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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

   
Số:        /BC-SCT Trà Vinh, ngày     tháng 9 năm 2021 

 
BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại  
tháng 9, lũy kế 9 tháng đầu năm và kế hoạch Quí IV năm 2021 

 

Căn cứ Công văn số 1841/SKHĐT-THKTKG ngày 30/8/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu 
năm; nhiệm vụ, giải pháp Quí IV năm 2021. 

Sở Công Thương tập trung triển khai các nhiệm vụ trong tình hình cả 
nước nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng ra sức thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” 

vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội 
ở trạng thái bình thường mới. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh, Bộ Công Thương cùng với sự nổ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, công 

chức, viên chức (CCVC) ngành công thương, đạt được một số kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CÔNG NGHIỆP-

THƯƠNG MẠI THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2021. 
1. Công nghiệp: 

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 33,06% so tháng trước, giảm 7,05% 
so tháng cùng kỳ, lũy kế 9 tháng giảm 7,34% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công 

nghiệp ước đạt 2.305,76 tỷ đồng, tăng 2,25% so tháng trước, giảm 25,93% so 
tháng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đạt 25.774,58 tỷ đồng, đạt 57,09% so kế hoạch, 

giảm 9,67% so cùng kỳ, trong đó: nhóm ngành công nghiệp khai khoáng đạt 
70,91% kế hoạch, tăng 0,78%; Nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 

60,67% kế hoạch, giảm 13,66%; Nhóm ngành sản xuất, phân phối điện đạt 
54,91% kế hoạch, giảm 7,04%; Nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động xử lý rác 
thải, nước thải đạt 65,28% kế hoạch, tăng 1,06%. 

- Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Tháng 9, nếu so với tháng trước 

thì có 07 sản phẩm tăng (điện sản xuất tăng 56,96%; gạo xay xát tăng 45,15%; 

giày thành phẩm tăng 24,64%; thuốc viên các loại sản xuất tăng 7,99 %; thảm 
dệt các loại tăng 3,2 lần; nước sinh hoạt tăng 5,88%; điện thương phẩm tăng 

0,44%), 03 sản phẩm giảm (thủy sản đông lạnh giảm 52,39%; may mặc giảm 
29,83%; than hoạt tính giảm 69,76%); 01 sản phẩm hết thời vụ (đường kết) ; 02 
sản phẩm không sản xuất (bộ truyền dẫn điện dùng trong ô tô, túi xách) . Lũy kế 
9 tháng, có 06 sản phẩm tăng (sản xuất túi xách các loại tăng 35,53%; thuốc 

viên các loại tăng 17,45%; than hoạt tính tăng 10,87%; thảm dệt các loại tăng 
5,12%; điện thương phẩm tăng 2,46%; nước sinh hoạt tăng 0,23%;), 07 sản 

phẩm giảm (giày thành phẩm giảm 78,75%; sản xuất đường kết giảm 51,9%;  
may mặc giảm 29,5%; thủy sản đông lạnh giảm 23,81%; gạo xay xát giảm 

17,57%; điện sản xuất giảm 6,45%; bộ truyền dẫn điện dùng trông ô tô giảm 
14,32%;). 
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- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: Phát triển 90 hộ sử dụng điện, lũy kế 9 tháng phát 
triển 2.938 hộ, đạt tỷ lệ 99,23% (vượt 0,03% so kế hoạch) so với tổng số hộ dân 

toàn tỉnh(1). 

2. Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 1.518,69 
tỷ đồng, tăng 29,55% so tháng trước, giảm 45,91% so tháng cùng kỳ. Lũy kế 9 

tháng ước đạt 25.183,86 tỷ đồng, đạt 69,96% kế hoạch, giảm 1,76% so cùng kỳ 
(trong đó: Bán lẻ hàng hóa đạt 73,83% kế hoạch, giảm 0,27%; Dịch vụ lưu trú, 

ăn uống đạt 66,16% kế hoạch, giảm 1,65%; Dịch vụ du lịch đạt 59,76% kế 
hoạch, giảm 15,27% và dịch vụ khác đạt 56,21% kế hoạch, giảm 10,01%). 

(Chi tiết theo biểu đính kèm) 
 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN: 

1. Lĩnh vực công nghiệp: 

- Về phát triển cụm công nghiệp (CCN): Tham mưu trình UBND tỉnh ban 
hành Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 về thành lập Cụm công 

nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh(2) và Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 
21/7/2021 của UBND tỉnh về thành lập Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, huyện 

Cầu Ngang(3); Xây dựng Bộ tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
cụm công nghiệp Tân Bình, huyện Càng Long, Cụm công nghiệp Lưu Nghiệp 
Anh, huyện Trà Cú; Trình UBND tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, 

lựa chọn Cụm công nghiệp Lưu Nghiệp Anh; Xây dựng Phương án phát triển 
Cụm công nghiệp tích hợp vào quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; Báo cáo UBND tỉnh: Tình hình triển khai phát triển Cụm 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1967/QĐ-UBND; đề xuất, kiến 

nghị chỉ đạo các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn cho Công ty Cổ phần 
dược phẩm TV.Pharm về các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác đầu tư để 

Công ty sớm triển khai dự án Cụm công nghiệp Tân Ngại đúng tiến độ và đề 
nghị UBND huyện Châu Thành lập hồ sơ điều chỉnh quy mô diện tích Cụm 

công nghiệp Tân Ngại từ 21,12 ha xuống 10,5 ha. 

Về công tác giải phóng mặt bằng các Cụm công nghiệp: Sử dụng vốn 

ngân sách thực hiện giải phóng mặt bằng được 02 cụm (CCN Hiệp Mỹ Tây và 
CCN Phú Cần), riêng CCN Tân Ngại sử dụng vốn của doanh nghiệp để giải 
phóng mặt bằng. 

- Tổ chức đoàn đến thăm và làm việc với 04 doanh nghiệp, nắm tình hình 
hoạt động sản xuất kinh doanh, gồm: Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất 

Bảo Tiên; Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh; Công ty TNHH 
Janakuasa Việt Nam; Công ty Nhiệt Điện Duyên Hải, qua đó báo cáo UBND 

                                                 
1 Theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh thì tổng số hộ dân toàn tỉnh là 289.159 hộ. 
2 Thay thế Quyết định số 542/QĐUBND ngày 04/4/2019 về việc thành lập Cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh; 
Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc giao Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành 

phố Trà Vinh làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh 
3 Thay thế Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về việc giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

khu vực huyện Cầu Ngang làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang; 

Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 về việc thành lập Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang và 
Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 về việc điều chỉnh điểm b khoản 1 Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 

07/6/2019 của UBND tỉnh. 
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tỉnh tháo gỡ kịp thời những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp trong quá trình 
hoạt động; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra thực hiện 

phương án “3 tại chỗ” đối với 14 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Về an toàn thực phẩm: Xây dựng, triển khai Kế hoạch đảm bảo an toàn 
thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương năm 2021. 

Kết quả, đã triển khai tổ chức 02 cuộc kiểm tra an toàn thực phẩm tại 81 cơ cở, 
ghi nhận 28 trường hợp vi phạm về hồ sơ pháp lý và điều kiện sản xuất, kinh 

doanh. Các vi phạm chủ yếu như: Thiếu cam kết sản xuất/kinh doanh ATTP, 
thiếu hợp đồng nguyên liệu, khám sức khỏe và xác nhận kiến thức đã hết hạn; 

Chưa mở sổ ghi chép kiểm thực 03 bước; Người trực tiếp chế biến thực phẩm 
không mang, mặc dụng cụ bảo hộ lao động; điều kiện vệ sinh khu vực sản xuất 

chưa đảm bảo. Thực hiện lấy 06 mẫu thực phẩm gồm bún (03 mẫu), hủ tiếu (01 
mẫu) và cà phê bột (02 mẫu) để gửi Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí 

Minh kiểm nghiệm các chỉ số về: Tinopal; Natri Benzoate, Cafeine,…trong từng 
sản phẩm. Kết quả, 4/6 mẫu có các chỉ tiêu kiểm nghiệm đạt theo quy định; 02 

mẫu cà phê bột vi phạm chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn quy định. 

- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư 

“Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn thực phẩm trong 
tình hình mới”. Tổ chức thẩm định và cấp lại 02 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm (Co.opmart Duyên Hải và Co.opmart Tiểu Cần); Tổ 

chức thẩm định và cấp 12 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

2. Lĩnh vực phát triển điện- môi trường- hóa chất: 

- Tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Phát triển điện xử lý khó khăn, vướng 
mắc các công trình đường dây truyền tải, phân phối điện trên địa bàn tỉnh; trả lời 

kiến nghị cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu 
Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh về tình hình cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và 

sản xuất. 

- Trình UBND tỉnh: (1) Phê duyệt phương án tuyến đường dây 110kV công 

trình Lộ ra 110kV trạm 220kV Duyên Hải; (2) Phê duyệt Kế hoạch và phương 
án cung cấp điện năm 2021; (3) Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển 

Điện, Ban chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Trà Vinh; (4) Phân 
bổ sản lượng điện năng tiêu thụ năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân 
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; (5) Hỗ trợ Truyền tải Điện miền Tây 2 tháo gỡ 

khó khăn trong công tác bảo trì, bảo dưỡng lưới điện 500kV Duyên Hải – Mỹ 
Tho, đoạn đi qua địa bàn các xã Dân Thành, Long Toàn – thị xã Duyên Hải, xã 

Ngũ Lạc - huyện Duyên Hải. 

- Triển khai, phổ biến Nghị quyết số 55/NQ-CP; Nghị quyết số 83/NQ-

CP, ngày 31/7/2021; Nghị quyết số 97/NQ-CP và các văn bản của Bộ Công 
Thương hướng dẫn về thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện các đợt 3, 4, 5 cho 

khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn Trà Vinh. Lũy kế đến 
tháng 8/2021(4) ngành điện thực hiện giảm giá điện cho khách hàng là cơ sở lưu 

trú du lịch từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá 

                                                 
4 Đợt 3 và Đợt 4. Riêng đợt 5 đang triển khai thực hiện 
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bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất cho 222 khách hàng sử dụng điện, 
sản lượng 487.170 kWh, tương ứng số tiền gần 514 triệu đồng; Giảm tiền điện 

cho 154.093 khách hàng là các Cơ sở (không phải khách sạn) được dùng để cách 
ly, khám bệnh tập trung, cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị 
bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 và khách hàng sử dụng điện phục vụ 

sinh hoạt, với sản lượng 25.378.915 kWh, tương ứng giảm số tiền gần 6,1 tỷ 
đồng.  

- Về tiết kiệm điện: Toàn tỉnh tháng 9 tiết kiện được 2,45 triệu kWh, lũy 
kế 9 tháng tiết kiệm 17,58 triệu kWh, tăng 5,99% so với cùng kỳ. Trong đó: 

Chiếu sáng công cộng: 137.819 kWh, chiếm 0,78%; Cơ quan Hành chính sự 
nghiệp: 468.546 kWh, chiếm 2,66%; Sinh hoạt - Kinh doanh dịch vụ: 9.925.421 

kWh, chiếm 56,45%; Doanh nghiệp sản xuất: 7.052.350 kWh, chiếm 40,11%. 

- Triển khai kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 

2021. Đăng ký danh mục đề xuất kế hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc 
gia năm 2022 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. 

Đối với các hoạt động tư vấn điện lực: Thực hiện giám sát 04 công trình và thẩm 
tra 08 công trình(5), trong đó nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng 02 công 

trình(6); các công trình còn lại(7) tiếp tục triển khai thực hiện. 

- Tháng 9 phát triển 0,74km đường dây trung thế; 4 trạm biến áp (dung 
lượng 300kVA). Lũy kế 9 tháng phát triển 21,53km đường dây trung thế; 

12,33km đường dây hạ thế, 231 trạm biến áp (dung lượng 36.484kVA). Nâng 
tổng số toàn tỉnh 2.811,54km đường dây trung thế; 5.324,2 km đường dây hạ thế 

và 6.234 trạm biến thế (tổng dung lượng 525.416kVA). 

- Phát điện tại Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải tháng 9 ước đạt 1,76 tỷ 

kWh, lũy kế 9 tháng ước đạt 14,47 tỷ kWh, đạt 54,11%/tổng sản lượng điện dự 
kiến sản xuất(8) năm 2021. 

- Tiếp tục theo dõi các dự án điện gió, điện mặt trời: Hỗ trợ chủ đầu tư 
đẩy nhanh tiến độ, đưa 5 dự án điện gió (công suất 322MW) đi vào vận hành 

                                                 
(5) (1) Hạng mục di dời lưới điện nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc dự án Đường tỉnh 915B, giai 

đoạn 2 (đoạn 1 từ đầu công trình đến km24+280); (2) Nâng cao đường dây trung áp để xây dựng cổng chào xã 

An Phú Tân, huyện Cầu Kè; (3) Nâng cấp, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến đường khu vực thị trấn 

Càng Long (từ cầu Mỹ Huê đến cầu Mây Tức) và các xã Huyền Hội, Bình Phú, Nhị Long, Đại Phước; (4) 

Đường dây trung thế và trạm biến áp 3x25kVA Cấp điện cho trạm cấp nước xã Hiệp Hòa , huyện Cầu Ngang; (5) 

Di dời lưới điện trung, hạ thế thuộc phương án bồi thường của dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Hữu Nghĩa, 

thành phố Trà Vinh; (6) Hạng mục Di dời hệ thống điện thuộc dự án Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút 

N29, đoạn từ Nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) Khu kinh tế Định An (giai đ oạn 1); 

(7) Đường dây trung hạ thế cung cấp điện cho Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân; (8) Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 

33, huyện Cầu Kè, hạng mục: Di dời lưới điện nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng . 
(6) (1) Hạng mục điều chỉnh, bổ sung phần điện hạ thế và trạm biến áp thuộc dự án Đầu tư bổ sung hạ tầng phục 

vụ nuôi trồng thủy sản cánh đồng Trà Côn - Cánh đồng Tây, huyện Cầu Ngang; (2) Hệ thống chiếu sáng các 

tuyến đường nội ô Thị trấn Trà Cú năm 2020. 
(7) (1) Nâng cao nhánh rẽ cho khách hàng thuộc công trình Di dời lưới điện trung, hạ thế thuộc phương án bồi 

thường của dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Trà Vinh (kết quả đến nay đã đạt được 

trên 70% khối lượng theo hợp đồng); (2) Họp báo cáo tiến độ, xử lý vướng mắc và nghiệm thu giai đoạ n Công 

trình hệ thống điện, lắp đặt trạm biến áp 2x750 KVA, hệ thống chiếu sáng, chống sét, di dời điện thuộc dự án 

Trạm bơm Kênh 3 tháng 2 (kết quả đến nay đã đạt được trên 70% khối lượng theo hợp đồng). 
8 Kế hoạch năm 2021: 26,74 tỷ KWh, trong đó Nhiệt điện dự kiến là 24,83 tỷ Kwh (Nhà máy 1, 2, 3 và NM 3 

mở rộng), Điện gió 1,67 tỷ Kwh, Điện Mặt trời 0,24 tỷ Kwh. 
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trong tháng 11/2021. Kết quả, đến nay đã lắp đặt đạt 100% thân trụ (199/199 
trụ); kéo dây được 53,9/56,9km, còn 3 km đang tiếp tục thi công (Điện gió Hiệp 

Thạnh); lắp đặt hoàn chỉnh để chuẩn bị vận hành 41/79 turbine(9) ; ngày 26/9 tiến 
hành cắt điện đấu nối kỹ thuật của dự án điện gió Hiệp Thạnh. Bên cạnh đó, 
thực hiện các thủ tục (1) Trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thỏa thuận vị trí 

xây dựng trạm biến áp, phần ngăn lộ tại trạm biến áp 110kV Duyên Trà, hướng 
tuyến đường dây 22kV, 110kV đấu nối nhà máy điện gió Duyên Hải vào trạm 

biến áp 110kV Duyên Trà và phê duyệt điều chỉnh tọa độ 04 vị trí móng trụ T26, 
T35, T36, T47 thuộc phương án tuyến đường dây 110kV Duyên Trà - nhà máy 

điện gió số 1; (2) Thẩm định 07 chủ trương đầu tư, đề xuất 04 dự án nhà máy 
điện gió và 01 dự án nhà máy điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực 

quốc gia.  

