Dương phát triển nhanh như thế nên phải nhờ vào đội ngũ nguồn nhân lực, 

nhờ sự lãnh đạo trí tuệ của địa phương. 

 Tuy nhiên, sự phát triển đặt ra rất nhiều bài toán về nguồn nhân lực và 

nhu cầu thực tế về nguồn nhân lực của Bình Dương – nhất là nguồn nhân lực 

chất lượng cao. Trong tương lai, Bình Dương sẽ phát triển những ngành đòi hỏi 

trí tuệ cao. Vì vậy, không thể không đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bài 

toán này không phải giải quyết trong một sớm một chiều được. Chúng tôi nhận 

thấy sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bình Dương đối với vấn đề này. Để chia sẻ, 

chúng tôi sẽ cố gắng góp phần sức lực vào công cuộc đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao cho Bình Dương. Với tinh thần đó, hy vọng rằng, trong một thời 

gian không xa, Bình Dương sẽ có những chương trình phát triển nguồn nhân lực 

tốt, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. 

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bùi Thanh Nhân 
Thưa ông, ông có thể cho biết về chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ 

công đoàn cơ sở? 

 Với đặc điểm hoạt động của công đoàn Bình Dương (hơn 70% công đoàn 

cơ sở và đoàn viên công đoàn) thuộc khu vực kinh tế đầu tư nước ngoài (FDI), 

những năm qua, hoạt động của công đoàn tỉnh chủ yếu tập trung cho hoạt động 

ở khối này. Chúng tôi xác định, để hoạt động của doanh nghiệp FDI đạt kết quả 

thì việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đóng vai trò hết sức 

quan trọng, mang tình quyết định. 

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã tập trung đào tạo đội ngũ công đoàn ở khối 

này, nhưng cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp cũng như chương 

trình đào tạo cho đội ngũ này hơn nữa. Từ thực tế đó, LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng 

Viện Phát triển kinh tế miền Đông với mục đích xây dựng chương trình đào tạo 

cán bộ công đoàn theo hướng đào tạo kỹ năng, phương pháp hoạt động phù hợp 

với yêu cầu đặt ra của hoạt động công đoàn các doanh nghiệp. Cụ thể, kỹ năng 
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về thương lượng, đối thoại, lãnh đạo, điều hành cán bộ công đoàn cũng như cán 

bộ nhân sự các cấp.   

 

 
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương – Bùi Thanh Nhân 

 

Qua phối hợp, chúng tôi hy vọng rằng, sẽ mở ra một hướng mới cho đào 

tạo cán bộ công đoàn, nâng dần chất lượng hoạt động của công đoàn các cấp. 

Vậy, thưa ông, hai bên sẽ triển khai chương trình như thế nào để đạt hiệu 

quả cao nhất? 

 LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp với Viện nghiên cứu những nội dung mà cán bộ 

công đoàn cơ sở cần. Sau đó, thông báo chiêu sinh và sẽ tổ chức các lớp đào tạo 

tại LĐLĐ tỉnh hoặc tại cơ sở vào những ngày nghỉ cuối tuần, tạo điều kiện cho 

cán bộ công đoàn tham gia học tập. Về kinh phí, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ một phần, 

một phần từ nguồn ngân sách công đoàn cơ sở. Chúng tôi rất mong có sự hỗ trợ 

một phần kinh phí từ doanh nghiệp. 

Về nội dung đào tạo, bao gồm vấn đề tiền lương, chính sách, chế độ cho 

người lao động. Vì vậy, mục đích của chương trình là đào tạo đội ngũ công đoàn 

cơ sở, đội ngũ tổ trưởng công đoàn. Sau khi đội ngũ này được đào tạo, sẽ truyền 

đạt và đào tạo lại cho đội ngũ đoàn viên công đoàn của mình.   

Mai Xuân 
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108. Mai Xuân. Trung tâm dạy nghề người tàn tật tỉnh Bình Dương: Kết 

hợp đào tạo với tìm việc làm cho học viên / Mai Xuân // 

http://www.binhduong.gov.vn. – 2013. – Ngày 28 tháng 11. 

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NGƯỜI TÀN TẬT TỈNH  BÌNH  DƯƠNG: 

KẾT HỢP ĐÀO TẠO VỚI TÌM VIỆC LÀM CHO HỌC VIÊN 

 

Trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta không ngừng quan tâm tới 

công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật, tỉnh Bình Dương cũng 

có các chính sách, chế độ trong công tác dạy nghề cho người khuyết tật. Hàng 

năm, Trung tâm dạy nghề người tàn tật tỉnh Bình Dương đều tổ chức mở các lớp 

đào tạo nghề cho người tàn tật nhằm tạo điều kiện cho người tàn tật hòa nhập 

cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Người tàn tật được học nghề 
 Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo của năm học 2012– 2013, Trung tâm 

dạy nghề cho người khuyết tật tỉnh Bình Dương đã nhận tổng số 95 học viên, 

tăng 10 học viên so với cuối năm 2012, phân bố thành 06 lớp nghề và 01 lớp gia 

công, gồm: may, dệt, điện cơ, điện tử, vi tính, in lụa, gia công Stend. Trong đó, 

tin học: 06 học viên, in lụa: 09 học viên, may: 14 học viên, dệt: 35 học viên, 

điện cơ: 11 học viên, điện tử: 11 học viên và lớp gia công Stend: 09 học viên. 

Đến cuối khóa học, số lượng học viên còn 90 học viên. Số học viên có đủ điều 

kiện dự thi tốt nghiệp niên khóa là 55, với kết quả như sau: loại giỏi 10 học viên, 

loại khá 16 học viên, loại trung bình 18 học viên và loại yếu có 11 học viên. Kết 

thúc năm học 2012 – 2013, có 13 học viên được cấp chứng chỉ. 

 Trung tâm đã chuẩn bị cho hoạt động chiêu sinh khóa mới, như: tổ chức 

Hội đồng xét duyệt thống nhất cho 64 học viên khóa học 2012–2013 (chủ yếu là 

học viên lớp dệt) được tiếp tục học khóa mới, in ấn các tài liệu liên quan như: tờ 

rơi giới thiệu hoạt động của Trung tâm, thông báo tuyển sinh với các chỉ tiêu và 

điều kiện cụ thể, hồ sơ nhập học,… phân công cán bộ phụ trách đến từng huyện, 

thị và liên hệ nhờ các phương tiện thông tin trên địa bàn như: báo, đài để thông 

báo tuyển sinh. 

Ngày 30/07/2013, Trung tâm khai giảng khóa VIII (niên học 2013 – 

2014). Sau ba tháng thực hiện chương trình giảng dạy, giáo viên và học viên đã 

thực hiện tốt nội quy của Trung tâm. Đa số học viên có ý thức cao, một số lớp 

nghề đã tiến hành kiểm tra học phần và thực hành trên lớp. Sĩ số học viên 87 học 

viên, tăng 05 học viên so với đầu năm học. Hiện nay, sĩ số học viên vẫn chưa ổn 

định, do Trung tâm thường xuyên tiếp nhận đối tượng mới để đáp ứng cho các 

lớp nghề còn thiếu học viên. 
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Người tàn tật học nghề may tại Trung tâm 

 

Ông Phan Thanh Minh – Giám đốc Trung tâm cho biết, “Trung tâm luôn 

chú trọng phát triển đào tạo các ngành nghề phù hợp đặc điểm của người tàn tật 

và nhu cầu việc làm của học viên sau khi mãn khóa học như các nghề tin học, in 

lụa, may, dệt, điện cơ, điện tử, cắt uốn tóc... Bên cạnh đó, Trung tâm còn thường 

xuyên cải tạo phòng ốc, đầu tư trang thiết bị, dụng cụ dạy nghề nên chương trình 

đào tạo ngày càng mở rộng và chuyên sâu. Đến nay, Trung tâm đã đào tạo 7 

nghề, đáp ứng nhu cầu của người học nghề. Hiện tại, chúng tôi đã đầu tư xây 

dựng một phòng máy may với trang thiết bị hiện đại. Qua đó, có thể giúp các 

học viên tiếp cận tốt hơn với việc học tập và cho ra đời những sản phẩm hoàn 

thiện hơn...”. 

Gắn với tạo việc làm 
 Với phương hướng mở rộng ngành nghề, Trung tâm đã phối hợp cùng 

các tổ chức, đơn vị, công ty trên địa bàn tỉnh cố gắng tìm việc làm phù hợp với 

năng lực của người lao động khuyết tật. Trong năm 2013, Trung tâm đã giới 

thiệu  12 đối tượng vào làm việc ở các công ty và tạo việc làm tại chỗ cho 46 đối 

tượng. 

 Để tạo điều kiện cho học viên có nguồn thu nhập, Trung tâm luôn tích 

cực trong công tác tìm kiếm các nguồn hàng gia công trong và ngoài tỉnh, nhờ 

vậy, hoạt động tạo việc làm tại chỗ cho học viên được duy trì. 

 Hiện, Trung tâm có 01 lớp gia công sản phẩm dụng cụ y tế Stend gồm 26 

đối tượng tham gia. Trong năm 2013, đã thu được hơn 709 triệu đồng, bình quân 

thu nhập hơn 2 triệu đồng/người/tháng. Đối với gia công sản phẩm may mặc, 

Trung tâm đã thiết lập được 01 dây chuyền may công nghiệp với 20 đối tượng 

tham gia sản xuất, thu hơn 28 triệu đồng, hỗ trợ bình quân 118.753 

đồng/người/tháng. 

 Sau khi tốt nghiệp, có rất ít học viên tìm được việc làm ổn định trong các 

tổ chức, doanh nghiệp  

 Riêng sản phẩm dệt cocoro vẫn được duy trì, Trung tâm luôn tìm tòi tạo 

ra nhiều mẫu mới. Tuy nhiên, đầu ra cho sản phẩm này rất ít và không đều đặn, 

thu nhập không đáng kể. Năm 2013, đã thu được hơn 3 triệu đồng. Đối với sản 
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phẩm này, Trung tâm có hướng liên kết với cơ sở sản xuất mái ấm Thành Đạt 

(TP.Hồ Chí Minh) để trao đổi hàng và gia công sản phẩm. Hoạt động sản xuất, 

tạo việc làm đã tạo điều kiện ổn định thu nhập cho một số đối tượng người tàn 

tật. 

 Theo ông Phan Thanh Minh – Giám đốc Trung tâm cho biết, “Trên thực 

tế, nhu cầu việc làm của đối tượng rất lớn nhưng hiện nay mới chỉ đáp ứng được 

một phần nhỏ, rất ít học viên tìm được việc làm ổn định trong các tổ chức, 

doanh nghiệp hoặc các công việc đòi hỏi kỹ năng, trình độ chuyên môn tương 

đối khá. Vì vậy, thu nhập của người tàn tật cũng tương đối thấp, chưa ổn định”. 

  “Đối với lớp may, in lụa, học viên sau khi đào tạo có việc làm trên 50%, 

số khác còn lại chủ yếu làm hàng gia công tại đơn vị. Riêng học viên  lớp điện 

cơ, điện tử và tin học rất khó khăn khi xin việc làm. Hầu hết, các doanh nghiệp 

chưa nhiệt tình khi nhận lao động là người tàn tật vào làm việc. 

 Có thể nói, mặc dù người tàn tật được đào tạo nghề, tạo việc làm nhưng 

vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm được việc làm theo đúng nghề đào 

tạo. Vì vậy, việc chung tay giúp sức của cả xã hội, nhất là doanh nghiệp để 

người tàn tật hòa nhập với cộng đồng, tạo việc làm ổn định, giúp người tàn tật 

nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Mai Xuân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



319 
 

109. K.Tuyến. Chi bộ Đảng trường Trung học phổ thông Huỳnh Văn 

Nghệ: Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục / K.Tuyến // 

http://m.baobinhduong.org.vn. –2014. – Ngày 13 tháng 5. 

 

CHI BỘ ĐẢNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUỲNH  

VĂN NGHỆ: TẬP TRUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

 

Trường Trung học phổ thông (THPT) Huỳnh Văn Nghệ là ngôi trường 

có truyền thống dạy và học tốt của TX.Tân Uyên. Trường đã được UBND tỉnh 

công nhận trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2010. Phát huy kết quả đạt 

được, Chi bộ Đảng của trường đang tích cực đưa Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục – đào tạo đi vào 

cuộc sống. 

 Đổi mới phương pháp dạy học 
Thời gian qua, việc làm mới và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có của 

trường đã phát huy tối đa hiệu quả. Đặc biệt, trường đã cử giáo viên (GV) học 

thêm tin học. Từ đó, việc sử dụng giáo án điện tử được tăng cường; GV rất cố 

gắng, nhiệt tình trong giảng dạy kết hợp sử dụng công nghệ thông tin gây hứng 

thú trong học tập cho học sinh (HS). Trong 63 GV của trường có khoảng 70% 

áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Có thể nói, bước đầu trường đã thực 

hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác quản lý giáo 

dục và công tác dạy học. Số tiết dạy cũng như thao giảng tăng nhiều so với cùng 

kỳ năm trước, sử dụng phần mềm để quản lý điểm số thuận tiện trong việc thống 

kê. 

Cùng với đó, việc kiểm tra và theo dõi được thực hiện khá nghiêm túc. 

Trong bài giảng, các GV của trường thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung 

vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải nhất là đối với bài dài, khó hiểu, sử dụng 

kiến thức thực tiễn… Mặt khác, trường đã tổ chức cho HS làm việc cá nhân và 

theo nhóm, rèn luyện kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho HS nghiên cứu sách giáo 

khoa và tài liệu tham khảo… Hàng năm, tỷ lệ lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp THPT, tỷ 

lệ đỗ đại học, cao đẳng của trường đều được nâng lên. 

