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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

   
Số:         /BC-SCT Trà Vinh, ngày     tháng 12  năm 2021 

 
BÁO CÁO 

Tổng kết tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động 
thương mại năm 2021, xây dựng kế hoạch năm 2022 

 

Trong năm 2021, 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), 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, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.  

Thực hiện Công văn số 7700/BCT-KH ngày 03/12/2021 của Bộ Công 
Thương về việc báo cáo tổng kết năm 2021, xây dựng kế hoạch năm 2022, Sở 

Công Thương báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Lĩnh vực công nghiệp: 

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 32.015,43  tỷ đồng, chỉ đạt 70,92% kế 

hoạch, giảm 9,74% so cùng kỳ. Trong đó, ngành điện đóng góp 18.921,57 tỷ 

đồng, chiếm 59,33% tổng giá trị sản xuất công nghiệp chung toàn tỉnh(1) và một 

số sản phẩm chủ yếu tăng so cung kỳ (Phụ lục kèm theo). 
- Về đầu tư, phát triển điện: Phát triển 24,51km đường dây trung thế; 

21,23km đường dây hạ thế, 292 trạm biến áp (dung lượng 43.867,5kV). Nâng 
tổng số toàn tỉnh có 3.124km đường dây trung thế; 5.333,10 km đường dây hạ thế 

và 6.295 trạm biến thế (tổng dung lượng 532.808,5kVA); Tổ máy 1 của Nhà máy 
Nhiệt điện Duyên Hải 2 đi vào hoạt động, nâng tổng số nhà máy đi vào hoạt động 
04 nhà máy (Nhà máy 1,2,3 và 3 mở rộng). Đối với các dự án năng lượng tái tạo: 

Đã lắp đặt được 79/79 turbine của 05 dự án và được công nhận phát điện thương 
mại (COD) với 64/79 turbine, tổng công suất là 256,8MW(2). 

Toàn tình phát triển 3.124 hộ sử dụng điện, góp phần tăng tỷ lệ hộ sử 
dụng điện đạt 99,25% (vượt 0,05% so với kế hoạch năm 2021 là 99,2%) so với 

tổng số hộ dân toàn tỉnh(3). 

- Về phát triển Cụm công nghiệp: Ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn Chủ đầu tư 

cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Lưu Nghiệp Anh (Trà Cú), Cụm công 

                                                 
1 Tổng sản lượng phát điện của Nhiệt điện Duyên Hải là 16,63 tỷ kWh; Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trung Nam là 220 triệu  
kWh; 05 dự án điện gió 263,5 triệu kWh. 
2  (1) Dự án điện gió V1-2 của Công ty cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh (12/12 turbine, công suất 48MW); (2) Dự án 

nhà máy điện gió Hàn Quốc - Trà Vinh giai đoạn 1 của Công ty cổ phần điện gió Trà Vinh 1 (12/12 turbine, công suất 48MW); 

(3) Dự án Điện gió số 3 của Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh (12/12 turbine, công suất 48MW) (4) Dự án điện gió Đông Hải 1 

của Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam Trà Vinh 1 (25/25 turbine, công suất 100MW); (5) Dự án điện gió hiệp thạnh của 
Công ty CP năng lượng tái tạo Ecotech Trà Vinh (3/18 turbine, công suất 12,8/78MW). 
3 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.  
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nghiệp Tân Bình (Càng Long); Quyết định lựa chọn chủ đầu xây dựng cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Sa Bình (TP Trà Vinh); Cụm công nghiệp Hiệp 

Mỹ Tây (Cầu Ngang); điều chỉnh quy mô diện tích Cụm công nghiệp Tân Ngại; 
xây dựng Phương án Phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai 
đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đến nay, tỉnh đã thành lập 04 CCN 

(Cụm công nghiệp Sa Bình, Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, Cụm Công nghiệp 
Tân Ngại và Cụm công nghiệp Phú Cần), với tổng diện tích 93,18 ha; tổng vốn 

đầu tư khoảng 987,98 tỷ đồng, các cụm công nghiệp đang triển khai, hoàn chỉnh 
các thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật. 

- 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 và đề xuất xử lý theo quy định; thẩm định và cấp 13 giấy chứng nhận đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm; Xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên mục tuyên 

truyền trên Đài Truyền hình Trà Vinh về an toàn toàn thực phẩm. 

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

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. Giám sát ngành điện thực hiện 

giảm giá điện cho 74 khách hàng, giảm tiền điện cho 272.291 khách hàng, với 
tổng số tiền trên 21,23 tỷ đồng.  

- Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục: Khuyến khích đầu tư xây dựng các dự án 
đốt rác phát điện, điện sinh khối, điện khí, chú trọng sử dụng khí LNG,...để kêu 

gọi đầu tư. Đồng thời kiến nghị Bộ Công Thương đưa các công suất tiềm năng về 
năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch phát triển điện VIII. 

2. Lĩnh vực thương mại:   
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đến cuối năm 

2021 đạt 31.910,47 tỷ đồng, đạt 88,64% so kế hoạch, giảm 4,86% so cùng kỳ. 

Thị trường hàng hóa, giá cả ổn định, các doanh nghiệp tham gia bình ổn đảm bảo 

về số lượng và chất lượng; Các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 
đáp ứng nhu cầu của người dân. Tổng kinh phí mà các doanh nghiệp tham gia 
bình ổn thị trường năm 2021 và Tết Nhâm Dần năm 2022 là 291,982 tỷ đồng 

(trong đó, giá trị hàng hóa phục vụ tết 147,443 tỷ đồng, phục vụ mùa khai giảng 
144,539 tỷ đồng). 

