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SỞ CÔNG THƢƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      

 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP,  

TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ LÀNG NGHỀNĂM 2021 

(Báo cáo tham luận của Sở Công Thương tại Hội nghị trực tuyến 

triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021) 

__________________ 
 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 trên toàn cầu diễn biến phức tạp, nền kinh tế 

trong nước hoạt động trong điều kiện dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, đã 

giúp tăng trưởng GDP năm 2020 của cả nước đạt 2,91%, thuộc nhóm cao nhất thế 

giới. Trong tình hình đó, ngành Công Thương đã bám sát quan điểm chỉ đạo, mục 

tiêu và các giải pháp của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh để thúc 

đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng với sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cộng 

đồng DN, kết quả năm 2020 chỉ số SXCN trên địa bàn tỉnh tăng 5,32% (tăng cao 

nhất trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
1
) và tăng cao hơn cả nước 3,36%; 

KNXK lần đầu tiên vượt mốc 01 tỷ USD và vượt 9,2% kế hoạch đề ra. 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 

2021 - 2025, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, 

tỉnh ta vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức; tình hình chính trị, kinh 

tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường; nguy cơ dịch bệnh Covid-19 vẫn luôn 

thường trực; quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, nguồn lực đầu tư còn hạn chế; dự án 

công nghiệp chuẩn bị đầu tư phát huy giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn sau 

không nhiều; chất lượng tăng trưởng công nghiệp, năng suất lao động và sức cạnh 

tranh thấp; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp,... sẽ ảnh hướng 

đến sự phát triển công nghiệp của tỉnh nhà… Để thực hiện đạt mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 với chỉ số SXCN tăng 7-

7,5% so với năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.150 triệu USD, góp phần 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; thay mặt Sở Công Thương, tôi xin 

đề xuất thực hiện đồng bộ một số giải pháp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp và làng nghề chủ yếu sau đây: 
 

1. Triển khai có hiệu quả Chƣơng trình hành động thực hiện Nghị quyết 

Đại hội XX Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 

làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025, trong đó tập trung 

thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2021, nhất là 6 nhiệm vụ, giải pháp 

lớn của Chương trình: (1) Tăng cường công tác quy hoạch, chính sách hỗ trợ đầu 
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tư phát triển công nghiệp; (2) Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ phát triển 

thị trường; (3) Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công 

nghiệp và làng nghề; (4) Tăng cường hoạt động khoa học công nghệ và nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực; (5) Quan tâm công tác bảo vệ môi trường; (6) Huy 

động các nguồn vốn đầu tư. 
 

2. Tiếp tục tổ chức tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc, cải thiện môi trƣờng 

kinh doanh, hỗ trợ và phát triển DN sản xuất công nghiệp 

- Tiếp tục tổ chức làm việc với các DN, Hiệp hội ngành nghề để nắm bắt, 

tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của DN trong sản xuất kinh doanh trước ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19. Chủ động phối hợp theo dõi tình hình của các DN 

đang hoạt động sản xuất, các dự án SXCN đã và đang đầu tư, xây dựng để thống 

kê số liệu, tổng hợp thông tin giúp tăng độ tin cậy trong dự báo và kịp thời đề xuất 

giải quyết những khó khăn, vướng mắc của DN trong quá trình hoạt động SXKD 

và đầu tư, nhất là các DN sản xuất có quy mô lớn, các nhà máy mới vào hoạt động 

năm 2020 và chuẩn bị đi vào hoạt động trong năm 2021 để phát huy giá trị sản 

xuất công nghiệp trong năm. Thực hiện giao đầu mối một cơ quan ở cấp tỉnh và 

phòng chuyên môn ở cấp sở/ huyện để tổng hợp, theo dõi, giám sát việc giải quyết 

các khó khăn của DN. Thực hiện tổ chức đối thoại công khai với cộng đồng DN, 

báo chí định kỳ 6 tháng/lần ở cấp tỉnh và 3 tháng/lần ở cấp huyện. 

- Tập trung hỗ trợ các nhà máy sản xuất đang hoạt động, cũng như các nhà 

máy mới đưa vào hoạt động sản xuất, phát huy công suất, tạo giá trị mới về sản 

xuất công nghiệp trong vào năm 2021. Trọng tâm là dự án Nhà máy (NM) điện 

mặt trời Cát Hiệp (49,5 MWp); NM điện mặt trời Fujiwara Bình Định (50 MWp); 

NM phong điện Phương Mai 3 (21 MW); NM điện mặt trời Phù Mỹ 1, Phù Mỹ 2 

và Phù Mỹ 3 (330 MWp); NM điện mặt trời Đầm Trà Ổ (50 MWp); NM điện mặt 

trời Mỹ Hiệp (50 MWp); NM nước giải khát Tingco Bình Định (175.2 triệu lít 

nước giải khát/năm và 36.500 tấn sản phẩm đóng hộp/năm ); NM phân bón Nhật 

Nam (50.000 tấn sản phẩm/năm); NM sản xuất hàng nội thất xuất khẩu - Công ty 

CP Kỹ nghệ Gỗ Tiến Đạt (2,2 triệu sản phẩm/năm); NM sản xuất dược phẩm 

Bidiphar công nghệ cao (125,6 tấn sản phẩm/năm); NM sản xuất dược phẩm 

Bidiphar Betalactam (19 tấn dược phẩm/năm); NM sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Japfa Comfeed (180.000 tấn/năm)... Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các dự 