GV Mai Long Thời – giảng dạy bộ môn toán cho biết, đối với bộ môn 

toán cần phải đổi mới, phát huy tính tích cực của HS. “Vào bài mới, tôi thường 

đưa những ứng dụng thực tiễn từ bộ môn toán và các kiến thức liên quan đến bài 

học để dẫn vào nội dung, xây dựng kiến thức mới rồi quay lại những định nghĩa, 

định luật. Từ sự thiết thực của tình huống trong cuộc sống, các em có động cơ 

học tập và khi giải quyết được các bài toán các em thấy được ý nghĩa, yêu thích 

môn học hơn”. Bên cạnh đó, GV Thời còn đầu tư thời gian vào việc sử dụng các 

phần mềm tin học hỗ trợ cho bài giảng để gây sự hứng thú, sinh động, quan sát 

phát triển tư duy. Trong giờ toán, thầy Thời đặt trọng tâm tạo thói quen cho các 

em nghiên cứu, đọc bài mới trước giờ đến lớp; học nhóm và phối hợp với GV 

chủ nhiệm, phụ huynh để giúp HS tiếp thu bài dễ dàng hơn, qua đó tạo nếp tự 

học để các em độc lập, mạnh dạn làm việc, vượt qua các kỳ thi cử. Trong vai trò 
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là tổ trưởng tổ toán – tin, thầy Thời chủ động phổ biến các phần mềm tin học, 

các bài viết cho các GV nhằm hỗ trợ bộ môn. “Trong tổ thường xuyên giao lưu, 

trao đổi, thống nhất cách dạy cụ thể; chia sẻ, giúp đỡ, đoàn kết nội bộ tốt đã đưa 

khoảng cách trình độ giảng dạy thu hẹp và nâng cao chất lượng; kết quả bộ môn 

được đánh giá tốt, ổn định”, thầy Thời chia sẻ. 

Quyết tâm đổi mới chất lượng giáo dục 
Chủ đề năm học 2013–2014 của trường là “Đổi mới thực chất, hiệu quả 

nâng cao, chất lượng bền vững”, với phương châm hành động “Năng động – 

sáng tạo”, cán bộ – GV – nhân viên nhà trường tích cực thi đua học tập và làm 

theo Bác ở ba nội dung lớn: Trách nhiệm trong công việc, noi gương trong đời 

sống và dân chủ trong hoạt động. Mỗi cán bộ – GV – nhân viên phải nói và làm 

theo nghị quyết, đi đầu trong các cuộc vận động; chuyển các cuộc vận động 

thành chương trình hành động và bằng những việc làm cụ thể. 

Thầy Trần Trọng Hoàng – Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường cho 

biết, từng GV dạy lớp và phụ trách các bộ phận thực hiện nghiêm túc ngày giờ 

công và nội quy cơ quan; thực hiện tốt tiết dạy và phần việc được phân công. Có 

biện pháp tích cực để giáo dục HS chậm tiến và nâng cao chất lượng thi đua của 

lớp; quan hệ chặt chẽ với phụ huynh HS. Trong sinh hoạt, đẩy mạnh việc tự phê 

bình và phê bình, góp ý lẫn nhau để cùng tiến bộ. Tiếp tục sử dụng các phương 

tiện điện tử góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy, bảo đảm ngày giờ công, thực 

hiện tốt quy định, quy chế, chuyên môn; rà soát các chỉ tiêu đăng ký cá nhân – tổ 

tiến tới bình xét thi đua cuối năm học; cùng với hội phụ huynh HS, các Mạnh 

Thường Quân hỗ trợ học bổng, trợ cấp khó khăn đột xuất và tặng quà cho HS 

nghèo. 

Đối với Đoàn thanh niên kết hợp với giám thị thực hiện tốt việc theo dõi, 

đánh giá nề nếp; thực hiện nêu gương các HS điển hình, tiếp tục kể chuyện về 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giới thiệu địa chỉ đỏ trong tiết sinh hoạt dưới 

cờ; phát triển Đảng trong HS, rèn luyện kỹ năng sống qua các phong trào, lập kế 

hoạch tổ chức sinh hoạt hè năm 2015. 

Theo thầy Hoàng để nghị quyết đi vào cuộc sống, trường cần được đầu tư, 

trang bị thêm các phòng vi tính, máy chiếu để thuận lợi áp dụng công nghệ vào 

việc giảng dạy. Mặt khác, đội ngũ, chất lượng GV chưa đồng đều, sở cần quan 

tâm tạo điều kiện để sàng lọc đội ngũ, xây dựng trường chất lượng cao, xứng 

tầm phát triển của địa phương”. 

 K.Tuyến 
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110. Vệ Giang. Sự lựa chọn tương lai đúng chỗ / Vệ Giang // 

http://baobinhduong.vn. – 2014. – Ngày 10 tháng 6. 

 

SỰ LỰA CHỌN TƯƠNG LAI ĐÚNG CHỖ 

 

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) trong những này không khí rất 

nhộn nhịp khi những sinh viên khóa 1 đang hoàn thiện chương trình tiếng Anh 

chuyên ngành Điều dưỡng từ các giáo sư, tiến sĩ của Mỹ giảng dạy. Với kết quả 

học tập về ngành và vốn tiếng Anh lưu loát, sinh viên khoa Điều dưỡng EIU rất 

tự tin để bước vào cuộc sống tương lai. 

Chọn EIU là đúng 
Trần Tiến Khoa, SV khóa 1 chuyên ngành Điều dưỡng EIU chia sẻ, cách 

đây 3 năm em đã quyết định theo học ở EIU bởi vì em muốn có một công việc 

ổn định trong tương lai. Thật sự lúc đầu em cũng không biết gì nhiều về trường; 

khi vào học em được biết chuẩn đầu ra của sinh viên điều dưỡng tại EIU đạt 

chuẩn năng lực thực hành điều dưỡng Quốc tế và khi tốt nghiệp sẽ có thêm 1 

chứng chỉ IELTS 6.0. Với phương pháp dạy và học theo tiêu chuẩn Quốc tế ở 

EIU giúp sinh viên trang bị đầy đủ các kiến thức từ cơ bản tới chuyên ngành và 

đặc biệt là các kỹ năng phát triển bản thân và làm việc như: Kỹ năng giao tiếp 

(cả với người nước ngoài), kỹ năng làm việc nhóm (teamwork) và những kỹ 

năng khác giúp em tự tin, năng động hơn. Sau khi hoàn thành khóa học em tin 

tưởng mình sẽ đạt được hai chuẩn này và cơ hội học tập phát triển ngành nghề 

trong tương lai cũng như tìm kiếm việc làm trong môi trường Quốc tế sẽ dễ dàng 

hơn. Từ những lý do này, việc chọn lựa EIU của em là đúng hướng. 

 

Giáo sư, Tiến sĩ điều dưỡng người Mỹ (bìa phải) trao Chứng chỉ môn học tiếng Anh 

chuyên ngành Điều dưỡng 1 cho sinh viên EIU 

Cũng như Trần Tiến Khoa, SV khóa 1 Bùi Khánh Linh cho biết, em đã 

quyết định chọn khoa Điều dưỡng EIU làm nơi giúp trau dồi tri thức là vì những 

ưu điểm nổi bật mà trường đem đến cho SV. Thứ nhất là chương trình đào tạo 

được xây dựng một cách hợp lý và khoa học với sự hợp tác và giúp đỡ của các 

chuyên gia nước ngoài. Thứ hai là môi trường học tập Quốc tế giúp em rèn 

luyện khả năng ngoại ngữ. Và thứ ba là điều kiện cơ sở vật chất vô cùng thuận 

lợi và hiện đại. Tất cả những yếu tố này giúp em tự tin bắt đầu tại EIU và càng 

được củng cố mạnh mẽ sau thời gian em theo học tại trường. Với kiến thức có 
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được từ EIU, em tin tưởng mình sẽ trở thành một điều dưỡng viên chuyên 

nghiệp, có nhiều cơ hội việc làm hơn từ những cơ sở y tế công lập đến Quốc tế 

và thậm chí có thể vươn ra tầm thế giới. 

Trong khi đó, nhiều sinh viên điều dưỡng khóa 1 khác cho biết thêm, việc 

giảng dạy tại EIU theo phương pháp tích cực, với sự năng động và tận tình chỉ 

dạy từ các thầy cô đã giúp sinh viên cố gắng hơn trong học tập, tiếp thu kiến 

thức dễ dàng. Cũng trong học kỳ 3 của năm học thứ III này, EIU đã mời các 

giáo sư, tiến sĩ ở Hoa Kỳ trực tiếp giảng dạy tại trường đã đem đến một lối học 

sáng tạo và cũng mở ra cơ hội cho sinh viên có thể nâng cao kiến thức và tiếp 

tục theo học sau đại học. Vì vậy mà tất cả sinh viên khoa Điều dưỡng EIU rất kỳ 

vọng vào tương lai sau khi tốt nghiệp. 

Đúng như kỳ vọng 
Nói về kết quả bước đầu trong đào tạo, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Đoàn 

Hương, Trưởng khoa Điều dưỡng EIU cho biết, chương trình đào tạo cử nhân 

điều dưỡng của EIU được xây dựng với những đặc điểm: Dạy theo tín chỉ; phù 

hợp với chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được sự góp ý của các 

giảng viên đào tạo điều dưỡng có kinh nghiệm và sự hướng dẫn, phản biện của 

Tiến sĩ Martha Turner (thành viên của Hội Điều dưỡng Mỹ); dựa trên chuẩn 

năng lực điều dưỡng trong khu vực, chuẩn các nước tiên tiến và chuẩn do Bộ Y 

tế ban hành… Từ chương trình đào tạo mới mẻ này đã giúp sinh viên học tập rất 

tốt, đồng thời việc thực hành lâm sàng được các bệnh viện có uy tín như Hùng 

Vương, Nhi Đồng, Đa khoa Bình Dương… đánh giá năng lực của sinh viên EIU 

rất cao. 

Để SV phát triển toàn diện, PGS. TS.BS Nguyễn Thị Đoàn Hương cho 

rằng, ngoài những kiến thức chuyên môn trên, EIU còn tập trung kiến thức về 

phát triển nghề, luật pháp và đạo đức điều dưỡng cho SV. Cụ thể trường đã mời 

các tiến sĩ Mỹ giảng dạy cho sinh viên một số môn học như Đạo đức điều 

dưỡng; Nghiên cứu khoa học điều dưỡng; Nhắc nhở chuẩn đạo đức nghề nghiệp 

của điều dưỡng; Đưa ra tầm nhìn cho xu hướng phát triển ngành Điều dưỡng 

Việt Nam, hướng đi mới của Điều dưỡng Quốc tế… EIU cũng động viên sinh 

viên tự học, tăng năng lực đọc, viết, nói Anh văn để có khả năng nghiên cứu, 

tham khảo tài liệu nước ngoài, tăng cường kỹ năng giao tiếp trong môi trường 

quốc tế và phát triển nghề nghiệp trong tương lai… Với những hướng đi này, 

trường rất tự tin về khả năng chuyên môn của sinh viên điều dưỡng EIU cũng 

như yêu cầu Anh văn đạt trình độ IELTS 6.0 khi ra trường. 

Có thể nói, sau 3 năm đào tạo theo chương trình giảng dạy tại khoa Điều 

dưỡng EIU, nội dung giảng dạy được thực hiện đúng kế họach, năng lực của 

sinh viên càng ngày càng tiến triển và đạt được mục tiêu của từng môn được 

học. Các nội dung giảng dạy đã giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các chuẩn năng 

lực trong thực hành Điều dưỡng, biết vận dụng những chuẩn năng lực này trong 

chăm sóc bệnh nhân và trong nghiên cứu khoa học. Nói về thành quả đào tạo sau 

3 năm, PGS. TS.BS Nguyễn Thị Đoàn Hương cho biết, với kết quả qua học tập 

rất tốt, sau những đợt thực tập vừa qua tại các bệnh viện, hiện nay sinh viên 
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khóa 1 khoa Điều dưỡng của EIU đã được các bệnh viện “đặt hàng” hết; thậm 

chí có một số bệnh viện nhìn xa “đặt hàng” những khóa sau nữa. “Công cha, 

nghĩa mẹ, ơn thầy”, chúng tôi rất vui vì điều này cho thấy, mục tiêu đào tạo 

cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội cần của EIU đang đi đúng 

hướng và phát huy hiệu quả; quả thật “ươm mầm xanh giờ chúng tôi đã nhìn 

thấy quả ngọt”, PGS. TS.BS Nguyễn Thị Đoàn Hương phấn khởi chia sẻ! 

  

 Vệ Giang 
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111. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại tỉnh 

Bình Dương: Hiệu quả thấy rõ // http://www.baobinhduong.org.vn. – 2014. – 

Ngày 20 tháng 3. 

 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CẢI CÁCH                

HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH BÌNH  DƯƠNG: 

HIỆU QUẢ THẤY RÕ 
  

Trong năm 2013 và quý I năm 2014, nhiều cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã trong tỉnh Bình Dương đã xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin 

(CNTT) gắn với công tác cải cách hành chính là một bước đột phá mới trong 

tiến trình hội nhập. Do vậy, nhiều cơ quan đã thực hiện khá tốt lĩnh vực này. 

Tín hiệu tốt từ ứng dụng Công nghệ Thông tin 

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay, nhiều cơ quan đã hoàn thành các 

dự án tin học hóa, đưa vào sử dụng các phần mềm quản lý nghiệp vụ, góp phần 

tăng tỷ lệ ứng dụng CNTT kết hợp cải cách hành chính trong hoạt động của các 

cơ quan nhà nước. Cụ thể là Sở Nội vụ triển khai phần mềm quản lý cán bộ, 

công chức cấp xã, quản lý thi đua khen thưởng, quản lý tài liệu lưu trữ; Thanh 

tra tỉnh đưa vào sử dụng phần mềm quản lý thông tin tiếp dân và xét khiếu nại tố 

cáo; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đưa vào sử dụng hệ thống phần 

mềm hỗ trợ nghiệp vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường đưa vào sử dụng phần 

mềm quản lý hồ sơ địa chính VILIS của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại 7 

phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, góp phần tin học hóa công tác cấp 

quyền sử dụng đất, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu địa chính thống nhất toàn 

tỉnh. 

Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính giúp người dân, doanh 

nghiệp hài lòng 

Điểm nhấn quan trọng trong việc ứng dụng CNTT vào công việc đã góp 

phần nâng cao tính hiệu quả trong công việc và trong cải cách hành chính. Trong 

đó, nhiều kết quả tốt nhìn thấy rõ nhất là ngành thuế, hải quan của tỉnh đã tiếp 

tục nâng cấp, mở rộng việc cung cấp dịch vụ khai báo thuế, khai báo hải quan 

qua mạng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí. Trong khi đó, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã và đang ứng dụng CNTT toàn diện vào công việc 

quản lý nhà nước thuộc sở mình quản lý. 

Ông Mai Bá Trước, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, cho biết việc ứng dụng CNTT của sở đã phát huy nhiều kết quả tốt trong 

việc quản lý công việc chung, cấp phép đăng ký kinh doanh. Sắp tới, sở sẽ ứng 

dụng nhiều phần mềm trong quản lý công việc, trong đăng ký kinh doanh thông 

qua trang thông tin điện tử, qua đó sẽ giúp tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận các 

thủ tục và đăng ký hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh thông qua trang thông tin 

này. 

Theo nhận định của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, việc xây 

dựng và vận hành website của các cơ quan, đơn vị đang được quan tâm, chú 
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trọng. Hiện có 80% cơ quan hành chính cấp tỉnh và tương đương đã xây dựng 

cổng thông tin điện tử. Đây là điểm nhấn góp phần trong công tác cải cách hành 

chính của tỉnh. Một điểm nổi bật nữa là nhiều chương trình, kế hoạch, nội dung 

ứng dụng CNTT của tỉnh đã được Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu 

UBND tỉnh ban hành, giúp cho hoạt động quản lý hành chính được đơn giản, 

chính xác và nhanh chóng, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành 

chính của tỉnh. 

Nâng cao mức độ hài lòng đối với tổ chức, cá nhân 
Thực tế đã chứng minh, việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính 

đã đem lại nhiều đột phá trong công tác quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. 

Ở Văn phòng HĐND – UBND TX. Dĩ An, TX.Thuận An, sau nhiều năm ứng 

dụng CNTT trong cải cách hành chính đã đem lại hiệu quả tốt, nhất là việc quản 

lý tất cả các hồ sơ thông qua mật mã. Còn các huyện khác và TP.Thủ Dầu Một 

thì những kết quả tốt từ việc ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà 

nước đã được phát huy cao độ. Thông qua các phần mềm quản lý hồ sơ, công 

việc đã giúp cho cán bộ quản lý nắm khá rõ các lĩnh vực mình phụ trách. 

Theo chỉ đạo chung của UBND tỉnh, trong giai đoạn 2013–2015, cấp tỉnh, 

cấp huyện sẽ thực hiện đồng bộ chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng 

dụng CNTT với cải cách hành chính. Do vậy, trong chương trình này, cùng với 

việc trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho cán bộ, công chức nâng cao hiệu quả 

công việc phục vụ của mình thì các khu tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ sẽ được 

bố trí các dịch vụ, trang bị máy vi tính, mạng internet, bàn làm việc phục vụ 

người dân và doanh nghiệp. Từ việc ứng dụng hiệu quả CNTT trong cải cách 

hành chính đã góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. 

Điều này đã được minh chứng từ Khu hành chính mở của Trung tâm 

Hành chính tập trung của tỉnh. Từ khi việc ứng dụng CNTT đồng bộ tại khu vực 

này đã tạo ra sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp đến liên hệ công việc. 

Người dân và đại diện doanh nghiệp trong khi chờ đợi giải quyết thủ tục hồ sơ 

đã tiếp cận máy tính được trang bị sẵn để tìm hiểu thông tin, thủ tục. Đây là 

những tín hiệu tạo ra sự đột phá trong cải cách hành chính, giúp cho người dân, 

doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với công nghệ, tìm hiểu thông tin trong một môi 

trường làm việc tốt. 

Tại Khu hành chính mở (Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh), Sở 

Nội vụ đã bàn giao 4 phòng tư vấn pháp lý miễn phí liên quan đến thủ tục hành 

chính (thủ tục hành chính ) để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các phòng này 

được trang bị tại khu A, khu B do cán bộ của Sở Tư pháp phụ trách. Hàng ngày, 

cán bộ phụ trách thay phiên nhau tư vấn pháp lý miễn phí liên quan đến thủ tục 

hành chính  cho doanh nghiệp, người dân. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, 

thủ tục hành chính  xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát thủ tục hành 

chính, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. ĐT: (0650) 3.835.029. fax: (0650) 

3.822.174; địa chỉ email: 

 kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn 

 



327 
 

112. Hoàng Phạm. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương: Những chuyển biến tích cực sau 

03 năm triển khai / Hoàng Phạm // http://www.binhduong.gov.vn. – 2014. – 

Ngày 16 tháng 4. 

 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG             

 CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  BÌNH  DƯƠNG:  

NH ỮNG CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC SAU 03 NĂM TRIỂN KHAI 

 

Sau khi Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Bình 

Dương giai đoạn 2011 – 2015 được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Thông tin và 

Truyền thông đã tổ chức, triển khai các quy định, kế hoạch dưới nhiều hình thức 

như họp chuyên đề, lồng ghép trong các lớp đào tạo... Qua 3 năm triển khai 

(2011 – 2013) việc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. 

Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư theo hướng hiện đại 
Là một trong những tỉnh, thành có tiềm lực về kinh tế nên hạ tầng kỹ thuật 

của các cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện được đầu tư khá lớn về số 

lượng, thể hiện qua tỷ lệ máy tính được trang bị cho cán bộ, công chức năm 

2011 là 1.623, đến năm 2013 là 2.019; tỷ lệ đơn vị có mạng cục bộ (LAN) đạt 

100%, tỷ lệ máy tính có kết nối internet năm 2011 đạt 89,9% đến năm 2013 đạt 

97,5% đủ để triển khai ứng dụng CNTT. 

Mạng truyền số liệu chuyên dụng của tỉnh đã hoàn thành kết nối đến 94 

điểm, bao gồm các cơ quan khối Đảng, cơ quan Nhà nước từ tỉnh đến một số 

phường, thị trấn với băng thông lớn từ 2Mbps – 10Mbps, trong đó, có 11 sở, 

ngành được cấp địa chỉ Internet Protocol (IP) tĩnh. Số lượng máy chủ (của các 

sở, ban, ngành) được chú trọng đầu tư (năm 2011 có 88 máy chủ, đến năm 2013 

đạt 125 máy chủ). 

Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ 

 Từ năm 2012 – 2013, tỉnh Bình Dương triển khai phần mềm quản lý văn 

bản cho các cơ quan nhà nước cấp sở và UBND cấp huyện, điều này đã tạo được 

bước tiến vượt bậc trong tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trong môi 

trường internet,năm 2011 tỷ lệ này chỉ đạt 70% thì đến năm 2013 đã đạt gần 

85%. Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản đã dần tạo được thói quen, phong 

cách làm việc trên môi trường internet, thuận tiện khi luân chuyển văn bản, quản 

lý lịch công tác, hồ sơ công việc nội bộ của từng cơ quan. Bên cạnh đó, một số 

cơ quan còn tích cực triển khai đến các đơn vị và vận dụng có hiệu quả cao như 

UBND thị xã Thuận An, Dĩ An, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch đầu 

tư... 

Ngoài ra, ứng dụng CNTT còn được sử dụng vào quản lý nghiệp vụ từ 

nguồn ngân sách của tỉnh và các Bộ ngành Trung ương chuyển giao, như Sở Nội 

vụ triển khai phần mềm quản lý cán bộ công chức cấp xã, quản lý thi đua khen 

thưởng, quản lý tài liệu lưu trữ; Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai phần 
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mềm quản lý hồ sơ địa chính VILIS của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại 07 

Phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai phần mềm 

quản lý học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tích hợp về dữ liệu học tập của 

học sinh các trường phổ thông,... 

 

 
Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản tạo điều kiện thuận tiện khi luận chuyển văn 

bản, quản lý lịch công tác, hồ sơ công việc nội bộ của từng cơ quan 

 

Đồng thời, để tăng cường giao dịch điện tử trong hoạt động công vụ nội 

bộ, tỉnh đã cấp 2.899 hộp thư điện tử công vụ (@binhduong.gov.vn) cho cán bộ, 

công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã tạo môi trường trao đổi thông tin 

chính thức của cán bộ, công chức trong tỉnh với tổ chức, cá nhân ngoài xã hội và 

với cán bộ, công chức khác dưới dạng thư điện tử. Tỷ lệ sử dụng hộp thư công 

vụ đạt 100%, trong đó tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hộp thư 

trong công việc hàng ngày đạt 18,3%. 

Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh 

nghiệp 
 Với chủ trương tin học hoá trong việc giải quyết thủ tục hành chính, Sở 

Thông tin và Truyền thông đã phối hợp triển khai phần mềm quản lý hồ sơ hành 

chính một cửa gồm 11 phân hệ cho Văn phòng UBND 07 huyện, thị, thành phố 

(tính đến tháng 12/2013) theo dõi, luân chuyển hồ sơ, quản lý thông tin, kết nối 

thông tin về tỉnh,... Bước đầu triển khai đã đem lại kết quả khả quan, thể hiện 

được tính công khai, minh bạch, thuận tiện cho người dân khi thực hiện các thủ 

tục hành chính và được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao như thị xã 

Thuận An, Dĩ An, huyện Bến Cát. 

 Ngoài ra, các cơ quan hành chính cấp tỉnh và tương đương đã xây dựng 

Cổng thông tin điện tử/Trang tin điện tử để cung cấp các thông tin, dịch vụ công 

trực tuyến để người dân và doanh nghiệp nắm rõ các yêu cầu, giấy tờ cần thiết 

và các biểu mẫu khi giải quyết thủ tục hành chính. Riêng thị xã Thuận An đã 

xây dựng hệ thống website để người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu thông 
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tin, tình trạng thụ lý, giải quyết hồ sơ tại khu vực giải quyết thủ tục hành chính 

một cửa. 

 Có thể nói, qua 03 năm triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ 

quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần 

đẩy mạnh tin học hoá trong công việc, giải quyết thủ tục hành chính cho người 

dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong 

hoạt động cơ quan Nhà nước, cần có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị, xem CNTT là điều kiện để nâng cao năng lực quản lý, điều hành, 

góp phần công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và 

doanh nghiệp và hướng đến xây dựng chính phủ điện tử trong thời gian tới. 

 

Hoàng Phạm 
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113. Khánh Vĩnh. Tỉnh Bình Dương: Hội đồng khoa học và công nghệ 

tỉnh thông qua nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015 

/ Khánh Vĩnh // http://sokhcn.binhduong.gov.vn. – 2014. – Ngày 01 tháng 7.  

 

TỈNH  BÌNH  DƯƠNG: HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỈNH  THÔNG QUA NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ NĂM 2015 

 
Ngày 18/6/2014, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ 

Văn Minh – Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng) chủ 

trì cuộc họp nghe Sở KH&CN– Thường trực Hội đồng KH&CNtỉnh, báo cáo 

tình hình nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ năm 2013, 05 tháng đầu 

năm 2014 và kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015. 

Tham dự có lãnh đạo Sở KH&CN, các thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh là 

lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh. 

Tại cuộc họp, ông Ngô Văn Dinh – PGĐ Sở KH&CN thông qua báo cáo 

tổng kết hoạt động KH&CN năm 2013 và 06 tháng đầu năm 2014. Theo đó, 

trong năm 2013 và 06 tháng đầu năm 2014, Sở KH&CN đã kịp thời tham mưu 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng Ngày KH&CN 

Việt Nam 18/5/2014; tổ chức Hội nghị giới thiệu các mô hình ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp kỹ thuật công nghệ cao, phổ 

biến kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời 

sống. Đặc biệt Sở KH&CN đã chủ động mời gọi các tổ chức, cá nhân đăng ký 

đề tài, nhiệm vụ cho năm 2015 với kết quả có 52 nhiệm vụ được đề xuất. Tăng 

cường công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án 

thực hiện đúng tiến độ được phê duyệt; về cơ bản khắc phục được tình trạng 

chậm tiến độ, dây dưa trong thanh quyết toán theo giai đoạn và chậm nộp báo 

cáo tổng kết, sản phẩm đúng hạn so với hợp đồng. Tổ chức đánh giá nghiệm thu 

các đề tài, dự án đã hoàn thành hoặc hết thời gian thực hiện với 59 đề tài, dự án. 

Bước đầu thực hiện việc xử lý các đề tài, dự án không hoàn thành và buộc hoàn 

trả ngân sách các phần kinh phí đã giải ngân cho các nội dung không đạt yêu 

cầu. 

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn tồn tại một số nội dung phải được lưu ý 

như: Số lượng nhiệm vụ còn khiêm tốn, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế 

xã hội của tỉnh; việc xử lý các đề tài, dự án chậm tiến độ còn chưa kiên quyết, 

khẩn trương; công tác đặt hàng, mở rộng ứng dụng kết quả nghiên cứu, tiến bộ 

KH&CN của các sở, ngành còn rất hạn chế, chưa được quan tâm đầy đủ; công 

tác phổ biến, chuyển giao công nghệ… còn chậm, chưa đạt yêu cầu.  

Kết luận tại cuộc họp, PCT UBND tỉnh Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng 

KH&CN yêu cầu trong thời gian tới, Sở KH&CN cần phối hợp chặt chẽ với các 

sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ tình hình, điều kiện của tỉnh và nhu cầu thực 

tế để rà soát, thẩm định đối với từng đề tài, dự án cụ thể nhằm tham mưu UBND 
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tỉnh phê duyệt và bố trí nguồn kinh phí thực hiện cho phù hợp quy định; đặc biệt 

cần chủ động tham mưu triển khai các nội dung như: 

– Tập trung thực hiện tốt công tác thẩm định đề tài, nhiệm vụ; đặc biệt là 

trong công tác thẩm định đề cương nhằm đảm bảo đề tài, nhiệm vụ mang tính 

khả thi và có tính ứng dụng cao. Cần đổi mới phương pháp để xác định nhu cầu 

của các sở, ngành, địa phương, của quần chúng nhân dân và của xã hội… trên cơ 

sở đó có định hướng nghiên cứu phù hợp, có trọng tâm; đồng thời thông qua nhu 

cầu của xã hội, tính toán xác định nội dung và có cơ chế đặt hàng, giao nhiệm 

vụ. Thực hiện đánh giá đề tài khách quan, khoa học; không vị nể, tránh tình 

trạng lợi ích nhóm khi đánh giá, thẩm định, nghiệm thu sản phẩm của đề tài. 

– Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc tác giả, chủ nhiệm 

đề tài thực hiện theo đúng tiến độ; đảm bảo các chứng từ liên quan khi thanh 

quyết toán, nghiệm thu đề tài. Cần có các giải pháp chế tài cụ thể đối với các 

chủ nhiệm đề tài không thực hiện đúng cam kết. Xây dựng hệ thống tiêu chí, 

tiêu chuẩn, thang đánh giá cụ thể, phù hợp với từng loại hình nhiệm vụ để đánh 

giá, thẩm định và nghiệm thu đề tài. Cần quan tâm xác định năng lực tác giả và 

kinh phí thực hiện đề tài cho phù hợp. Tập trung thực hiện hiệu quả công tác 

phản biện (khi phát hiện đề tài nghi vấn, trùng lắp, cần nghiên cứu mời thêm các 

nhà khoa học có năng lực, có uy tín để cùng tham gia phản biện).  

– Đẩy mạnh phổ biến, chuyển giao kết quả nghiên cứu; đảm bảo kết quả 

nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống để không gây lãng phí cho 

ngân sách. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận với kết quả 

nghiên cứu, đề tài, dự án đã được nghiệm thu xong. 

Về kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015  

Trên cơ sở định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh 

Bình Dương năm 2015; Sở KH&CN đã nhận được 51 đề xuất do các tổ chức, cá 

nhân đăng ký, 01 nhiệm vụ bổ sung và 01 nhiệm vụ được đặt hàng; sau khi 

nghiên cứu, thống nhất Hội đồng tư vấn chuyên ngành xác định loại bỏ 37 

nhiệm vụ chưa đảm bảo điều kiện để lựa chọn và xác định 17 nhiệm vụ trình 

Hội đồng KH&CN tỉnh (trong đó có 01 nhiệm vụ được bổ sung và 01 nhiệm vụ 

được đặt hàng). Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên dự 

họp; Hội đồng KH&CN tỉnh thống nhất đưa vào kế hoạch nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ năm 2015 với các nhiệm vụ thực hiện theo phương thức 

giao trực tiếp sau: 

1. Nghiên cứu xây dựng mô hình trại chăn nuôi heo đạt tiêu chuẩn thực 

hành sản xuất tốt VIETGAP ở Bình Dương, do Hội Chăn nuôi tỉnh đề xuất. 

2. Đánh giá hiệu quả phương pháp ứng dụng quang châm – quang trị liệu 

laser bán dẫn loại 12 kênh với laser bán dẫn nội tĩnh mạch, trong điều trị phục 

hồi vận động sau nhồi máu não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, do Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh đề xuất. 

3. Nghiên cứu hiệu quả của gây tê vùng da đầu để giảm đau sau mổ ghép 

khuyết xương sọ, do Bệnh viện Đa khoa tỉnh đề xuất. 
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4. Nghiên cứu chế tạo thiết bị tái chế đa nguyên liệu rác thải (nhựa, 

plastic, cao su và dầu nhớt qua sử dụng) để sản xuất nhiên liệu đốt DO theo TC 

Việt Nam dựa trên nguyên lý nhiệt phân có sử dụng hơi nước, quy mô pilot 10 – 

20kg/mẽ, do Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh đề xuất. 

5. Nghiên cứu, triển khai hệ thống lưu trữ bản sao dữ liệu cho mạng 

trường Đại học Thủ Dầu Một, do Trường Đại học Thủ Dầu Một đề xuất. 

6. Tiếp nhận chuyển giao quy trình công nghệ thu gom, sản xuất phân hữu 

cơ từ bèo lục bình bằng chế phẩm vi sinh (giao Sở KH&CNrà soát biện pháp thu 

gom, xử lý bèo lục bình ở một số địa phương, trên cơ sở đó chủ trì tiếp nhận quy 

trình công nghệ). 

7. Nâng cao nhận thức và bồi dưỡng về phương pháp dạy trẻ khuyết tật 

học tập cho giáo viên tiểu học tại thị xã Thuận An (cần làm rõ: Nếu trước đây 

chưa nghiên cứu thì cho phép tiến hành nghiên cứu để xây dựng, phát triển, 

nghiệm thu làm cơ sở cho ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai. Trong trường 

hợp đã có kết quả nghiên cứu rồi thì tính toán để chuyển giao, ứng dụng cho phù 

hợp nhằm tránh trùng lắp, lãng phí). 

8. Đô thị hóa và tác động của đô thị hóa đến vấn đề an sinh xã hội ở tỉnh 

Bình Dương (làm rõ thêm về mặt nội dung và phạm vi của an sinh xã hội, địa 

chỉ ứng dụng, biện pháp sử dụng kết quả nghiên cứu; làm thế nào để đánh giá 

tác động riêng của đô thị hoá, trong khi có rất nhiều tác động đan xen đến an 

sinh xã hội). 

9. Vai trò quản lý của Nhà nước, định hướng thị trường và chuỗi cung 

ứng tác động tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Dương (xác định rõ về đối tượng, chuỗi cung 

ứng cụ thể, các giải pháp thiết thực định hướng thị trường để đón đầu TPP...) 

10. Nghiên cứu phát triển tường lửa ứng dụng web đảm bảo an toàn thông 

tin cho các cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình 

Dương (cần làm rõ sản phẩm chuyển giao, cách tiếp nhận chuyển giao công 

nghệ, đảm bảo hiệu quả kinh tế – xã hội, giải pháp duy trì, phát triển khi nhận 

chuyển giao kết quả…). 

Đối với các nhiệm vụ số 7, 8, 9, 10: giao Sở KH&CN chủ trì, làm việc với 

các Sở, ngành liên quan và các tác giả của nhiệm vụ nghiên cứu, làm rõ thêm về 

tính ứng dụng, giải pháp, phạm vi nghiên cứu và địa chỉ ứng dụng; hiệu quả kinh 

tế – xã hội, khả năng tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu phục vụ thiết thực 

cho công tác quản lý, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh… để báo cáo cụ thể 

trước khi trình UBND tỉnh ban hành chủ trương triển khai nhiệm vụ nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ năm 2015). 

 Sở KH&CN có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị 

chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án triển khai các bước tiếp theo đảm bảo trình tự 

quy định; trong quá trình thực hiện cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xem xét lại 

tính chất cấp thiết, hiệu quả, tính mới… của từng nhiệm vụ cụ thể để tham mưu 

UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ năm 2015. 
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH  DƯƠNG: ĐẨY MẠNH  

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ 

THUẬT, ỨNG DỰNG CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN KINH  TẾ – XÃ HỘI 

NÔNG THÔN 

 

Khoa học và công nghệ đã góp phần nâng cao dân trí, cải thiện chất lượng 

đời sống tinh thần và vật chất cho bà con tại địa phương thông qua các điểm truy 

cập thông tin khoa học và công nghệ, Hội thi nông dân ứng dụng công nghệ 

thông tin, các lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật, kiến thức khoa học và công 

nghệ. 

 Nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên nông dân cơ 

sở trong tỉnh tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, để nâng cao 

hiệu quả trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ góp phần thực hiện 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà. Mặt khác, 

không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về vị trí, vai trò 

của khoa học và công nghệ, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất đời 

sống, kinh doanh và dịch vụ, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Hội 

Nông dân tỉnh tiến hành triển khai một số dự án xây dựng điểm truy cập thông 

tin khoa học và công nghệ; tổ chức Hội thi Nông dân ứng dụng công nghệ thông 

tin giỏi; phổ biến pháp luật, kiến thức khoa học và công nghệ cho bà con nông 

dân tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

 Đến nay, trên toàn tỉnh đã có gần 40 điểm truy cập thông tin khoa học và 

công nghệ (Điểm), được phân bổ chủ yếu tại huyện Dầu Tiếng và Phú giáo. Mỗi 

điểm được trang bị 2 bộ máy vi tính có kết nối mạng internet, 2 bộ bàn ghế, 1 

máy in, tủ hồ sơ, đĩa phim khoa học và công nghệ, đĩa CD trắng, bản tin và 1 

website. Điểm truy cập được đặt tại những nơi thuận tiện nhất do người dân 

chọn lựa thông qua cuộc khảo sát thực tế tại mỗi xã, thị trấn và được giao cho 

Hội Nông dân quản lý. Người dân đến đây được truy cập những thông tin khoa 

học và công nghệ cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội nông thôn 

thông qua website của Điểm hoặc các trang thông tin khác. 

 Trên website của Điểm được bố trí những thông tin hữu ích phục vụ cho 

bà con nông dân như: Thông tin kinh tế – xã hội địa phương, giá cả thị trường 

nông sản, thị trường cao su, sản phẩm chủ lực của địa phương, thông tin tiêu 

dùng, chăn nuôi, trồng trọt, thời tiết… thuận lợi cho bà con truy cập những 

thông tin cần thiết được nhanh chóng và chính xác. Các website này được tích 
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hợp trên website thông tin khoa học và công nghệ Bình Dương và liên kết với 

các website hữu ích khác có cùng lĩnh vực. Bên cạnh đó, mỗi điểm được cài đặt 

một bộ cơ sở dữ liệu với hơn 3.000 phim, 10 vạn câu hỏi, 6.000 luận văn nghiên 

cứu (liên quan đến nông lâm nghiệp, nuôi trồng và chế biến thủy sản, công nghệ 

mới, công nghệ sinh học, kinh tế trang trại, y tế, giáo dục, làng nghề, gương 

nông dân sản xuất giỏi, bảo vệ môi trường, chính sách, pháp luật…) 

 Cùng với việc trang bị cơ sở vật chất, mỗi Điểm được tổ chức 1 lớp tập 

huấn cho nông dân về kỹ năng truy cập thông tin khoa học và công nghệ, những 

nông dân tham gia lớp học này sẽ là người nồng cốt trong công tác tuyên truyền, 

khuyến khích, hướng dẫn cho những nông dân khác tham gia truy cập thông tin 

khoa học và công nghệ. Ngoài ra, cán bộ quản lý Điểm còn được trang bị thêm 

những kỹ năng cơ bản trong việc biên tập, xử lý, cập nhật thông tin địa phương 

lên website. 

Qua đó, các Điểm đã cung cấp kịp thời những thông tin, tri thức khoa học 

và công nghệ mới, tiên tiến, giúp bà con nông dân chủ động trong việc phòng 

ngừa dịch bệnh, phát triển cây trồng, vật nuôi, thay đổi lối canh tác theo hướng 

áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, đạt chất lượng. 

 Hiện nay, mô hình này đang được nhân rộng thêm 45 điểm tại các xã, 

phường, thị trấn của huyện Bến Cát, huyện Tân Uyên, thị xã Thuận An và thành 

phố Thủ Dầu Một. Dự án này đã được triển khai giai đoạn đầu, dự kiến kết thúc 

vào giữa năm 2014. Việc thực hiện nhân rộng mô hình Điểm truy cập thông tin 

khoa học và công nghệ, phổ biến kiến thức khoa học, thông tin chuyển giao 

công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội sẽ góp phần nâng cao dân trí, cải 

thiện chất lượng đời sống tinh thần và vật chất cho bà con tại địa phương. 

 Đầu năm 2013, Hội thi Nông dân ứng dụng công nghệ thông tin giỏi trên 

địa bàn tỉnh lần đầu tiên được tổ chức, đã thu hút được gần 100 thí sinh là hội 

viên nông dân đến từ 7 huyện, thị và thành phố Thủ Dầu Một tham dự, do Sở 

Khoa học và Công nghệ chủ trì và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 

và Hội Nông dân tỉnh Bình Dương tổ chức. Trong quá trình diễn ra Hội thi, Ban 

tổ chức còn tổ chức tập huấn kiến thức công nghệ thông tin cho các thí sinh 

tham gia Hội thi. Nội dung thi tập trung vào cách tính toán các chi phí sản xuất 

hàng ngày của bà con trên máy tính và những câu hỏi tình huống về các mô hình 

chăn nuôi, trồng trọt tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. 

Hội thi không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi với nhiều hoạt động 

bổ ích và ý nghĩa mà còn góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá rộng rãi 

những tiện ích của việc sử dụng máy tính và truy nhập thông tin khoa học và 

công nghệ đến đông đảo bà con nông dân trên địa bàn. Đồng thời, góp phần 

nâng cao năng lực phục vụ và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ qua 

máy tính và Internet cho các Điểm; hỗ trợ người dân nghèo, nhóm thiệt thòi và 

những người sống ở vùng đặc biệt khó khăn ít có cơ hội tiếp cận với công nghệ 

thông tin. Mọi người được hướng dẫn sử dụng Internet, tìm kiếm những thông 

tin hữu ích phục vụ phát triển kinh tế; tìm hiểu các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước và tra cứu những thông tin liên quan đến khoa 
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học và công nghệ, sức khỏe, đời sống, lao động, việc làm, cũng như sử dụng 

Internet để phục vụ cho học tập, vui chơi, giải trí. 

Bên cạnh đó, công tác tập huấn, phổ biến kiến thức về khoa học và công 

nghệ cho nông dân các huyện, thị, thành phố cũng được Sở Khoa học và Công 

nghệ chú trọng. Hàng năm, Sở đã phối hợp với Hội Nông dân tổ chức tập huấn 

kiến thức về lĩnh vực tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi… với gần 500 lượt 

người tham dự. 

Để góp phần bảo đảm tính công bằng đồng thời bảo vệ quyền lợi của các 

tổ chức, cá nhân trong giao dịch mua bán mủ cao su tại các huyện phía Bắc, Sở 

đã tập huấn cho bà con nông dân 4 phương pháp xác định độ mủ cao su như: 

Xác định độ mủ cao su theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6315: 2007 (Latex, cao 

su – xác định tổng hàm lượng chất rắn); theo tiêu chuẩn cơ sở của Tập đoàn cao 

su Việt Nam số TCCS 103:2002 (phương pháp nhanh xác định hàm lượng cao 

su TSC); xác định đo độ ống và phương pháp xác định đo độ gram. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe 

máy do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định, mũ phải đạt các yêu cầu về: Khối 

lượng, phạm vi che chắn, khả năng chịu va đập và hấp thụ xung động, độ bền 

đâm xuyên, độ bền của quai đeo, yêu cầu về tầm nhìn, kính chắn gió và yêu cầu 

chung đối với vật liệu sản xuất mũ; phân biệt mũ bảo hiểm thật và giả; phương 

pháp đội mũ bảo hiểm đúng cách và bảo quản được bền, đẹp. 