- Tham gia Hội đồng thẩm định và Đoàn kiểm tra giám sát, khảo sát của 

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thẩm định, kiểm tra, khảo sát thuộc lĩnh 
vực ngành công thương đối với Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

của Tập đoàn Mỹ Lan, Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2; Công ty Cổ phần mía 
đường Trà Vinh; Khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản (cát san lấp) mỏ 

cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long. 

3. Lĩnh vực thương mại:   

- Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành 16 văn bản quản lý thuộc các lĩnh 

vực về thương mại(10). 

- Về triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19: 

+ Hướng dẫn 307 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cập nhật thông tin lên 
bản đồ chung sống an toàn với Covid của Bộ Công Thương để thực hiện các 

biện pháp an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

                                                 
9 Điện gió Đông Hải 1(Trung Nam): 12/25 turbine; Điện gió V1-2 (Trường Thành): 12/12 turbine; Điện gió số 1(TV-HQ): 

12/12 turbine; Điện gió Hiệp  Thạnh (Ecotech): 04/18 turbine); Điện gió số 3: 1/12. 
10 (1) Quyết định sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics tỉnh Trà Vinh đến năm 2025; (2) Quyết định  sửa đổi, 
bổ sung địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh năm 2021; (3) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai 

đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030; (4) Báo cáo sơ kết công tác chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh khai thác 

và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2020;  (5) báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU 

ngày 01/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác đổi mới quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh ; (6) 
báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 09/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đối với 

công tác xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; (7) Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương 

trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;(8) Quyết 

định số 1550/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

năm 2021 và Tết Nhâm Dần năm 2022; (9) Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy 
mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn; (10) Quyết định kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Xúc t iến 

thương mại và Hội nhập quốc tế về kinh tế; (11) Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Xúc tiến thương mại và Hội nhập quốc 

tế về kinh tế tỉnh Trà Vinh; (12) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, 

định hướng năm 2030; (13) Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là Thành viên của Tổ 

chức Thương mại thế giới từ năm 2014 đến nay; (14) Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 

05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ 

vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; (15) Kế hoạch tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (16) 
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh giai đoạn 2021-2025. 
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+ Tổ chức làm việc trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố 
trong tỉnh để nắm tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 ở các địa phương(11) theo công văn số 3251/UBND-KGVX ngày 
07/8/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh.  

+ Về hướng dẫn nhận diện shipper: Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19, vừa kịp thời cung ứng hàng hóa cho người dân trên địa 
bàn. Từ ngày 10/8-17/8/2021, Sở Công Thương đã phối hợp Sở Thông tin và 

Truyền thông cấp tin nhắn SMS cho 898 shipper của 27 doanh nghiệp, cơ sở 
bằng phương tiện xe mô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

+ Xây dựng: Phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ 
nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh ứng phó với dịch Covid-19; 

Phương án Duy trì sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị các điều kiện để phục hồi sau 
khi dịch bệnh được kiểm soát  lĩnh vực công thương. 

  + Đã xác nhận cho tổ chức 03/15 cuộc hội chợ triển lãm thương mại trên 
địa bàn tỉnh; Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện “Tháng khuyến 

mại  tập trung quốc gia 2021 -Vietnam Grand Sale 2021”   đến các doanh nghiệp 
và siêu thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Bộ Công Thương phát động. 

- Về phát triển hạ tầng thương mại: Phát triển mới 05 Cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu. Nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 320 cửa hàng, sức chứa 9.600m3, 
09 thương nhân phân phối và 01 tồng đại lý và 03 kho xăng dầu với tổng dung 

tích 8.600m3; 04 Thương nhân phân phối và 01 Đại lý LPG; 07 siêu thị, 02 
Trung tâm thương mại và 116 chợ; 24 Cửa hàng tiện lợi; 04 máy bán hàng tự 

động,... các đơn vị được thiết kế xây dựng đảm bảo an toàn theo quy chuẩn và 
tiêu chuẩn hiện hành, từng bước hình thành nét văn minh thương mại. 

- Về quản lý chợ, Siêu thị, trung tâm thương mại:  

+ Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển và 

Chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh năm 2020; Tham mưu UBND tỉnh 
kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển và Chuyển đổi mô hình quản lý chợ tỉnh Trà 

Vinh; Đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn 
thực phẩm trong chợ dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; thu hồi Quyết định công 

nhận Hợp tác xã quản lý và khai thác chợ Lương Hòa kinh doanh, khai thác và 
quản lý chợ Sâm Bua, thuộc xã Lương Hòa, huyện Châu Thành. 

+ Hướng dẫn 140 đơn vị thuộc lĩnh vực Siêu thị, Trung tâm thương mại, 

Chợ, nhà hàng cập nhật thành công thông tin lên bản đồ chung sống an toàn với 
Covid của Bộ Công Thương; triển khai Hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và 

mở lại chợ sau thời gian đóng cửa để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 cho 
các huyện, thị xã, thành phố; Triển khai Hướng dẫn phòng, chống dịch tại chợ 

đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg theo chỉ đạo 

                                                 
11 Nghe báo tiến độ xây dựng Phương án đảm bảo nguồn cung các loại hàng hóa thiết yếu và công tác tổ chức vận hành các 

chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn; trao đổi, nắm nhu cầu cần cung cấp miễn phí lương thực, thực phẩm thiết yếu cho 

người dân gặp khó khăn, bảo đảm không để bất kỳ ai bị thiếu ăn, thiếu mặc theo tinh thần Công văn số 3251/UBND -KGVX 
ngày 07/8/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh; trao đổi việc giải quyết khó khăn tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản, thủy sản tại 

địa phương. 

 



7 
 

 

 

của Bộ Y tế cho các huyện, thị xã, thành phố; Báo cáo UBND tỉnh về việc hỗ trợ 
doanh nghiệp trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

- Về bình ổn thị trường:  

+ Nắm tình hình, báo cáo kịp thời thị trường hàng hóa trước, trong và sau 
tết Nguyên đán Tân Sửu tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi(12)trên địa bàn tỉnh, 

tăng cường phối hợp tuyên truyền nhằm đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết 
yếu phục vụ cho người dân tại các địa phương; Thị trường hàng hóa, giá cả ổn 

định, các doanh nghiệp tham gia bình ỗn trong dịp Tết đảm bảo về số lượng và 
chất lượng; Tổng kinh phí mà các doanh nghiệp tham gia bình ổn trong dịp tết 

đạt 170,49 tỷ đồng.  

  + Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hàng hóa phục vụ bình ổn 

thị trường năm 2021 và Tết Nhâm Dần năm 2022. 
  + Báo cáo Bộ Công Thương định kỳ hàng tháng kết quả thực hiện Chỉ thị 

số 08/CT-BCT  ngày 25/5/2021 về tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và 
tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của 

các địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; Báo cáo Tổng kết Quyết định số 2864/QĐ-

UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về ban hành Kế hoạch thực 
hiện Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020 và 
Tết Tân Sửu năm 2021. 