án đang xây dựng sớm đi vào hoạt động như: NM chế biến hải sản đông lạnh An 

Hải (công suất 4.900 tấn/năm); dự án nâng công suất NM Sữa Bình Định (từ 

180.000 lên 252.000 tấn sản phẩm /năm)… 

- Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cắt giảm thời 

gian giải quyết thủ tục hành chính so quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý nhà nước, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của chính 

quyền điện tử, khuyến khích DN thực hiện thủ tục hành chính qua mạng, tạo điều 

kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân dễ dàng sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong 

việc nộp, tra cứu tiến độ xử lý, nhận kết quả trực tuyến qua mạng Internet.... Sở 

Công Thương cam kết trong năm 2021 sẽ thực hiện về cơ bản cấp độ 3, 4 các thủ 
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tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Công Thương trên Cổng dịch vụ công của 

tỉnh và không để các thủ tục hành chính xử lý quá hạn so với quy định. 

- Hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết 

nối DN theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các DN lớn, DN đầu tư 

nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế. Phát huy vai trò của các 

Hiệp hội ngành nghề là cầu nối, giới thiệu, liên kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm giữa các doanh nghiệp thương mại và nhà sản xuất; giới thiệu quảng bá sản 

phẩm hàng hóa tham gia vào chuỗi cung cấp hàng hóa của các nhà phân phối, các 

hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...Tiếp tục thông tin tuyên truyền, phổ biến các 

Hiệp định thương mại tự do, nhất là CPTPP, EVFTA, UKVFTA…cho các doanh 

nghiệp để chủ động tìm kiếm mở rộng phát triển thị trường. 
 

3. Tiếp tục tập trung đầu tƣ và kêu gọi đầu tƣ cơ sở hạ tầng các khu, 

cụm công nghiệp và làng nghề đồng bộ 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2015, 

Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 và Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 

16/11/2020 về quản lý, phát triển CCN. Phối hợp các huyện, thị xã, thành phố rà soát, 

đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng và 

nâng cao hiệu quả hoạt động các CCN trên địa bàn tỉnh để tạo điều kiện về mặt 

bằng sạch thuận lợi trong thu hút đầu tư, nhất là các CCN đang đầu tư xây dựng dở 

dang. Khuyến khích, tăng cường thu hút các DN có năng lực tài chính đầu tư xây 

dựng hạ tầng các CCN, đáp ứng các điều kiện tiếp nhận các dự án sản xuất công 

nghiệp vào hoạt động. Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu sửa hạ tầng kỹ thuật 

bên ngoài để kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật các khu, CCN như đường giao 

thông, điện, nước, các công trình dịch vụ công cộng liên quan, ưu tiên đầu tư công 

trình bảo vệ môi trường CCN. Hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật làng nghề tiểu thủ công nghiệp, nhất là Làng nghề Rượu Bàu Đá, Làng nghề 

Tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu… được quy hoạch gắn với phát triển du lịch. 

- Cần thành lập và phát triển các khu, CCN chuyên ngành như dệt may, chế 

biến gỗ, cơ khí, điện - điện tử, công nghiệp hỗ trợ… hạn chế ảnh hưởng môi trường 

lẫn nhau trong việc phát triển các khu, CCN đa ngành.  
 

4. Đảm bảo cung ứng điện cho hoạt động SXKD của DN, sử dụng điện 

tiết kiệm và hiệu quả, nhất là những tháng khô hạn kéo dài. Thực hiện giám sát 

việc cung cấp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Bình 

Định, đơn vị phân phối và bán lẻ điện tại địa phương theo quy định. Tiến hành lập 

danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng trên địa bàn tỉnh năm 2021 để có 

phương án cung ứng điện ổn định. Triển khai có hiệu quả quy hoạch phát triển điện 

lực tỉnh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035; triển khai việc thực hiện dán 

nhãn năng lượng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg. Tiếp tục tham mưu thực 

hiện tốt Thông tư số 24/2016/TT-BCT và số 42/2019/TT-BCT của Bộ Công 

Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. 
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5. Đẩy mạnh hoạt động khuyến công 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động khuyến công trên địa 

bàn tỉnh, trong đó chú trọng đến các nội dung để quán triệt và tổ chức triển khai 

thực hiện: Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ tác nghiệp các cấp, 

các ngành và các cơ sở công nghiệp nông thôn về hoạt động khuyến công; củng cố, 

nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Khuyến công và TVPTCN, nhất là hoạt 

động tư vấn. Xây dựng hệ thống mạng lưới cộng tác viên khuyến công ở các Phòng 

Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện. 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình khuyến công quốc gia 

và Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2021, 

thực hiện hoàn thành kế hoạch vốn từ ngân sách địa phương cấp tỉnh đã phân bổ và 

tranh thủ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ; tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát, đánh giá để đẩy mạnh các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh… 

Trên đây là một số giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh trong năm 2021, Sở Công Thương xin đề xuấ 

tnhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND tỉnh./. 
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