Mô tả cấu tạo cơ bản một số hầm biogas phổ biến và lợi ích sử dụng công 

nghệ khí sinh học cho bà con áp dụng. Tùy theo điều kiện và quy mô chăn nuôi 

của gia đình để lựa chọn mô hình xây hầm biogas, tạo nguồn năng lượng khí 

sinh học tại chỗ (gas) thay cho củi, dầu, gas (LPG) hoặc điện, chạy máy phát 

điện phục vụ cho trang trại. Việc chăn nuôi kết hợp xây dựng hầm khí Biogas 

không chỉ tạo ra chất đốt phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho người dân, mà còn 

giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, góp phần thực hiện tiêu chí về vệ sinh 

môi trường trong quá trình xây dựng nông thôn mới. 

Giới thiệu chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 – 

2012, những chính sách hỗ trợ xác lập quyền hiện hành như: Chi hỗ trợ xác lập, 

khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước; hỗ trợ 100% 

chi phí đối với xác lập tài sản trí tuệ cho các đối tượng trong lĩnh vực nông 

nghiệp. Xác lập tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và 

nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm, dịch vụ đặc thù của các địa phương; hỗ trợ 

50% tổng chi phí cho các đối tượng còn lại có hoạt động sản xuất kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh. Xác lập quyền cho các sản phẩm sáng tạo khoa học và công 

nghệ, kết quả các đề tài dự án được áp dụng ứng dụng trên địa bàn tỉnh. Xác lập 

quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài cho tất cả các đối tượng. 

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ còn phổ biến các văn bản pháp luật 

về khoa học và công nghệ đồng hành với đời sống, sản xuất của người dân, điển 

hình như: Luật Đo lường; Luật Sở hữu trí tuệ; các Nghị định, Thông tư liên quan 

đến tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng, sở hữu trí tuệ, đổi mới công nghệ, ứng 



336 
 

dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; các chính sách phát triển khoa học và công 

nghệ của trung ương và địa phương… đã góp phần không nhỏ trong việc phát 

triển khoa học và công nghệ của địa phương, đồng thời nâng cao tinh thần thực 

thi chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước của người dân trên địa bàn tỉnh. 

 

Tấn Cường – Thơ Mộng 
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115. Nguyễn Nhi. Đoàn viên thanh niên: Phát huy vai trò xung kích, sáng 

tạo trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ Khoa học & Công nghệ / 

Nguyễn Nhi // http://khcnbinhduong.gov.vn. – 2014. – Ngày 5 tháng 02. 

 

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN: PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH, 

SÁNG TẠO TRONG HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG TIẾN BỘ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Về công tác tuyên truyền 

Hai ngành và các địa phương đã chủ động phối hợp tuyên truyền với 

nhiều hình thức như xuất bản ấn phẩm, tạp chí, tờ tin, biên tập các loại tài liệu 

để phát thanh, truyền hình, đăng tải trên website… nhằm tuyên truyền các chủ 

trương chính sách của Đảng và Nhà nước về KH&CN, vai trò và vị trí của đoàn 

thanh niên trong việc tiếp thu nắm bắt và làm chủ KH & CN. 

Điển hình là “cuộc vận động sáng tạo trẻ” và Chương trình “tuổi trẻ 

Thành phố lao động, sáng tạo, xung kích tiến quân vào KH&CN” của Thành 

đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh đoàn Tuyên Quang biên soạn và phát hành 

32.000 cuốn bản tin thanh niên có nội dung tuyên truyền về KH&CN. Tỉnh đoàn 

Bình Định phối hợp với Sở KH&CN cấp phát trên 75.000 cuốn tạp chí KH & 

CN và các tài liệu về ứng dụng, chuyển giao KH&CN đến Đoàn cơ sở. Nhiều 

tỉnh, thành đoàn đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các mô hình, phương 

thức tuyên truyền vận động thanh niên, nâng cao chất lượng bản tin, cung cấp 

thông tin KH&CN… 

Các báo, tạp chí của Đoàn đã tập trung vào những nội dung chính như 

phong trào “sáng tạo trẻ”, phong trào “Bốn mới”…các mô hình, cuộc thi sáng 

tạo, các gương điển hình của tập thể và cá nhân tiên tiến có thành tích xuất sắc 

trong phong trào hoạt động sáng tạo, KH&CN của thanh niên, thương mại hóa 

các kết quả nghiên cứu khoa học của Đoàn. 

Đẩy mạnh các hoạt động KH&CNtrong đoàn viên thanh niên 

Hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên 

được các tỉnh, thành đoàn chú trọng, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh 

niên hưởng ứng. Nội dung tập trung vào việc trang bị những kiến thức cơ bản về 

KH&CN, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, chọn tạo các loại giống mới thích 

hợp, công tác bảo quản sau thu hoạch… Thông qua các hoạt động này đã góp 

phần hình thành một lớp thanh niên mới, nắm bắt được kiến thức khoa học kỹ 

thuật, năng động và sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Nét mới trong giao đoạn hiện 

nay là mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ cộng tác 

viên, nhưng nhiều tỉnh thành đoàn đã tập trung vào việc tập huấn nâng cao nhận 

thức và kỹ năng về công nghệ thông tin, đặc biệt là kỹ năng khai thác và tìm 

kiếm thông tin KH&CN trên internet. 

Tiếp tục xây dựng, triển khai, duy trì các mô hình ứng dụng, chuyển giao 

KH&CN cho thanh niên, củng cố và đổi mới phương thức tổ chức hoạt động của 
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các câu lạc bộ “Khoa học kỹ thuật trẻ”, câu lạc bộ “Sáng tạo trẻ”, câu lạc bộ 

khuyến nông, khuyến công, các mô hình trình diễn kỹ thuật… thu hút hàng triệu 

lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Các mô hình đều gắn với việc chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao và gắn với các 

chương trình phát triển của địa phương, cũng như lồng ghép với các chương 

trình khác như vay vốn giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, khuyến nông, 

khuyến lâm… Một số mô hình đã mang lại hiệu quả và hiện đang được phổ biến 

rộng rãi trong thanh niên. 

Đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ trong thanh niên với phương châm mỗi 

đoàn viên một ý tưởng, mỗi chi đoàn là một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở đoàn 

là một vườn ươm sáng tạo, phong trào đã được các cấp bộ Đoàn tích cực triển 

khai và được đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên hưởng ứng và thực sự đã 

trở thành sân chơi khơi nguồn và thúc đẩy niềm đam mê sáng tạo của giới trẻ. 

Tăng cường hoạt động bồi dưỡng tài năng và phát huy nguồn lực trẻ 
Trong gần 3 năm triển khai, hai ngành đã phối hợp tổ chức thành công 

nhiều hội thi tin học cho thanh niên, công chức, viên viên chức trẻ như hội thi 

tin học trẻ lần thứ 17, 18, 19…; tổ chức nhiều giải thưởng, phần thưởng khoa 

học kỹ thuật như: Quả cầu vàng, giải thưởng loa thành, phần thưởng công nghệ 

thông tin dành cho nữ sinh viên tiêu biểu… Có thể nói, thông qua việc tổ chức 

trao các giải thưởng, phần thưởng đã phát hiện bồi dưỡng các tài năng trẻ cho 

đất nước, góp phần động viên khích lệ thanh, thiếu niên xung kích đi đầu trong 

việc học tập, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời 

sống, góp phần duy trì và phát triển phong trào trẻ xung kích tiến quân vào 

KH&CN; tổ chức hội nghị tuyên dương Tài năng trẻ trong lĩnh vực KH&CN 

nhân dịp đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. 

Ngoài ra, việc triển khai các chương trình, dự án KH&CN cũng được chú 

trọng, cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho thanh niên và người dân trên địa bàn 

triển khai chương trình, dự án KH&CN, góp phần phát triển kinh tế – xã hội 

nông thôn và miền núi như dự án: Cung cấp thông tin KH&CN cho thanh niên 

các tỉnh Bắc Trung bộ; xây dựng mô hình cung cấp thông tin KH&CN cho thanh 

niên các tỉnh đồng bằng Sông Tiền; xây dựng hệ thống cơ ở dữ liệu Tài năng trẻ 

KH&CN Việt Nam. 

Nguyễn Nhi 
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116. Trần Quốc Quý. Tình hình ứng dụng kỹ thuật bức xạ và quản lý an 

toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương / Trần Quốc Quý // 

http://sokhcn.binhduong.gov.vn. – 2014. – Ngày 8 tháng 7. 

 

TÌNH  HÌNH  ỨNG DỤNG KỸ THUẬT BỨC XẠ VÀ QUẢN LÝ AN 

TOÀN BỨC XẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  BÌNH  DƯƠNG 

 

Tình hình ứng dụng kỹ thuật bức xạ trên địa bàn tỉnh 
Trong những thập niên gần đây, công nghệ bức xạ được ứng dụng trên tất 

cả các lĩnh vực của đời sống – kinh tế – xã hội, đã và đang mang lại những lợi 

ích thiết thực cho cuộc sống con người. Nguồn bức xạ được sử dụng nhiều trong 

các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi, y tế… Tuy nhiên, nếu không 

được quản lý giám sát chặt chẽ và có những biện pháp phòng, tránh, ứng phó sự 

cố bức xạ có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người như tổn thương da, 

hoại tử, đột biến gen, ung thư, thậm chí gây chết người.  

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 128 cơ sở sử dụng 262 nguồn bức xạ (78 cơ 

sở y tế và 50 cơ sở công nghiệp). Các cơ sở y tế sử dụng 160 thiết bị X – quang 

để chẩn đoán bệnh, trong đó có 130 thiết bị cố định và 30 thiết bị di động. Các 

cơ sở công nghiệp sử dụng 102 nguồn bức xạ, trong đó có 40 máy phát tia X và 

62 nguồn phóng xạ. Các cơ sở bức xạ được phân bố chủ yếu ở 4 địa bàn chính là 

thành phố Thủ Dầu Một có 34 cơ sở (chiếm 26,56%); thị xã Thuận An có 41 cơ 

sở (chiếm 32,04%); thị xã Dĩ An có 24 cơ sở (chiếm 18,75%); thị xã Bến cát là 

17 cơ sở (chiếm 13,28%). Các cơ sở có nguồn bức xạ trên địa bàn chỉ sử dụng 

hai loại nguồn bức xạ đó là nguồn phóng xạ kín và máy phát tia X. Không có cơ 

sở nào sử dụng nguồn phóng xạ hở và không có chất thải phóng xạ.  

Các nguồn bức xạ trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh được sử dụng chủ 

yếu trong 4 lĩnh vực đó là: Đo độ dày sản phẩm (chiếm 42,16%); đo mức (chiếm 

24,52%); kiểm tra nguyên liệu, chất lượng sản phẩm…(11,76%) và phân tích 

(9,8%). Còn các lĩnh vực khác chiếm tỷ lệ thấp 11,76%. Theo Thông tư 

23/2010/TT–BKH công nghiệp ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ thì việc phân loại mức an 

ninh dựa vào mức độ nguy hiểm của các nguồn phóng xạ và nguy cơ tiềm ẩn có 

thể xảy ra cho con người, môi trường, từ đó cho thấy các nguồn phóng xạ sử 

dụng trên địa bàn tỉnh chủ yếu thuộc vào nhóm an ninh D chiếm 87,1%. Đây là 

nhóm nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm và nguy cơ tiềm ẩn thấp nhất trong 

bảng phân nhóm. 

Công tác quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh  
 Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị có chức năng quản lý nhà 

nước về an toàn bức xạ (ATBX) trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm tham gia thu 

hồi nguồn, xử lý nguồn phóng xạ bị thất lạc; triển khai các biện pháp giảm thiểu 

tác hại chiếu xạ tại các địa điểm có mức chiếu xạ tự nhiên cao bất thường; xây 

dựng kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh; tổ chức ứng phó sự cố; cấp giấy phép sử 

dụng thiết bị X–quang trong chẩn đoán y tế, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 



340 
 

người phụ trách ATBX tại các cơ sở bức xạ y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh. Để 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATBX, Sở KH&CN đã triển khai 

nhiều biện pháp để tăng cường công tác quản lý của mình như: 

Thường xuyên tuyên truyền, tập huấn kiến thức về an toàn bức xạ 
 Để đảm bảo công tác an toàn bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh, Sở KH & 

CNphối hợp với các đơn vị chuyên môn có chức năng đào tạo và Cục An toàn 

bức xạ tổ chức nhiều lớp đào tạo kiến thức ATBX cho các chủ cơ sở và nhân 

viên bức xạ trong lĩnh vực y tế và công nghiệp góp phần nâng cao ý thức chấp 

hành các quy định nhà nước về ATBX trên địa bàn. Từ năm 2008 đến năm 2013 

Sở KH&CN đã tổ chức được 14 lớp tập huấn kiến thức ATBX và cấp hơn 700 

chứng chỉ đào tạo (chứng chỉ có hiệu lực trong 3 năm). Với các nội dung tập 

huấn đã trang bị kiến thức về ATBX cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong 

lĩnh vực ATBX và tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý để các cơ sở hoàn 

thiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động. Bên cạnh tập huấn về kiến thức, công 

tác phổ biến các văn bản pháp quy cũng được chú trọng, Sở KH&CN thường 

xuyên tổ chức các lớp phổ biến các văn bản pháp luật cho các cơ sở và các nhân 

viên bức xạ. Đồng thời, kết hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương 

thực hiện phóng sự chuyên đề về “Ứng dụng bức xạ trong cuộc sống”; “Lợi ích 

và biện pháp ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân ở Bình Dương”; kết hợp với báo 

Bình Dương thực hiện phóng sự về ATBX và an ninh nguồn phóng xạ như: “An 

toàn bức xạ – những khái niệm cơ bản”; “Ứng dụng và tác hại của bức xạ”; 

“Quản lý Nhà nước về ATBX”; “Thực trạng quản lý Nhà nước về An toàn bức 

xạ ở tỉnh Bình Dương”. 