- Về quản lý Xuất nhập khẩu, Hội nhập kinh tế quốc tế: Tổ chức tập huấn 
tuyên tuyền, phổ biến về “Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên 

minh châu Âu (EVFTA)” năm 2021 cho 131 CCVC, doanh nghiệp xuất khẩu 
tham dự; Triển khai Chương trình xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 

2020 cho 40 doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đăng ký 02 
doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021; Thông tin tình hình thị trường tiêu thụ 

nông sản xuất khẩu của các nước như Indonesia, Hàn Quốc, Trung Quốc, thủ tục 
hải quan tại các cửa khẩu quôc tế và các cam kết & tận dụng cơ hội từ các Hiệp 

định CPTPP và EVFTA cho các Doanh nghiệp, HTX sản xuất kinh doanh, xuất 
nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh. 

- Về Thương mại điện tử:  

+ Tiếp tục củng cố và phát triển Sàn giao dịch Thương mại điện tử của 
tỉnh: Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện  tháng khuyến mại tập trung quốc 

gia năm 2021- Việt Nam Grand Sale (01/9-30/9/2021); Yêu cầu các Siêu thị, các 
cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh hưởng ứng triển khai Tuần lễ Thương hiệu 

quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4/2021; Ban hành Kế 
hoạch tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại điện tử cho doanh nghiệp thuộc 

các ngành hàng chủ lực/sản phẩm OCOP của tỉnh; Phối hợp với Ban Quản lý dự 
án SME tổ chức làm việc với các Sàn Thương mại điện tử như: Bưu chính 

Viettel Trà Vinh (Voso.vn), Công ty TNHH Shopee, Công ty Cổ phần Công 
nghệ Sen Đỏ, Công ty Cổ phần Tiki và Trung tâm tin học và công nghệ số để hỗ 

trợ kết nối mở gian hàng trực tuyến; Phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh hỗ trợ 

                                                 
12 Siêu thị Co.opmart Trà Vinh, Duyên Hải, Siêu thị VinMart, các Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
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các sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp tham gia kết nối trên các Sàn thương mại 
điện tử. Kết quả đến thời điểm hiện tại: (1) Có 20 cơ sở, doanh nghiệp mở gian 

hàng trên Sàn thương mại điện tử Voso.vn kinh doanh sản phẩm đặc sản, trái 
cây; (2) Sản phẩm Sầu Riêng, Măng cụt, Nhãn của HTX Tân Qui huyện Cầu Kè 
đang kinh doanh trên Sàn TMĐT Shopee.vn và Sendo.vn (đến nay đã tiêu thụ 

10,18 tấn trái cây các loại gồm:4,88 tấn sầu riêng, 4,7 tấn măng cụt và 0,6 tấn 
Nhãn);  (3) Sản phẩm Chôm chôm Java của HTX Tân Qui huyện Cầu Kè triển 

khai chương trình Tuần lễ nông sản Việt trên Sàn Thương mại điện tử Sendo.vn.  

+ Thực hiện đăng thông tin của 60 doanh nghiệp với 324 sản phẩm và hơn 

27 vùng nguyên liệu; triển khai tốt Chương trình thương mại điện tử Quốc gia, 
thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp vận hành 10 website đạt hiệu quả, 06 doanh 

nghiệp tham gia “Gian hàng Việt trực tuyến”, đăng ký 03 Đề án Thương mại 
điện tử năm 2022 (13) và danh sách 05 doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ ”Xây dựng 

giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp”  của tỉnh Trà Vinh với Cục Thương 
mại điện tử và Kinh tế số.  

+ Triển khai in 3.000 Sổ tay thông tin sản phẩm theo nhóm ngành hàng chủ 
lực, sản phẩm OCOP; Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh phục 

vụ công tác Xúc tiến thương mại, Xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. 

- Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Trình UBND tỉnh ban hành: Kế 
hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt 

Nam” năm 2021 và năm 2022; chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; tổ chức Lễ 

phát động các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt 
Nam” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại Siêu thị Go! Trà Vinh, có trên 50 

đai biểu tham dự; tổ chức treo 25 băng rôn tuyên truyền Ngày Quyền của người 
tiêu dùng Việt Nam trên các tuyến đường phố trên địa bàn Thành phố Trà Vinh 

và tại các chợ trung tâm huyện.  

- Về quản lý kinh doanh xăng dầu: Ban hành văn bản thống nhất tạm ngưng 

hoạt động cho 14 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nghỉ tết Nguyên đán 2021 
và thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham gia thẩm định 

chủ trương đầu tư 19 dự án; Thẩm định thiết kế xây dựng bản vẽ thi công 04 dự 
án. 

4. Lĩnh vực Khuyến công và Xúc tiến thương mại: 

 - Hoạt động hỗ trợ máy móc thiết bị: Tổ chức nghiệm thu 06 Đề án(14) 
(tổng vốn đầu tư là 1,86 tỷ đồng, trong đó kinh phí Khuyến công hỗ trợ 855 triệu 

                                                 
(13)  (1) Hỗ trọ xây dựng website, ứng dụng thương mại điện tử; (2) Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc xuất xứ đối với các sản 

phẩm đặc trưng của tỉnh Trà Vinh; (3) Xây dựng phầm mềm quản lý khách hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 

tỉnh phát triển sản xuất, kinh doanh. 
(14) (1) Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bún gạo truyền thống cho Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thanh Sơn. (2) Hỗ trợ ứng dụng gàu tải cấp liệu tự động cho HTX NN Long Hiệp. (3) Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc thiết bị trong sản xuất bánh tráng cho Hộ kinh doanh Bảo Hân. (4) Hỗ trợ ứng dụng ứng dụng máy 

móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gỗ mỹ nghệ cho Hộ kinh doanh Trần Thị Cẩm Vân. (5) Hỗ trợ ứng dụng 

máy hút chân không trong sản xuất hủ tiếu cho Hộ kinh doanh Thái Trường Bình. (6) Hỗ trợ ứng dụng máy tiện 

CNC trong sản xuất gỗ mỹ nghệ cho Hộ kinh doanh Long Phát. 
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đồng); Trình phê duyệt 02 Đề án(15) khuyến công quốc gia năm 2021, 11 Đề án 
thuộc Kế hoạch Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2022; làm việc với 

UBND các huyện, thị xã và thành phố Trà Vinh để thống nhất nội dung xây 
dựng Kế hoạch Khuyến công năm 2022 từ nguồn kinh phí địa phương; Theo 
dõi, kiểm tra tiến độ đầu tư máy móc thiết bị của 02 Đề án(16); Thực hiện thủ tục 

xin ngừng triển khai 03 Đề án(17) do cơ sở công nghiệp nông thôn đề nghị trả 
kinh phí. 

- Về truyền nghề: Tháng 9/2021 tư vấn, thiết kế nhãn hiệu Hộ kinh doanh 
Tạp hóa Hồng Sương - Ấp Chợ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải. Lũy kế 09 

tháng, thực hiện tư vấn thiết kế, đăng ký cho 04 cơ sở công nghiệp nông thôn. 

- Về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: 04/5 sản phẩm, 

bộ sản phẩm(18) được Bộ Công Thương công nhận sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021. 

- Về tổ chức, tham gia các cuộc Hội chợ, Lễ hội: Tham gia 03 cuộc Hội 
chợ tại các tỉnh Đắk Lắk, An Giang và Hậu Giang; Hỗ trợ 03 đơn vị(19) tham gia 

Lễ hội bánh dân gian do làng du lịch Mỹ Khánh, thành phố Cần Thơ; triển khai 
Kế hoạch tổ chức Hội chợ Ok Om Bok tại tỉnh Trà Vinh năm 2021; Đăng ký 

hoạt động và kinh phí tổ chức Hội chợ nhân dịp Kỷ niệm 30 tái lập tỉnh Trà 
Vinh năm 2022 từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia.  

- Tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn: Tổ chức 01 Phiên chợ 

hàng Việt về nông thôn nhân dịp Tết Quân - Dân tại xã Long Hiệp, huyện Trà 
Cú, với 60 gian hàng của 17 doanh nghiệp tham gia. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh kết hợp UBND huyện Trà Cú triển khai Chương trình ”gian hàng 0 
đồng” và trưng bày các sản phẩm đặc trưng của huyện Trà Cú.  

- Về kết nối thị trường và liên kết tiêu thụ sản phẩm: Tổ chức 02 cuộc Hội 
nghị gặp gỡ trao đổi kết nối hàng hoá và tiêu thụ sản phẩm giữa các cơ sở, Hợp 

tác xã, Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh với Công ty cổ phần thương mại Bách Hoá 
Xanh và Sàn thương mại điện tử Voso.vn. Kết quả, có 19 cơ sở, doanh nghiệp, 

Hợp tác xã tham gia. Triển khai các hoạt động liên kết, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 
như: (i) hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thủy sản cho các cơ sở, doanh nghiệp, đến nay 

đã hỗ trợ tiêu thụ trên 57 tấn trái cây các loại của huyện Cầu Kè, giới thiệu tiêu, 
ớt sừng vàng cho huyện Tiểu Cần và huyện Trà Cú; (ii) theo dõi thực hiện các 
Biên bản ghi nhớ - Hợp đồng đã được ký kết sau các chuyến kết nối thị trường, 

kết quả, có 13 doanh nghiệp, Hợp tác xã duy trì được hợp đồng cung ứng sản 

                                                 
(15) (1) “Hỗ trợ ứng dụng máy tách màu gạo” tại Hộ kinh doanh Nhà máy xay lúa Trần Thanh; (2) “Hỗ trợ ứng 

dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gạch không nung” tại Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Ba Vũ.  
(16) (1) “Hỗ trợ ứng dụng dây chuyền sản xuất chai PET tự động” tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Biển Xanh và 

(2) “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất trà” tại Hợp tác xã Nông nghiệp Nhật Linh  
(17) (1) “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất sô-cô-la” tại Công ty TNHH Cacao Mekong; (2) “Hỗ 

trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp” tại DNTN Phúc Anh Nam; (3) “Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp” tại DNTN May Diễm Kiều. 
(18) 02 bộ sản phẩm “Cơm dừa sấy khô, Nước cốt dừa cấp đông” và “Than viên gáo dừa, Than hoạt tính sọ dừa” 

của Công ty Cổ phần Trà Bắc; “Bánh tráng IMEXTRAVINH” của Công ty lương thực Trà Vinh; “Mật hoa dừa 

Sokfarm” của Công ty TNHH Trà Vinh Farm. 
(19) Công ty TNHH Trà Vinh Farm; Công ty TNHH CaCao MeKong; cty TNHH chế biến dừa sáp Cầu Kè  
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phẩm hàng hóa tại các điểm bán hàng đặc sản vùng miền, cửa hàng, siêu thị: Tp. 
Cần Thơ, An Giang, Tp. Hồ Chí Minh, Long An, Tp. Hà Nội, …(iii) hỗ trợ kết 

nối tiêu thụ nông sản, thuỷ hải sản và các mặt hàng thiết yếu cho hơn 27 tỉnh(20) 
đến 393 lượt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, làm việc với Siêu thị 
Go! Trà Vinh, Viettel post Trà Vinh và liên hệ với các Sở Công Thương của 38 

tỉnh, thành phố để hỗ trợ tiêu thụ và giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản, 
thủy sản của tỉnh Trà Vinh đến tay người tiêu dùng. 

 5. Lĩnh vực nông thôn mới:  

- Rà soát dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Trà Vinh để 

triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025; Ban hành Kế hoạch kiểm tra 
tình hình thực hiện tiêu chí 4 về điện nông thôn trên địa bàn 8 xã và huyện Châu 

Thành đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 

- Tham gia Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 

2020 tại 07 xã(21) thuộc các huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Duyên Hải và Càng Long; 
Xác nhận kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao (tiêu chí 4, tiêu chí 

7) cho 10 xã(22) thuộc huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Tiểu Cần,Cầu Kè và mức 
độ đạt tiêu chí 4 về điện và tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 

cho 03 xã(23) thuộc huyện Cầu Ngang và Duyên Hải; Tiếp tục duy trì số tiêu chí 
4 và tiêu chí 7 đã đạt trên địa bàn các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng 
cao; Hỗ trợ huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.  

Đến nay toàn tỉnh có 85/85 xã đạt tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí 7 về cơ 
sở hạ tầng thương mại nông thôn; 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã 

Duyên Hải, thành phố Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

6. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động pháp 

chế:  
- Triền khai 03 cuộc kiểm tra chuyên ngành, tại 84 cơ sở, doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. Phát hiện 24 cơ sở còn hạn chế, tồn tại; Xử phạt vi phạm hành 
chính 08 trường hợp, với số tiền: 51.157.000 đồng (Trong đó: 06 trường hợp 

phát hiện qua kiểm tra, 02 trường hợp do Điện lực chuyển), hướng dẫn cho cam 
kết khắc phục 17 trường hợp; Thực hiện 01cuộc Kiểm tra công vụ đối với các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở (theo Kế hoạch số 20/KH-SCT ngày 05/02/2021 Sở 
Công Thương). 

- Phối hợp Sở Y Tế và các ngành liên quan tổ chức lấy 30 mẫu trên bao bì 

thực phẩm đông lạnh nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19 để xét 
nghiệm, Kết quả 30/30 mẫu đều có kết quả âm tính với SARS CoV-2. 

- Phối hợp Cục QLTT tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa 
trong tình hình dịch bệnh Covid-19 

                                                 
(20) Sóc Trăng, Bình Thuận, Lạng Sơn, Khánh Hòa, Phú Thọ, Đồng Nai, Cà Mau, Đắk Lắk, Bến Tre, Hải Phòng, 

Quảng Ngãi, Kiên Giang, Nghệ An, Hà Nam, Hải Dương, KonTum, Quảng Trị, Hậu Giang, Bắc Giang, Ninh 

Thuận, Sơn La, Bắc Kạn, Điện Biên, Thái Bình, Yên Bái, An Giang, Thái Nguyên. 
21 Các xã: Thạnh Phú, An Phú Tân, Ninh Thới, thuộc huyện Cầu Kè; xã Tân Hòa  thuộc huyện Tiểu Cần; Long Vĩnh, thuộc 

huyện Duyên Hải; xã Nhị Long Phú, xã An Trường, huyện Càng Long. 
22 Hưng Mỹ, Mỹ Long Nam, Mỹ Long Bắc, Thạnh Phú, Ninh Thới, An Phú Tân, Tân Hòa, thuộc huyện Cầu Kè 
23 Hiệp Hòa, Mỹ Hòa, thuộc huyện Cầu Ngàng và Ngũ Lạc, thuộc huyện Duyên Hải 
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- Tổ chức 26 cuộc tiếp công dân thường xuyên, tiếp nhận 08 đơn yêu cầu, 
kiến nghị, phản ánh (kết quả đã xử lý, giải quyết dứt điểm thỏa đáng, không đơn 

thư tồn động). 

- Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phổ biến giáo dục 
pháp luật, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, kế hoạch thực hành tiết kiệm, 

lãng phí.... 

7. Công tác hành chính, văn phòng: 

- Tổ chức lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối 
với việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Công Thương; thực hiện lấy ý kiến 01 văn bản quy phạm pháp luật(24), 07 
văn bản lĩnh vực chuyên môn và tham gia góp ý xây dựng văn bản do các sở, 

ngành lấy ý kiến. 