Công tác cấp phép tiến hành công việc bức xạ và chứng chỉ nhân viên 

bức xạ 
 Thẩm định ATBX khi cấp phép là một trong những nhiệm vụ quan trọng 

trong công tác quản lý ATBX. Thẩm định ATBX được thực hiện dựa trên hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 cho quy trình, thủ tục thẩm định cấp 

phép sử dụng X quang y tế. Tính đến nay, Sở đã tiến hành 157 lượt thẩm định 

ATBX tại các cơ sở y tế và đã cấp phép cho 78 cơ sở bức xạ y tế. Thông qua 

công tác thẩm định an toàn trước khi cấp phép cho thấy, các cơ sở y tế tuân thủ 

khá tốt các quy định về ATBX như: Kiểm tra chất lượng thiết bị đạt tiêu chuẩn 

vận hành, phòng đặt thiết bị X–quang bảo đảm ATBX cho môi trường xung 

quanh và kỹ thuật viên, nhân viên vận hành thiết bị được đào tạo về ATBX. Bên 

cạnh công tác cấp phép tiến hành công việc bức xạ, thì công tác thẩm định cấp 

chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn trong X–quang y tế 

cũng được quan tâm. Trong thời gian từ năm 2010 – 2013, Sở đã tiến hành thẩm 

định và cấp 101 chứng chỉ phụ trách ATBX tại các cơ sở y tế. 

Công tác thanh kiểm tra về an toàn bức xạ 
Thanh kiểm tra về ATBX góp phần đẩy mạnh việc chấp hành các quy 

định của nhà nước về ATBX trên địa bàn. Hàng năm, Sở KH&CN tiến hành 

thanh kiểm tra các cơ sở có sử dụng nguồn bức xạ, thiết bị bức xạ trên địa bàn 

tỉnh theo kế hoạch đề ra. Qua đó, Sở KH&CN tiến hành kiểm tra hồ sơ, giấy 
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phép và các nội quy, quy định trong việc đánh giá, quản lý đảm bảo ATBX và 

an ninh nguồn phóng xạ. Song song đó, Sở đã kiểm tra thực tế hiện trường nơi 

đặt nguồn bức xạ, thực hiện các phép đo, đánh giá an toàn cho người dân, để từ 

đó đưa ra các giải pháp khắc phục hoặc xử phạt vi phạm hành chính đối với các 

đơn vị không chấp hành các quy định của nhà nước về đảm bảo ATBX. Ngoài 

ra, công tác thanh kiểm tra còn giúp cho Sở KH&CN nắm vững tình hình thực tế 

tại cơ sở, chỉ rõ những tồn tại và góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

cho cơ sở, nâng cao vị trí, vai trò và hiệu quả của hoạt động thanh, kiểm tra 

KH&CN nói chung và thanh, kiểm tra về ATBX – hạt nhân nói riêng, qua đó Sở 

KH&CN có kế hoạch nhắc nhở, đôn đốc các tổ chức, cá nhân liên quan chấp 

hành pháp luật về ATBX một cách tốt hơn. 

Công tác ứng phó sự cố bức xạ trên địa bàn 
 Đây là một nhiệm vụ luôn được Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm. 

Theo yêu cầu của Bộ KH&CN về việc phối hợp đồng bộ hóa kế hoạch ứng phó 

sự cố cấp quốc gia, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành “Kế hoạch ứng phó 

sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2020” và đã 

được Bộ KH&CN phê duyệt vào năm 2013. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự 

cố hạt nhân đưa ra những kịch bản chi tiết giúp cho Sở và các đơn vị liên quan 

chủ động trong công tác ứng phó khi có sự cố bức xạ xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ 

huy hiện trường và Giám đốc Sở đã ký ban hành quyết định thành lập Đội ứng 

phó đầu tiên để triển khai kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cũng 

như nhanh chóng tiếp nhận và ứng phó khi sự cố bức xạ xảy ra. 

Những tồn tại và hạn chế: 
Bên cạnh những công việc đã làm được cũng còn nhiều tồn tại và hạn chế: 

Điều kiện trang thiết bị cũng khá khiêm tốn, chưa được trang bị đầy đủ 

các thiết bị cần thiết cho kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân; liều kế cá 

nhân cho cán bộ quản lý làm công tác thẩm định, thanh kiểm tra trong lĩnh vực 

an toàn bức xạ. Hàng năm, lệ tỷ các đơn vị được thanh kiểm tra còn hạn chế, 

chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, chưa phù hợp với tần suất thanh tra được quy 

định tại thông tư 19/2010/TT–BKH công nghiệp ngày 28/12/2010 của Bộ 

KH&CN; 

Một số cơ sở không khai báo các nguồn phóng xạ nhập khẩu và xin cấp 

phép theo đúng quy định. Bên cạnh đó, do chính sách lương hoặc chế độ đãi ngộ 

của các đơn vị chưa phù hợp dẫn đến đội ngũ nhân viên phụ trách nguồn bức xạ 

thường xuyên thay đổi, một số nhân viên được bố trí vận hành nguồn bức xạ 

nhưng vẫn chưa qua lớp tập huấn kiến thức về ATBX hoặc không có bằng cấp 

phù hợp. 

Hầu hết các đơn vị chưa có sự nghiên cứu để xây dựng các phương án 

ứng phó sự cố cho phù hợp với đơn vị mình. Do đó, không tổ chức diễn tập, 

chưa sẵn sàng cho việc ứng phó khi sự cố xảy ra. Đến nay, chưa có một cơ sở 

công nghiệp nào trên địa bàn tỉnh được phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp 

cơ sở theo quy định. Bên cạnh đó, vẫn còn một số cơ sở chưa thực hiện đầy đủ 
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các quy định như: Biển, đèn cảnh báo bức xạ; trang bị hoặc theo dõi liều chiếu 

xạ cho nhân viên bức xạ…Việc thực hiện báo cáo thực trạng công tác ATBX 

hàng năm với cơ quan quản lý nhà nước về ATBX chưa được các đơn vị thực sự 

quan tâm, mặc dù đây là nội dung quan trọng, cần thiết để cơ quan quản lý nắm 

tình hình đảm bảo ATBX tại các cơ sở là quy định bắt buộc tại cơ sở.  

Hiện nay, do nhu cầu khám chữa bệnh, một số thiết bị X – quang được 

gắn cố định trên các xe tải để tiến hành khám chữa bệnh lưu động. Đối với các 

thiết bị này chưa có quy định về điều kiện an toàn. Điều đó gây khó khăn cho 

các cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp phép hoạt động đối với các thiết bị 

trên. 

Ngoài hoạt động của các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh, còn có hoạt 

động của các cơ sở công nghiệp từ nơi khác đến như sử dụng các nguồn phóng 

xạ kín để kiểm tra chất lượng nền móng công trình giao thông, công trình xây 

dựng,… Theo quy định, khi chuyển nguồn đến tỉnh khác thì cơ sở sử dụng 

nguồn bức xạ phải báo Sở Khoa học và Công nghệ nơi triển khai hoạt động để 

Sở có biện pháp quản lý. Tuy nhiên, điều này trên thực tế không được thực hiện 

nghiêm túc, nên trong quá trình vận chuyển và vận hành nguồn nếu có sự cố xảy 

ra thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác triển khai ứng phó sự cố. 

Các cơ sở bức xạ chưa được trang bị đầy đủ các thiết bị đo đạc bức xạ 

cũng như các trang thiết bị bảo hộ lao động. Các cơ sở làm dịch vụ ATBX còn 

rất ít, chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Bên cạnh đó, còn có một số cơ sở 

y tế sử dụng các thiết bị X – quang đã cũ, ảnh hưởng đến quá trình hoạt động. 

Để công tác quản lý ATBX ngày càng được tốt hơn, tôi xin có một số 

kiến nghị: 
Đối với Bộ Khoa học và công nghệ: 

Một là, rà soát ban hành quy định cụ thể, chi tiết về cách thức thẩm định 

hiện trạng an toàn bức xạ tại các cơ sở có sử dụng thiết bị X – quang chẩn đoán 

trong y tế, nhất là các thiết bị di động, thiết bị X – quang được gắn cố định trên 

xe tải để khám chữa bệnh lưu động để làm cơ sở thống nhất trong việc cấp phép 

và gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X – quang cũng như quản lý an toàn trong 

việc sử dụng; Hai là, quy định trách nhiệm và thời gian cụ thể cho các đơn vị 

dịch vụ trong việc cung cấp kết quả kiểm định, kết quả đọc liều kế, cung cấp 

liều kế các dịch vụ đo đạc và đánh giá an toàn khác. Đồng thời, có biện pháp 

yêu cầu các đơn vị làm dịch vụ xuất nhập khẩu sau khi thực hiện các công việc 

nhập khẩu, vận chuyển nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ phải có trách nhiệm 

thông tin hướng dẫn cơ sở bức xạ khai báo, đăng ký cấp phép và thực hiện các 

quy định khác theo quy định của pháp luật; Ba là, cung cấp danh sách các cơ sở 

hoạt động trong dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử để tạo điều kiện 

thuận lợi cho cơ quan quản lý cũng như các đơn vị, cá nhân sử dụng dịch vụ. 

Tăng cường số lượng các đơn vị làm dịch vụ kiểm tra hiệu chuẩn thiết bị ghi, đo 

bức xạ nhằm đạo điều kiện cho các cơ sở sử dụng dịch vụ đơn giản, nhanh gọn 

và tiết kiệm; Bốn là, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành bộ quy tắc quy định 

mức bảo hiểm tối thiểu đối với từng loại hình công việc bức xạ nhằm đảm bảo 
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quyền lợi của các tổ chức, cá nhân thực hiện công việc bức xạ; Năm là, quy định 

phụ cấp trách nhiệm cho người phụ trách an toàn bức xạ và phụ cấp độc hại cho 

công chức viên chức tham gia quản lý an toàn bức xạ (thẩm định, thanh tra, ứng 

phó sự cố…); Sáu là, phối hợp với Bộ Y tế ban hành quy định khám sức khỏe 

cho nhân viên bức xạ (nội dung khám, cơ quan khám). Quy định mẫu khám sức 

khỏe riêng cho nhân viên làm việc trong môi trường bức xạ; Bảy là, cần xem xét 

phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cơ sở cho các đơn vị để các đơn vị làm căn cứ 

pháp lý tổ chức diễn tập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ theo đúng quy định của 

pháp luật. Đồng thời cần có các quy định cụ thể, các biện pháp quản lý đối với 

các cơ sở công nghiệp có thiết bị di động. 

Đối với đơn vị sử dụng nguồn bức xạ: 

Một là, cần chủ động nâng cao nhận thức, chấp hành Luật năng lượng 

nguyên tử, quy định quản lý ATBX theo quy định, cung cấp kịp thời những 

thông tin liên quan đến hoạt động bức xạ của đơn vị cho các cơ quan quản lý 

nhà nước về an toàn, an ninh nguồn bức xạ; Hai là, đầu tư các trang thiết bị cần 

thiết để kiểm soát bức liều bức xạ tại đơn vị. Ba là, các cơ sở y tế sử dụng thiết 

bị bức xạ đã củ cần có phương án thay thế, giảm liều chiếu trong chẩn đoán, 

đảm bảo ATBX cho nhân viên bức xạ và người dân. 

Trần Quốc Quý 
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117. Tiến Sỹ. Bình Dương hỗ trợ mỗi năm 6 tỷ đồng cho doanh nghiệp 

thực hiện Chương trình tiết kiệm năng lượng / Tiến Sỹ // 

http://udkhcnbinhduong.vn. –2012. – Ngày 27 tháng 4. 

 

BÌNH  DƯƠNG HỖ TRỢ MỖI NĂM 6 TỶ ĐỒNG CHO DOANH  

NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 
 

Hiện tại, kinh tế Bình Dương đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp 

và dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Tính đến 6 tháng đầu năm 2011, toàn 

tỉnh có 28 khu công nghiệp và 15 cụm công nghiệp đang hoạt động, với hơn 

11.186 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong nước, 2.030 dự án đầu tư nước 

ngoài. Trong giai đoạn từ năm 2006 – 2010 số lượng doanh nghiệp sản xuất 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tăng khá nhanh. Nếu năm 2006 Bình Dương có 

5.859 doanh nghiệp thì đến nay, tỉnh đã có hơn 13.200 doanh nghiệp. Đáng chú 

ý, công nghiệp của tỉnh tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến. 

Ngành công nghiệp này luôn có giá trị sản xuất chiếm hơn 99% tổng giá trị sản 

xuất công nghiệp của tỉnh. 

Với đặc thù là tỉnh có nhiều khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất 

công nghiệp, nên tốc độ tăng của lĩnh vực công nghiệp – xây dựng luôn rất cao, 

đặc biệt năm 2007 tăng 22%, bình quân 5 năm từ 2006–2010 là 15,6%, tỷ trọng 

điện công nghiệp – xây dựng chiếm hơn 82% sản lượng điện thương phẩm của 

toàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2011 sản lượng điện tiêu thụ của tỉnh Bình 

Dương là 2.243 triệu kWh  (theo báo cáo của Công ty Điện lực Bình Dương), 

trong giai đoạn tới với việc phát triển các khu, cụm công nghiệp thì số lượng 

doanh nghiệp sẽ gia tăng và nhu cầu sử dụng điện đòi hỏi ngày một cao hơn. 

Tình hình tiết kiệm năng lượng hiện tại của Bình Dương qua nghiên cứu, 

khảo sát tại một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thì tổn thất điện năng 

trong xí nghiệp là rất lớn và chưa được thống kê một cách chính xác, một phần 

do chưa thống nhất được phương pháp tính toán. Một phần do các doanh nghiệp 

xem vấn đề sử dụng nguồn năng lượng một cách hợp lý, hiệu quả là một hoạt 

động độc lập, riêng lẻ, doanh nghiệp thường không đưa hoạt động sử dụng năng 

lượng hợp lý và hiệu quả như là hoạt động tác nghiệp thường xuyên và không 

coi trọng đến công tác tiết kiệm năng lượng trong nhà máy của mình. Tiềm năng 

tiết kiệm năng lượng hiện nay chủ yếu ở khâu quản lý kỹ thuật và vận hành. Đặc 

biệt là công tác theo dõi, đo lường chưa được chú ý. 

Thông thường, nếu công tác tiết kiệm năng lượng được thực hiện tốt, như 

là hệ quả kéo theo hệ thống quản lý của doanh nghiệp sẽ được nâng cao, các 

nguyên vật liệu khác sẽ được tiết kiệm hơn, chất lượng sản phẩm sẽ cao hơn, và 

từ đó, tính cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ mạnh hơn. Như vậy, bên cạnh một số 

biện pháp khác, tiết kiệm năng lượng sẽ là một biện pháp để giảm giá thành. 

Hiện nay, vẫn chưa có một giải pháp tiết kiệm năng lượng tổng quát nào được 

đem vào ứng dụng trong các nhà máy công nghiệp. Vì vậy, kiểm toán năng 

lượng và đề xuất ra những tổ hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng cụ thể theo 
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đặc thù của từng nhà máy phù hợp với chế độ vận hành của quá trình công nghệ 

đối với từng nhóm nhà máy đó; tiến hành thống kê và tính toán tổng hợp tổn hao 

công suất thực của doanh nghiệp sản xuất bằng cách phân loại chi tiết các dạng 

tổn hao công suất như: Tổn hao công suất kỹ thuật, tổn hao công suất vận 

hành…Qua đó, đề xuất những giải pháp tiết kiệm năng lượng hữu hiệu có thể áp 

dụng cho doanh nghiệp sản xuất của tỉnh Bình Dương. 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả từ ngày 28/6/2010 và Chính phủ đã có 

Nghị định số 21/2011/NĐ–CP ngày 29/3/2011 quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ngoài ra Chính phủ cũng đã 

ban hành Nghị định số 73/2011/NĐ–CP ngày 24/8/2011 về quy định xử phạt vi 

phạm hành chinh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Để các doanh nghiệp sớm thiết thực đưa hoạt động tiết kiệm năng lượng 

vào sản xuất, kinh doanh, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp vớ Sở Công 

Thương trình UBND tỉnh Chương trình hỗ trợ kiểm toán năng lượng và thực 

hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp trên địa bàn tinh Bình 

Dương giai đoạn 2011 – 2015. Mục tiêu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai 

chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại 

tỉnh Bình Dương về kiểm toán năng lượng, tư vấn giải pháp kỹ thuật tiết kiệm 

năng lượng, ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng vào sản xuất kinh 

doanh như nâng cao hiệu quả chiếu sáng, sử dụng lò hơi, nồi hơi, kho lạnh, quạt 

hút, máy nén khi, thay thế các động cơ non tải bằng động cơ có công suất nhỏ 

hơn, lắp đặt các thiết bị tự động ngưng hoạt động động cơ khi không tải, ứng 

dụng điện tử công suất trong điều khiển động cơ đồng bộ và không đồng bộ như 

biến tần hay bộ khởi động mềm, tối ưu chế độ làm việc bằng hệ thống tụ bù, xây 

dựng hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả trong doanh nghiệp… 

 Ngày 13/01/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết 

định số 130/QĐ–UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ kiểm toán năng lượng và 

thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp trên địa bàn tinh 

Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015. Chương trình gồm 2 nội dung sau: 

Hỗ trợ kiểm toán năng lượng và lập báo cáo khả thi đề xuất các giải pháp 

kỹ thuật tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp. Nội dung này nhằm hỗ trợ trực 

tiếp cho các đơn vị, tổ chức thực hiện công việc tư vấn, kiểm toán năng lượng và 

lập báo cáo khả thi tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp. Mức kinh phí ngân 

sách Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí kiểm toán năng lượng, nhưng tối đa không 

quá 50 triệu đồng cho một tổ chức/doanh nghiệp. 

Đối với mô hình về xây dựng, quản lý sử dụng tiết kiệm và hiệu quả ở các 

doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng vào sản xuất kinh 

doanh, mức kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% chi phí, nhưng tối đa 

không quá 70 triệu đồng trên một mô hình. 

Chương trình tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn tỉnhsẽ kéo dài trong 5 năm với nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh hàng năm trên 

6 tỷ đồng. 
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GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO NGÀNH   

SẢN XUẤT GỐM SỨ 
 

Việt Nam là nước có nguồn tài nguyên năng lượng đa dạng về chủng loại, 

nhưng không nhiều về trữ lượng. Trình độ công nghệ và trình độ quản lý còn 

thấp, nên việc sử dụng năng lượng còn lãng phí, tiềm năng tiết kiệm năng lượng 

trong sản xuất và sinh hoạt được đánh giá cao. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả được xem xét như là một chính sách quan trọng trong chiến lược phát 

triển năng lượng quốc gia. 

Tiết kiệm năng lượng trong sản xuất đã và đang trở thành vấn đề có tính 

thời sự cho tất cả doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tiết kiệm 

và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng không chỉ đơn thuần có ý nghĩa về 

mặt kinh tế, kỹ thuật mà còn có ý nghĩa về bảo vệ môi trường, nhằm giảm thiểu 

lượng khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính. Đây là một vấn đề được cả thế giới 

quan tâm, thể hiện bằng Nghị định thư Kyoto năm 1998 về cắt giảm khí gây 

hiệu ứng nhà kính vàThỏa thuận của nhóm G8 vào tháng 6/2007 sẽ cắt giảm 

50% khí nhà kính vào năm 2050. 

Về cấp độ vĩ mô, trong những năm qua nhà nước đã xây dựng và ban 

hành nhiều chính sách, chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả, như Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28/6/2010, Nghị 

định số21/2011/NĐ–CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả… Từ năm 2006 

đến nay, Việt Nam triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả và chương trình tiết kiệm điện năng, với mục tiêu 

giảm 5– 8% tổng nhu cầu năng lượng thương mại giai đoạn 2011 – 2015. 

Riêng với Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành một số chương 

trình, chính sách nhằm hỗ trợ, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả, như Quyết định số 3399/QĐ–UBND ngày 31/10/2008 phê duyệt Chương 

trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

giai đoạn 2009–2015. Mục tiêu tiết kiệm 5–8% tổng mức tiêu thụ năng lượng so 

với dự báo về phát triển năng lượng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; 

Quyết định số 130/QĐ–UBND ngày 13/01/2012 phê duyệt chương trình hỗ trợ 

kiểm toán năng lượng và thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng cho doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011–2015. Nội dung của chương trình là hỗ 

trợ doanh nghiệp 100% kinh phí thực hiện kiểm toán năng lượng, nhưng tối đa 

không quá 50 triệu đồng cho một doanh nghiệp và 30% chi phí, nhưng không 
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quá 70 triệu đồng cho một doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng 

lượng. 

Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tạo điều kiện thuận 

lợi cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đào tạo đội ngũ cán 

bộ kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho kiểm toán năng lượng, nhằm thực 

hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ thiết thực cho các doanh nghiệp trong kiểm 

toán năng lượng, tư vấn thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả, đồng thời tư vấn tài chính giúp doanh nghiệp tạo nguồn vốn đầu tư 

công nghệ tiên tiến hiệu suất cao giảm chi phí sản xuất và tăng sức cạnh tranh. 

Ngoài Sở Khoa học và Công nghệ, một số sở ngành, doanh nghiệp cũng đã có 

đầu tưphục vụ cho việc hỗ trợ hoặc thực hiện kiểm toán năng lượng. 

Bình Dương là vùng sản xuất gốm sứ có truyền thống lâu đời với sản 

lượng, giá trị xuất khẩu dẫn đầu trong cả nước. Trước đây, các cơ sở sản xuất 

xây lò rồng, lò bầu, nguồn nhiên liệu để đốt là than và củi, nên không đáp ứng 

được những chỉ tiêu về kỹ thuật của sản phẩm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng. 

Việc chuyển đổi sang công nghệ nung bằng lò con thoi đốt bằng gas lỏng 

LPG đã phổ biến khá rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới nhiều mẫu lò của nước 

ngoài như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Đức… đã được nhập vào tỉnh và các 

doanh nghiệp tự xây dựng đã cho rất nhiều kiểu khác nhau về xuất tiêu hao năng 

lượng, chất lượng nung đốt. Để giảm chi phí sản xuất, cần áp dụng nhiều giải 

pháp công nghệ để tận dụng tối đa hiệu suất của nguồn năng lượng. 

Năm 1996 lò con thoi của Đài Loan được đưa vào Bình Dương. Năm 

1998, lò con thoi được cải tiến qua sự tài trợ của tổ chức GTZ, Đức. Lò được 

thực hiện ở Bình Dương, với thiết kế mới vỏ lò được thay thế lớp cách nhiệt 

bằng bông gốm, nên mức tiêu hao nhiên liệu đã giảm hơn trước. Vào đầu những 

năm 2000, giá nhiên liệu tăng vọt làm cho các doanh nghiệp gốm sứ lao đao, 

gặp nhiều khó khăn. Cuộc cạnh tranh đã thúc ép việc phải tìm hiểu để tiếp tục 

cải tiến khâu sấy, nung nhằm giảm xuất tiêu hao nhiên liệu và có chất lượng 

nung cao là điều rất cần thiết. 

Năng lượng được sử dụng trong công đoạn sấy và nung gốm sứ là rất lớn. 

Trong khi, các mẫu lò con thoi của các quốc gia khác được xây dựng ở Việt 

Nam, chất lượng nung chưa thật cao, nhiên liệu tiêu thụ ở mức còn lớn và không 

có lò nào có hệ thống thu hồi tận dụng nhiệt khói thải để đưa vào sấy sản phẩm 

mộc và khuôn thạch cao, lượng nhiệt hữu ích khi nung gốm sứ chỉ chiếm vào 

khoảng 30 – 35%, còn lại tổn thất vào môi trường theo nhiều hướng và chủ yếu 

là theo khói thải thoát ra ngoài. 

Trong năm 2008, 2009, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công 

nghệ Bình Dương đã triển khai dự án: Xây dựng mô hình trình diễn lò gas nung 

gốm sứ cải tiến, tiết kiệm nhiên liệu, tận dụng nhiệt khói thải của lò nung, giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đây là dự án được sự 

hỗ trợ từ Chương trình phát triển Liên hiệp quốc, Quỹ môi trường toàn cầu 

thông qua: Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp 
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nhỏ và vừavà đơn vịđược chọn chuyển giao công nghệ là Công ty Cổ phần thiết 

kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng. 

Dự án đã xây dựng 2 mô hình trình diễn lò gas nung gốm sứ cải tiến nhằm 

tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường. Với mục 

tiêu xây mới 1 lò gas nung gốm sứ tiết kiệm năng lượng dung tích 18m3 và 1 

buồng sấy dung tích 100m3 tận dụng nhiệt khói thải của lò nung tại Công ty 

TNH H gốm sứ Phước Nguyên Thành II (xã An Lập, huyện Dầu Tiếng) và cải 

tiến 1 lò gas có dung tích 7m3 thành lò gas tiết kiệm năng lượng tại Cơ sở sản 

xuất gốm sứ Phát Đạt (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An). 

Sau khi triển khai thành công 2 mô hình trình diễn này, trong năm 2010, 

2011,Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng đã được nhiều 

doanh nghiệp sản xuất gốm sứ trong tỉnh tín nhiệm, đặt hàng chế tạo lò với dung 

tích ngày càng lớn. Đến nay Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát 

Tràngđã xây dựng và chuyển giao công nghệ lò nung gas cải tiến cho một số 

doanh nghiệp ở Bình Dương với nhiều lò nung, trong đó có Công ty TNHH 

Phước Dũ Long. 

Trong những năm gần đây, Công ty TNHH Phước Dũ Long có lắp đặt 01 

lò nung 120m3 sử dụng chất đốt là dầu kết hợp với gas. Tuy nhiên, lò này chủ 

yếu dùng để nung hàng bạc sánh không men và không có hiệu quả về kinh tế do 

hao tốn nhiêu liệu rất nhiều và nhiệt phân bố không đồng đều, từ đó đến nay chỉ 

đốt vài mẻ rồi ngưng hoạt động. Sau khi cải tạo lò bằng công nghệ của Công ty 

Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng, theo đánh giá của Công ty 

TNHH Phước Dũ Long kết quả đạt 90% và công nghệ này có 02 ưu điểm, thứ 

nhất người thợ lửa dễ dàng vận hành lò vì loại béc mới này không cần điều 

chỉnh áp suất gió, thứ hai chỉ số lượng gas tiêu hao trên 1m3 sản phẩm của lò 

120m3 chỉ bằng khoảng 60% so với lò 12m3 và bằng 70% so với lò 32m3 khi 

nung cùng một nhiêt độ và một loại sản phẩm (khi dung tích lò càng lớn thì khả 

năng tiết kiệm gas cao hơn so với lò có dung tích nhỏ). Đây là giải pháp để các 

doanh nghiệp sản xuất gốm sứ ứng dụng nhằm tiết kiệm năng lượng không chỉ 

giảm chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm được nâng cao mà còn không gây ô 

nhiễm môi trường, là một trong những hướng đầu tư đúng giúp cho doanh 

nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, nhất là trong giai đoạn hội nhập 

kinh tế với những thách thức như hiện nay. 

Tiên Vy 
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TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG NGÀNH  CHẾ BIẾN GỖ CÓ TIỀM 

NĂNG LỚN Ở BÌNH  DƯƠNG 

 

Năng lượng đã và đang giữ vai trò quyết định trong mọi lĩnh vực đời sống 

xã hội, trong đó năng lượng là nguồn tài nguyên chính trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các doanh nghiệp. Thời gian gần đây những biến động năng 

lượng tại Việt Nam đã tạo sự quan tâm của cả cộng đồng như giá than, xăng, 

dầu, điện tăng cao, thiếu điện cung cấp trong phạm vi cả nước, đặc biệt vào thời 

điểm mùa khô. 