- Thực hiện rà soát, trình UBND tỉnh công bố danh mục 117 TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (4) , trong đó, có 59 TTHC mức độ 
4 (50,4%), 36 TTHC mức độ 3 (30,8%), 22 TTHC mức độ 2 (18,8%), đồng thời, 

đăng tải kịp thời trên Trang tin điện tử của Sở Công Thương và niêm yết tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân 

truy cập, tra cứu. Duy trì việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch 
vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. Kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả (từ ngày 15/8/2021 đến ngày 14/9/2021) là 968 hồ sơ (trong đó tồn kỳ 

trước 03 hồ sơ, có 915 hồ sơ nhận trực tuyến (25), 50 hồ sơ nhận trực tiếp và dịch 
vụ bưu chính), trả kết quả đúng và trước thời gian quy định 927 hồ sơ, các hồ sơ 

trong hạn tiếp tục giải quyết cho công dân theo đúng quy định, không có hồ sơ 
trễ hẹn. 

- Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch và các phương án phòng, chống 
dịch khi có các trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại đơn vị; Kế hoạch thực hiện 

Quyết định số 1740/QĐ ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 
hành động triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Xây 
dựng và ban hành Quy chế hoạt động, Kế hoạch phát động phong trào thi đua và 

ký giao ước thi đua Khối thi đua Khối 7 năm 2021. 

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế của Sở đảm bảo theo quy 
định của Đề án số 05-ĐA/TU ngày 21/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

Quyết định số 638/QĐ-UBND, Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 
của UBND tỉnh, thực hiện hoàn thành việc sắp xếp số lượng cấp phó phòng đảm 

bảo đúng theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 
động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 10 công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng thuộc 

Sở, trình UBND tỉnh bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Sở Công Thương. Ban hành 
Quyết định tuyển dụng 02 viên chức trúng tuyển làm việc tại Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến thương mại, đồng thời, thông báo xét tuyển viên chức năm 

                                                 
24 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà 

nước của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
25 Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt 94,52%. 
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2021 với 01 chỉ tiêu cần tuyển; Quyết định cho 01 công chức được hưởng phụ 
cấp thâm niên nghề, 01 công chức nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí và giải quyết 

cho 02 viên chức, người lao động thôi việc theo nguyện vọng. 

- Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. Chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn 

tổ chức bộ máy, nhân sự của đơn vị theo Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 
07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập. Kết quả, sau khi sắp xếp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 
thương mại giảm từ 04 phòng xuống còn 03 phòng chuyên môn(26). 

- Triển khai Kế hoạch số 23/KH-SCT ngày 17/02/2021 của Sở Công 
Thương về đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, lập danh sách cử trên 30 lượt công 

chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do các Sở, ban ngành tổ 
chức. Đồng thời, tiếp tục khảo sát nhu cầu của CCVC để cử tham gia các khóa 

bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tin học và tiếng Khmer, nhằm góp phần nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CCVC, hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. 

- Triển khai các kế hoạch: Kiểm soát thủ tục hành chính; nâng chất lượng 

các tiêu chí cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2021; thực hiện mô hình “Chính 
quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”; Thực hiện việc duy trì, áp dụng và 
cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào 

hoạt động của Sở Công Thương. 

- Phân công trên 96 lượt lãnh đạo, CCVC trực đảm bảo an toàn cơ quan 

trong những ngày nghỉ tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 và các ngày nghỉ lễ 
30/4; 1/5, 02/9 và Giỗ tổ Hùng Vương. 

- Thực hiện đúng quy định về chế độ, chính sách cho CCVC: Thực hiện 
chi thu nhập tăng thêm cho CCVCNLĐ từ nguồn kinh phí tiết kiệm được năm 

2020; Xét nâng bậc lương trước hạn và nâng bậc lương thường xuyên cho 08 
CCVC; tổ chức xét thi đua khen thưởng năm 2020 cho tập thể các phòng, đơn vị 

trực thuộc và CCVCNLĐ, đồng thời, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng 
cho CCVC theo quy định (27). 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

1. Những mặt đạt được: 

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ các Bộ, 

ngành Trung ương, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành tỉnh và 
địa phương. Đặc biệt là nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CCVC ngành công thương, 

đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2021; 
Không ngừng đổi mới về thể chế, triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo bồi 

                                                 
26 Gồm Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, 

Phòng Xúc tiến thương mại. 
 
27 Tập thể: 08 lượt, cá nhân: 89 lượt (Giám đốc Sở công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 05 đơn vị, đề nghị Chủ 

tịch UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc cho 02 đơn vị và tặng bằng khen cho 01 đơn vị; Giám đốc Sở Công 

nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 57 cá nhân, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 09 cá nhân; Đề nghị Chủ  tịch 
UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 cá nhân, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 01 cá nhân; Đề nghị Bộ Công 

Thương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” cho 02 cá nhân). 
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dưỡng, quy trình điều động CCVC thực hiện đúng theo quy định; Công tác 
tuyển dụng, đào tạo triển khai theo kế hoạch; cải cách TTHC đạt được kết quả 

thiết thực, mang đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh cải 
cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính luôn được quan tâm và đặt lên 
hàng đầu; trực tiếp đi cơ sở nắm tình hình, hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp tháo 

gỡ và đề xuất tháo gỡ kịp thời, phối hợp tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh hoạt động ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh 

vực công thương và khắc phục một số hạn chế về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh; Giá trị sản xuất công nghiệp và Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 

9/2021 tăng so tháng 8/2021. 

- Phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng 

các dự án công nghiệp, điện, Cụm công nghiệp trên địa bàn; Hỗ trợ doanh 
nghiệp kết nối, mở rộng thị trường, tham gia các cuộc hội chợ trong và ngoài 

tỉnh, thực hiện giao dịch mua bán sản phẩm, hàng hóa trên các Sàn thương mại 
điện tử hiện đại bằng nhiều phương thức; Hoạt động khuyến công và xúc tiến 

thương mại luôn bám sát mục tiêu, nội dung kế hoạch đề ra, tích cực triển khai 
các đề án hỗ trợ máy móc thiết bị để đổi mới công nghệ cho cơ sở công nghiệp 

nông thôn, tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh, phục vụ công tác Xúc tiến thương 
mại của tỉnh; Tổ chức tốt kiểm tra đợt cao điểm “Tháng hành động vì an toàn 
thực phẩm” năm 2021, đợt kiểm tra liên ngành và triển khai thực hiện các đợt 

khuyến mại tập trung do Bộ Công Thương phát động; phối hợp kiểm soát tốt thị 
trường, giá cả hàng hóa cơ bản ổn định, hạn chế mua bán hàng gian, hàng giả, 

hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc găm hàng, tăng giá bất hợp pháp, nguồn 
cung hàng hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. 

 * Nguyên nhân đạt được:  

- Công tác tham mưu xây dựng, triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh và Bộ, ban ngành Trung ương kịp thời, hiệu quả, nội dung luôn 
bám sát với bối cảnh, tình hình thực tế của ngành, của cơ quan, đơn vị; Đổi mới 

trong công tác chỉ đạo, giao việc cho công chức, viên chức thực hiện các nhiệm 
vụ, kết hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc đảm bảo tiến độ. Phối hợp tốt với các 

ngành, địa phương trong triển khai các dự án, công trình điện, Cụm công 
nghiệp; khảo sát đưa vào hỗ trợ đối tượng thực hiện các đề án Khuyến công, đối 
tượng tham gia công tác Xúc tiến thương mại thông qua các cuộc hội chợ, phiên 

chợ, hội nghị trong và ngoài tỉnh; các cuộc kiểm tra chuyên ngành, liên ngành về 
an toàn thực phẩm, an toàn điện,..; quản lý doanh nghiệp trên địa bàn các huyện, 

thị xã, thành phố; công tác giải quyết thủ tục hành chính và hỗ trợ, đề xuất tháo 
gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp. 