Sự thiếu hiệu quả trong thực hiện tiết kiệm năng lượng xuất phát từ nhiều 

nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do người tiêu dùng và các doanh nghiệp thiếu 

thông tin, nên chưa thấy rõ lợi ích của việc đầu tư vào nâng cao hiệu quả sử 

dụng tiết kiệm năng lượng so với các đầu tư khác. Bên cạnh đó người tiêu dùng 

chưa tiếp cận được một cơ chế hỗ trợ phù hợp để động viên, khuyến khích đầu 

tư trang thiết bị tiết kiệm năng lượng (Trung bình mỗi doanh nghiệp sản xuất 

chế biến gỗ tiêu thu khoảng trên 2 triệu kWh/năm). Ngoài ra mối quan hệ giữa 

các nhà tư vấn, nhà cung cấp thiết bị và người tiêu dùng chưa gắn kết được, 

chưa tạo thành sức mạnh chung để đi đến một giải pháp toàn diện. 

Trong tình hình giá các nhiên liệu đầu vào như điện, nước, xăng 

dầu,…tăng cao ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp; Theo thống kê thì Bình Dương hiện có hơn 500 doanh nghiệp hoạt động 

sản xuất, chế biến gỗ, gồm 200 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hơn 

300 doanh nghiệp đầu tư trong nước. Chiếm đến 25% số lượng doanh nghiệp và 

48% kim ngạch xuất khẩu gỗ của cả nước. Ngành gỗ của tỉnh đã giải quyết việc 

làm cho hơn 150.000 lao động trong và ngoài tỉnh. Năm 2010 giá trị kim ngạch 

xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1.305.756,1 so với năm 2009 là 1.271.358,1 nghìn 

USD tăng 105,3 % và kế hoạch năm 2011 dự kiến sẽ 1.400.000 nghìn USD. 

Ngành chế biến gỗ nằm trong nhóm ngành công nghiệp chế biến nông, 

lâm sản, thực phẩm là ngành công nghiệp ưu tiên đến 2015. Ngành công nghiệp 

này là một trong các ngành hiện đang chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu giá 

trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đặc biệt với sự phát triển rất nhanh của 

ngành chế biến gỗ xuất khẩu trong những năm gần đây. Đây là ngành được xác 

định là ngành công nghiệp xuất khẩu chủ lực của Bình Dương cần ưu tiên phát 

triển, tập trung thu hút các dự án sản xuất các sản phẩm chế biến định hướng 

mạnh đến xuất khẩu, sử dụng công nghệ phù hợp, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc 

tế về an toàn vệ sinh môi trường. Đối với ngành chế biến gỗ, cần đẩy mạnh 

chuyển hướng sang sản xuất các sản phẩm chế biến tinh xảo và đa dạng hóa sản 

phẩm nâng cao giá trị tăng thêm trong sản phẩm.Tỉnhcó chủ trương khuyến 

khích đầu tư phát triển các nhà máy chế biến với công nghệ sản xuất tiên tiến, 
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hiện đại gắn với xây dựng các vùng nguyên liệu tại chỗ để sản xuất các sản 

phẩm chất lượng cao cho thị trường trong nước và xuất khẩu, tập trung thu hút 

vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đạt yêu cầu về kết cấu hạ tầng. 

Để tiết kiệm nguồn năng lượng điện thiếu hụt, Thủ tướng chính phủ đã 

ban hành quyết định số 80/2006/QĐ–TTg ngày 14/4/2006 phê duyệt chương 

trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006–2010 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, 

xây dựng ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vì sự phát triển bền vững 

của đất nước, đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống 

hàng ngày của mọi gia đình và xã hội, đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu 

quả, ổn định cung cấp điện năng cho sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, hạn chế 

đến mức thấp nhất việc ngừng, giảm mức cung cấp điện. 

Tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 3399/QĐ–UBND ngày 

31/10/2008 phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2009–2015. Mục tiêu tiết kiệm 5–8% 

tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo về phát triển năng lượng và phát 

triển kinh tế – xã hội; tiết kiệm 5–10% sản lượng điện tại các cơ quan, công sở 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Đặc biệt Quốc hội đã ban hành Luật về Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và 

Hiệu quả số 50/2010/QH12, có hiệu lực từ ngày 01/01/2011, là cơ sở để để các 

doanh nghiệp tuân thủ thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong 

sản xuất. 

Hiện nay tỉnh Bình Dương rất quan tâm đến vấn đề tiêu thụ năng lượng, 

cụ thể đã đầu tư trang thiết bị phục vụ cho kiểm toán năng lượng, đào tạo đội 

ngũ cán bộ kỹ thuật cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thuộc 

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương. Trung tâm Khuyến công thuộc Sở 

Công Thương cung đang tiếp tục xúc tiến dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ 

kiểm toán năng lượng, qua đó thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ thiết thực 

cho các doanh nghiệp trong kiểm toán năng lượng, tư vấn giải pháp sử dụng 

hiệu quả năng lượng và các công nghệ tương thích, tư vấn tài chính giúp doanh 

nghiệp tạo nguồn vốn ưu đãi đầu tư công nghệ tiên tiến, hiệu suất cao giảm chi 

phí sản xuất tăng sức cạnh tranh. 

Từ 2008 đến nay đã có 2 đề tài, dự án cấp tỉnh trong lĩnh vực tiết kiệm 

năng lượng: 

– Giải pháp tiết kiệm năng lượng điện cho doanh nghiệp sản xuất công 

nghiệp tỉnh Bình Dương, do Sở Công Thương thực hiện 

– Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng năng lượng ngành chế 

biến gỗ, thí điểm kiểm toán năng lượng tại một số cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương, do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Sở 

Khoa học và Công nghệ thực hiện. 

Ứng dụng kết quả 2 đề tài, dự án này vào hoạt động của các doanh nghiệp 

theo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học – công 

nghệ giai đoạn 2006 – 2010 số 5776/2005/QĐ–UBND ngày 16 tháng 11 năm 

2005, hiện nay tỉnh Bình Dương tiếp tục phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh 
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nghiệp giai đoạn 2011 – 2015. Tại quyết định số 1087/QĐ–UBND ngày 

07/4/2011. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% tổng kinh phí chi cho việc thực hiện 

đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp. 

Đây chính là cơ hội tốt hiện nay để các doanh nghiệp đầu tư thay đổi công nghệ 

mới tiên tiến, thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường. 

Tiến Sỹ 
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120. Trần Đình Hợp. Tìm hiểu về hoạt động kiểm toán năng lượng tại 

Bình Dương / Trần Đình Hợp // http://udkhcnbinhduong.vn. – 2011. – Ngày 27 

tháng 7. 

TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG  

TẠI BÌNH DƯƠNG 

 
Các doanh nghiệp Việt Nam đang thật sự đối đầu với quy luật cạnh tranh 

của nền kinh tế thị trường trong điều kiện thị trường quá lớn vì đất nước đã hội 

nhập với nền kinh tế toàn cầu và bị chi phối bởi các nền kinh tế khu vực. Chỉ 

riêng về lĩnh vực năng lượng đã cho thấy các doanh nghiêp Việt Nam đang đối 

đầu với nhiều khó khăn vì suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm 

luôn cao hơn từ 1,5 lần đến 2,5 lần so với sản phẩm cùng loại do các nước trong 

khu vực sản xuất; nếu so với các nền kinh tế phát triển khác có những sản phẩm 

Việt Nam tiêu hao năng lượng đến gấp 3– 4 lần. Trong hoạt động sản xuất và 

kinh doanh chi phí năng lượng thường giữ từ 30 đến 50% giá thành sản phẩm, 

chính vì vậy nếu doanh nghiệp sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng cũng 

đồng nghĩa hạ thấp giá thành sản phẩm sẽ tạo cho sản phẩm khả năng cạnh tranh 

trên thị trường. 

Muốn thực hiện hiệu quả việc tiết kiệm năng lượng trước hết cần xác định 

đầy đủ các dòng năng lượng có trong một dây chuyền sản xuất và mức tiêu thụ 

tại từng bộ phận của dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp. Việc xác định này 

tương tự như báo cáo tài chính hằng tháng của kế toán. Đó chính là khái niệm về 

công tác kiểm toán năng lượng mà ta thường nghe thấy trên các phương tiện 

thông tin truyền thông. Như vậy chúng ta cần hiểu rằng kiểm toán năng lượng là 

công việc cần thiết phục vụ cho lợi ích của doanh nghiệp, là quyền lợi của doanh 

nghiệp. 

Trong kiểm toán năng lượng có 3 mức độ khác nhau, mỗi doanh nghiệp 

tùy theo tình hình có thể đặt ra yêu cầu cho mình. 

1. Kiểm toán sơ bộ (walk through audit) là sử dụng những thông tin sẵn 

có của doanh nghiệp từ các số liệu lịch sử (có trong quá khứ) nhằm lập sơ đồ cơ 

cấu năng lượng tiêu thụ, xác định khu vực có tiềm năng tiết kiệm, xác định khu 

vực cần ưu tiên kiểm toán chi tiết; từ đó đưa ra những ước tính về khả năng tiết 

kiệm, tính sơ bộ mức đầu tư và hiệu quả kinh tế của giải pháp. Mức độ kiểm 

toán này chủ yếu phục vụ cho nhà quản lý, thực hiện những biện pháp về quản 

lý với chi phí thấp cho những giải pháp ngắn hạn. 

 2. Kiểm toán chi tiết là sử dụng những thiết bị đo đạc với những chuyên 

viên kỹ thuật nhằm xác định cụ thể mức tiêu thụ năng lượng trong sản xuất kinh 

doanh, phân tích chi phí và năng lượng chi tiết từ đó đưa ra kế hoạch thực hiện 

tiết kiệm năng lượng. Mức kiểm toán này chủ yếu tập trung vào các thiết bị sử 

dụng năng lượng chính. Bước kiểm toán này chỉ thực hiện được sau khi có kiểm 

toán sơ bộ đã nêu trên và phải do các chuyên gia có kinh nghiệm, trình độ kỹ 

thuật cao, có thiết bị đo chính xác. Chi phí thực hiện kiểm toán chi tiết khá tốn 

kém (bình quân từ 20 triệu đến 50 triệu/ doanh nghiệp) nên thời gian qua nhà 
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nước đã hỗ trợ doanh nghiệp chi phí này tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước. 

Nguồn vốn thực hiện cũng phong phú từ chương trình năng lượng quốc gia, sự 

nghiệp khoa học và công nghệ, ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công 

nghệ mới…Ở đây cũng cần nhấn mạnh vai trò của đơn vị tư vấn, dịch vụ phải 

chuyên nghiệp, có đủ năng lực và được giao nguồn kinh phí để thực hiện. 

3. Nghiên cứu khả thi hay kiểm toán mức đầu tư là giai đoạn xây dựng 

thành dự án tập trung phân tích kỹ thuật– kinh tế cho từng giải pháp tính toán 

chi tiết về xây dựng cơ bản, đầu tư công nghệ, đào tạo vận hành và bảo trì. Giai 

đoạn này đòi hỏi sự tính toán về dòng tiền, tổng mức đầu tư, thời gian thu hồi 

vốn và tỷ suất lợi nhuận của giải pháp một cách khoa học. Thực hiện nghiên cứu 

khả thi đòi hỏi đơn vị tư vấn phải có khả năng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, 

khả năng vốn để cùng đầu tư với doanh nghiệp và đội ngũ các nhà cung cấp giải 

pháp công nghệ có đầy đủ năng lực kỹ thuật. 

Thời gian qua tại Bình Dương, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và 

công nghệ đã thực hiện thành công việc kiểm toán và tư vấn các công nghệ sử 

dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng cho các ngành sản xuất gạch, gốm sứ, 

chế biến hạt điều, chăn nuôi gia súc. Việc ứng dụng thành công lò gạch nung 

liên tục kiểu đứng (VSBK) đã tiết kiệm năng lượng từ 40% đến 60% năng lượng 

do sử dụng than cám hoặc sỉ than (than đã qua sử dụng) trộn trực tiếp trong viên 

gạch từ khâu làm gạch mộc, điều này góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

do xử lý tốt khói bụi. Đối với ngành sản xuất gốm sứ đã áp dụng thành công hệ 

thống lò nung gas (LPG) theo công nghệ Bát Tràng hợp lý hóa hệ thống lửa do 

cải tiến bép phun gas phù hợp cho từng thể tích lò nung, cân đối nhiệt toàn lò và 

tận dụng nhiệt dư thừa sang hệ thống lò sấy, tiết kiệm từ 25% đến 40% lượng 

gas tiêu hao với sản phẩm đạt chất lượng cao. Trong chế biến thực phẩm thực 

hiện hệ thống năng lượng mặt trời (công nghệ của tập đoàn Himin thuộc tỉnh 

Shangdong) đun sôi nước cung cấp hơi nóng cho sản xuất hạt điều với mức đầu 

tư hoàn vốn sau 18 tháng hoạt động. Đối với ngành chăn nuôi gia súc các trang 

trại chăn nuôi quy mô trung bình từ 5.000 đến 10.000 con heo ứng dụng phương 

pháp hầm ủ biogas bằng nhựa HDPE lấy nhiên liệu chạy máy phát điện với công 

suất 90KVA/giờ góp phần giải quyết nguồn năng lượng cho toàn trang trại, giảm 

ô nhiễm môi trường do sử dụng hầm ủ khí sinh học. 

Năm 2010 tỉnh Bình dương đã trang bị các phương tiện đo và dự án 

PECSME thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm 

toán cho tỉnh. Nhóm kiểm toán đã tham gia kiểm toán một số doanh nghiệp 

thuộc ngành sản xuất gỗ. Xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành sản xuất gỗ tỉnh 

Bình Dương. Nhóm kiểm toán đã phối hợp tốt với các tổ chức dịch vụ tư vấn tiết 

kiệm năng lượng như ENERTEAM, EEC thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 

2011 Sở Khoa học và Công nghệ cùng Sở Công thương đã có văn bản kiến nghị 

UBND tỉnh khuyến khích kiểm toán năng lượng trong các doanh nghiệp bằng 

cách hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh. 

Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để phát triển kiểm toán năng lượng trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương trong những năm tiếp theo. 
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