- Một số dự án doanh nghiệp đi vào hoạt động đóng góp vào giá trị sản 
xuất công nghiệp của tỉnh như: Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2, Công ty 

TNHH TM&SX Bảo Tiên, Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong (Chủ sở hữu 
mới), Công ty cổ phần thủy sản Thông Thuận Trà Vinh. 

- Tỉnh không còn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ, chuyển sang áp dụng theo Chỉ thị số 15/CT-TTg (từ 
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13/9/2021), một số doanh nghiệp thực hiện sản xuất trở lại theo Phương án 3 tại 
chỗ. 

 2. Mặt hạn chế, khó khăn: 
Bên cạnh một số kết quả đạt được, trong 9 tháng đầu năm 2021 ngành 

công thương phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt là trong bối 

cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lây lan trong cộng đồng, 
ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thực hiện các chỉ tiêu của ngành và một số 

nhiệm vụ được giao cho Sở Công thương, cụ thể:  
- Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 9 

tháng năm 2021 đều giảm so với cùng kỳ năm 2020. 
- Các doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn, thị trường xuất khẩu, 

lưu thông hàng hóa bị ách tắc, chuỗi sản xuất-cung ứng hàng hóa bị gián đoạn, 
nguyên liệu sản xuất khan hiếm, giá nguyên liệu tăng cao, các doanh nghiệp tạm 

ngưng hoạt động do thực hiện giãn cách xã hội.  
- Công tác giải phóng mặt bằng đối với 05 dự án điện gió(28) còn chậm, 

ảnh hưởng đến tiến độ thi công và vận hành các nhà máy; Chính phủ chưa có 
hoặc chậm ban hành Quyết định chuyển đổi đất lúa đối với các Cụm công 

nghiệp đã được thành lập, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai công tác giải phóng 
mặt bằng các Cụm Công nghiệp trên địa bàn.  

- Công tác triển khai các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị còn 

chậm, ở một số địa phương doanh nghiệp dừng không thực hiện; Việc tổ chức 
lớp truyền nghề tại cơ sở công nghiệp nông thôn và tham gia, tổ chức các cuộc 

hội chợ, phiên chợ trong và ngoài tỉnh không thể triển khai đảm bảo được tiến 
độ. 

 - Sản lượng phát điện của các dự án tại Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải, 
Dự án Điện mặt trời Trung Nam và khách hàng điện mặt trời áp mái bị cắt giảm. 

- Tỉnh đã ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức 
kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, nhưng đến nay 

công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ còn chậm, chưa thu hút được nhiều 
nhà đầu tư vào lĩnh vực chợ trên địa bàn tỉnh.  

- Trong thời gian giãn cách xã hội về nguồn cung hàng hóa có một số ít 
mặt hàng như mì, hủ tíu gói của một số nhãn hiệu giảm từ 20-40%, dẫn đến có 
một số địa phương thiếu hàng cục bộ; Việc giao hàng của siêu thị, cửa hàng tiện 

lợi còn chậm.  

- Các hoạt động tổ chức hội chợ, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu bị 

gián đoạn, dẫn đến các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động của ngành còn 
hạn chế, ảnh hưởng đến chỉ số thành phần Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp giảm; 

việc tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng của CCVC bị gián đoạn; Một số cuộc 
thanh, kiểm tra tạm dừng do phải thực hiện giãn cách. 

* Nguyên nhân hạn chế:  

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm 2020, đặc 

biệt là đợt bùng phát trong cộng đồng từ tháng 4/2021 đến nay. Các doanh 

                                                 
28 1. Dự án Nhà máy điên gió Hàn Quốc - Trà Vinh; 2. Dự án Nhà máy điện gió V1-2; 3. Dự án Nhà máy điện gió số 3 tại 

vi trí V1-3; 4. Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 1; 5. Dự án Nhà máy điên gió Hiêp Thạnh. 
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nghiệp chấp hành Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ, Chỉ thị 09/CT-UBND, Chỉ 
thị số 10/CT-UBND; Công văn số 3405/UBND-KGVX ngày 14/8/2021 và Công 

văn số 4021/UBND-KGVX ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh tạm ngưng hoạt 
động, đã ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu công ngiệp, thương mại của tỉnh; 
một số nhiệm vụ hoạt động của ngành chưa đạt hiệu quả cao; một số dự án, công 

trình điện, cụm công nghiệp triển khai còn chậm; các hoạt động tổ chức hội chợ, 
xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu bị gián đoạn; nhiều doanh nghiệp tham 

gia vào hoạt động sản xuất, xuất khẩu bị ảnh hưởng, tác động làm giảm chỉ số 
thành phần Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. 

- Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 736/BCT-ĐTĐL 
ngày 05/02/2021 nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia trong 

những thời điểm phụ tải xuống thấp, đặc biệt là trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán 
Tân Sửu và một số Tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải thực hiện tiểu 

tu, đại tu để sửa chữa, nên phải tạm ngưng hoạt động hoặc hoạt động nhưng 
không hết công suất, sản lượng điện sản xuất giảm. 

- Hiện nay Thủ tướng Chính phủ chưa có văn bản chấp thuận chủ trương 
chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp đối với Cụm công nghiệp Sa Bình, 

thành phố Trà Vinh và Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, huyện huyện Cầu 
Ngang. 

- Tỉnh Trà Vinh không có doanh nghiệp sản xuất mặt hàng mì, hủ tíu gói 

phải phụ thuộc nhà sản xuất ngoài tỉnh, do tình hình dịch bệnh Covid -19 nên 
một số nhà máy sản xuất phải thực hiện 03 tại chổ (giảm 50% công nhân sản 

xuất), một  số nhà máy ngừng sản xuất do trong khu phong tỏa; Nguyên liệu đầu 
vào bị thiếu hụt,..; Thực hiện giãn cách xã hội nên đa phần người dân chuyển 

sang hình thức mua online nhưng lực lượng giao hàng hạn chế về số lượng cũng 
như siêu thị cũng rút ngắn thời gian hoạt động do phải đóng cửa trước 18 giờ 

nên việc giao hàng chậm. 
IV. KẾ HOẠCH QUÍ IV NĂM 2021: 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-SCT ngày 27/01/2021 của Sở Công 
Thương về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 19/01/2021 của Tỉnh ủy, 

Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh, Quyết định số 
163/QĐ-BCT ngày 19/01/2021 của Bộ Công Thương. Sở Công Thương đề ra 
một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:  

1. Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành công thương được 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trong năm 2021; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị 

quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Kế hoạch hành 
động của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2021; triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 
của tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phối hợp giám sát thị trường, 

giá cả các mặt hàng thiết yếu có thể mất cân đối cung cầu do Covid-19 gây ra. 
Đồng thời, tổ chức tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành công 

thương năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 
2. Trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch Xúc tiến thương mại giai đoạn 

2021-2025; Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược “Phát triển thương mại 
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trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh 
Trà Vinh; Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và 

lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh trong năm 
2022. 

3. Phối hợp với các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh 

nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho cở sở, doanh nghiệp ổn định và phục hồi sản 
xuất, nhất là triển khai các chính sách tín dụng, giảm thuế, tiền thuê đất, giảm lãi 

suất vay... phù hợp với mức độ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo quy định 
của Trung ương; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp, Cụm công 

nghiệp đã được thành lập (Sa Bình, Hiệp Mỹ Tây, Phú Cần, Tân Ngại); các dự 
án công trình điện, cố gắng đưa 03 công trình 110kV vào vận hành: (1) Phân 

pha dây dẫn đường dây 110kV Vũng Liêm - Trà Vinh 2; (2) Công trình trạm 
biến áp 110kV Trà Cú và đường dây 110kV Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải tỉnh 

Trà Vinh; (3) Trạm 110kV Dân Thành và đường dây đấu nối tỉnh Trà Vinh ; Hỗ 
trợ chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thành các 

dự án năng lượng tái tạo đang triển khai: (1) Nhà máy điện gió Hàn Quốc - Trà 
Vinh. công suất 48MW; (2) Nhà máy điện gió V1-2, công suất 48 MW; (3) Nhà 

máy điện gió V1-3, công suất 48 MW; (4) Nhà máy điện gió Duyên Hải, công 
suất 48MW; (5) Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh, công suất 78MW. Đồng thời,tiếp 
tục hỗ trợ các dư án: (1) Nhà máy điện gió Đông Hải 1, công suất 100MW; (2) 

Nhà máy điện gió Đông Thành 1, công suất 80MW; (3) Nhà máy điện gió Đông 
Thành 2, công suất 120MW; (4) Nhà máy điện gió Thăng Long tại vị trí V3 -1 và 

tiếp tục theo dõi 38 dự án đã được UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị Bộ Công 
Thương đưa vào Quy hoạch điện VIII. 

4. Tập trung hoàn thiện triển khai Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, 
hiệu quả năm 2021; Chỉ đạo Công ty Điện lực Trà Vinh triển khai phương án hỗ 

trợ giảm tiền điện (đợt 5) cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 
5411/BCT-ĐTĐL ngày 6/9/2021 của Bộ Công Thương;  tham mưu UBND tỉnh 

chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chi trả tiền điện thực hiện đúng 
định mức đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2021; chỉ đạo các đơn vị hoạt 

động điện lực báo cáo kết quả kế hoạch đầu tư, nâng cấp cải tạo các công trình 
điện năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 đảm bảo cung cấp điện ổn định 
an toàn đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục hỗ trợ 

kiểm tra an toàn điện trên địa bàn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông 
thôn mới nâng cao và huyện Châu Thành đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao 2021.Tổng kết đánh giá kế hoạch bảo vệ môi trường, an toàn công nghiệp, 
hóa chất ngành công thương năm 2021 gắn với với thực hiện chương trình mục 

tiêu kép trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo quy định. 
5. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đăng ký tổ chức Hội chợ, Phiên 

chợ trên địa bàn tỉnh tại các địa điểm đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết 
định số 3713/QĐ-UBND ngày 19/11/2020, đăng ký thực hiện khuyến mại, các 

Chương trình kích cầu tiêu dùng,..góp phần tăng trưởng Tổng mức bán lẻ hàng 
hóa trong tỉnh.  

6. Tiếp tục triển khai có hiệu quả: Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 
09/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn 
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thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 và Tết Nhâm Dần năm 2022 đến 
các doanh nghiệp, siêu thị; Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND  tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát và quản 
lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 
phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch chuyển đổi mô 

hình tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ giai đoạn 2021-2025; Kế 
hoạch phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 

(Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 và Quyết định số 720/QĐ-
UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh); Kế hoạch thực hiện Quyết định số 

1090/QĐUBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành 
Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu 

vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa 
bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt 

Nam và Liên Minh Châu Âu (EVFTA) của tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch Phát triển 
thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ 

nghệ tỉnh Trà Vinh đến năm 2025; Kế hoạch, Phương án dự trữ hàng hóa phòng, 
chống dịch Covid-19; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1457/QĐ-BCT ngày 

03/6/2020 của Bộ Công Thương Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công 
Thương nhằm khôi phục và thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại trong 
giai đoạn mới phòng, chống dịch Covid-19. 

7. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch khuyến công và Xúc 
tiến thương mại năm 2021: Hoàn thành công tác nghiệm thu 02 Đề án hỗ trợ 

máy móc, thiết bị (29); tổ chức 01 lớp truyền nghề, 01chuyến học tập kinh nghiệm 
cho cơ sở, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm quà lưu niệm, 

quà tặng trên địa bàn tỉnh; Tổ chức 01 cuộc Hội chợ (Hội chợ Ok Om Bok Trà 
Vinh năm 2021) và 02 Phiên chợ hàng Việt trong tỉnh; Tham gia 06 cuộc hội 

chợ ngoài tỉnh nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, liên kết thị trường, giao lưu 
hợp tác với các tỉnh thành trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chào bán, 

chào mua trực tiếp và trực tuyến trên các Sàn thương mại điện tử đã tham gia ký 
kết; Phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn về xây dựng phát triển thương hiệu và 

nâng cao năng lực thiết kế trên địa bàn tỉnh; Xây dựng 03 Đề án đăng ký Kế 
hoạch năm 2022 từ nguồn kinh phí Trung ương; Đẩy mạnh công tác Xúc tiến 
thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, xây dựng chuỗi giá trị, hỗ trợ doanh 

nghiệp hội nhập hiệu quả, nâng cao chất lượng thông tin, dự báo thị trường; Chủ 
động kết nối, hỗ trợ nông dân, HTX đưa các sản phẩm nông sản, công nghiệp 

chế biến của tỉnh vào hệ thống các kênh phân phối hiện đại; Đánh giá hiệu quả 
sử dụng các nguồn vốn: SME, đối ngoại, vốn khác trong năm 2021, đồng thời 

khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp, các đối tượng sử dụng trong năm 2022, tạo 
điều kiện tiếp cận, hỗ trợ phát triển, nhằm nâng cao tính cạnh tranh và chất 

lượng sản phẩm trên thị trường. 
8. Triển khai thực hiện công tác thanh, kiểm tra theo kế hoạch (tùy vào 

tình hình dịch bệnh); tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo lịch đã công 

                                                 
(29) (1) “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất trà” tại Hợp tác xã Nông nghiệp Nhật Linh; (2) 

“Hỗ trợ ứng dụng dây chuyền sản xuất chai PET tự động” tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Biển Xanh.  



18 
 

 

 

bố; Giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh của công dân; phối hợp với các ngành chức năng, cơ quan thường trực Ban 

chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát mặt hàng thuộc chức 
năng quản lý của ngành; duy trì công khai thực hiện đường dây nóng để tiếp 
nhận thông tin tố giác của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp 

luật trong thực thi công vụ. 
9.  Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo kế hoạch; tiếp tục triển 

khai, quán triệt tốt Nghị quyết số 30c-NQ/CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, 
Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 04/4/2017 Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 23/01/2017 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh; Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 
12/8/2020 và Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh 

về phê duyệt Quy chế phối hợp trong thực hiện Chỉ số thành phần tính minh 
bạch và Quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần Dịch vụ hỗ trợ doanh 

nghiệp trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Cử CCVC tham gia các 
khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để áp dụng thực tế tại đơn vị đạt hiệu quả. 

Kịp thời tuyển dụng viên chức để bố trí đủ số lượng theo yêu cầu vị trí việc làm 
và chỉ tiêu được UBND tỉnh giao; Tiếp nhận các ý kiến phản hồi của các sở, ban 

ngành tỉnh, các cơ sở, doanh nghiệp để thực hiện công tác cải cách hành chính 
tại đơn vị hiệu quả hơn. Tăng cường tiếp nhận và giải quyết kịp thời các TTHC 
được người dân, doanh nghiệp nộp trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia và 

Cổng dịch vụ công của tỉnh. Duy trì việc công khai, niêm yết TTHC được công 
bố tại cơ quan, Trung tâm phục vụ Hành chính công và trên trang tin điện tử của 

Sở Công Thương; Duy trì công khai, niêm yết TTHC bằng nhiều hình thức.  

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại 

tháng 9, lũy kế 9 tháng đầu năm và kế hoạch Quí IV năm 2021. Sở Công 
Thương trân trọng gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở KHĐT (tổng hợp); 
- GĐ Sở (b/c); 
- Lưu: VT, VP.                                    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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