- Về phát triển hạ tầng thương mại (chợ, TTTM, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, 
các đại lý xăng dầu, gas, LPG,..): Phát triển mới 11 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 

01 cửa hàng tiện lợi. Nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 323 cửa hàng, sức chứa 
9.690m3, 09 thương nhân phân phối và 01 tồng đại lý và 04 kho xăng dầu với 

tổng dung tích 9.100m3; 04 Thương nhân phân phối và 01 Đại lý LPG; 07 siêu 
thị, 02 Trung tâm thương mại và 116 chợ; 25 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. 
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  - Xây dựng và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện Kế hoạch tổ chức: 
“Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021-Vietnam Grand Sale 2021; “Ngày 

mua sắm trực tuyến Việt Nam- Online Friday 2021”; các Siêu thị, 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 ngày 20/4/2021. Qua phát động, đã xác nhận 

23 hồ sơ đăng ký khuyến mại và có 12.048 thông báo khuyến mại được thực hiện 
với nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn, hàng hóa khuyến mại đa phần là hàng Việt 

Nam đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ở mọi đối tượng.  

- Về công tác bình ổn thị trường: Tham mưu UBND tỉnh: ban hành Kế 

hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2021 và Tết Nhâm Dần 
năm 2022 theo hướng xã hội hóa; Báo cáo tổng kết Quyết định số 2864/QĐ-

UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc 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. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 
12/11/2021 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân 

đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 
2022 và Xây dựng Kế hoạch hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022. 
- 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, đề cử 02 doanh nghiệp (4)  tham gia 
Chương trình xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020 do Bộ Công 

Thương tổ chức và có 01 doanh nghiệp xuất khẩu đạt; Tổ chức làm việc và kết 
nối với các Sàn Thương mại điện tử: Voso.vn,  Shopee.vn, Sen Đỏ.vn, Tiki.vn.  

Kết quả: Ký 03 biên bản hợp tác giữa Sở Công Thương và Sàn thương mại điện 
tử Voso.vn, Shopee.vn, Sendo.vn; Có trên 20 cơ sở, doanh nghiệp mở gian hàng 

trên Sàn thương mại điện tử Voso.vn kinh doanh sản phẩm đặc sản, trái cây; Kết 
nối HTX Tân Qui huyện Cầu Kè tiêu thụ trái cây các loại trên Sàn TMĐT 

Shopee.vn và Sendo.vn (đã tiêu thụ trên 10 tấn trái cây), Sản phẩm Sầu Riêng, 
Măng cụt của HTX Tân Qui huyện Cầu Kè tham gia chạy chương trình Tuần lễ 

nông sản Việt trên Sàn Thương mại điện tử Sendo.vn từ ngày 6-9/7/2021. 

- Biên soạn và xuất bản 20 kỳ (10.000 quyển) bản tin thị trường, mỗi kỳ 
phát hành 500 quyển, thực hiện cấp phát miễn phí cho 500 đơn vị, cơ sở, doanh 

nghiệp và cập nhật trên 300 tin nổi bật, tin chuyên ngành và hơn 100 văn bản 
pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện kết nối với Cổng dịch vụ 

công của tỉnh, giúp cho các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin 
để nộp hồ sơ TTHC; Thông tin hơn 300 lượt cơ sở, doanh nghiệp về tình hình 

xuất khẩu gạo, giao nhận hàng hóa tại các cửa khẩu, thị trường xuất khẩu sang 
các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc,...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. 

                                                 
4 Công ty cổ phần thủy sản Cửu Long và Công ty cổ phần Trà Bắc. 
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- Phối hợp kiểm tra, thẩm định hoạt động sản xuất trở lại của ... doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh, đến nay, có 66 doanh nghiệp được UBND tỉnh chấp 

thuận đủ điều kiện hoạt động theo phương án sản xuất trong điều kiện dịch 
Covid-19 được kiểm soát, trở về trạng thái bình thường mới (giai đoạn 2), 
tổng số lao động 31.047 người; 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; Hướng dẫn cho các huyện, thị xã, thành phố 

triển khai phòng, chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng 
Chỉ thị số 16/CT-TTg theo chỉ đạo của Bộ Y tế; Báo cáo định kỳ tình hình hỗ trợ 

doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

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

- Về hoạt động khuyến công: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch sản 
xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025; Tổ 

chức triển khai thực hiện 08 Đề án(5) hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, công 
nghệ tiên tiến cho các cơ sở CNNT trong tỉnh nhằm nâng cao chất lượng và tính 

cạnh tranh của sản phẩm trong quá trình hội nhập với tổng vốn đầu tư 6,842 tỷ 
đồng, trong đó kinh phí khuyến công hỗ trợ 1,455 tỷ đồng; Trà Vinh có 04/5 sản 

phẩm, bộ sản phẩm(6) được Bộ Công Thương công nhận sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021(7) ; Phối hợp với Đài Phát thanh và 
Truyền hình Trà Vinh thực hiện 04 kỳ phát hình Chuyên mục Khuyến công; hỗ trợ, 

tư vấn đăng ký, kê khai thông tin, thiết kế nhãn hiệu cho 05 cơ sở công nghiệp 
nông thôn(8); 

- Các hoạt động Xúc tiến thương mại: 

+ Về tổ chức, tham gia Phiên chợ, Hội chợ, Lễ hội: Tham gia 02 cuộc Hội 

chợ tại các tỉnh Đắk Lắk, An Giang; Hỗ trợ 03 đơn vị(9) tham gia Lễ hội bánh dân 
gian tại Cần Thơ; Đăng ký khuyến công quốc gia năm 2022 kinh phí tổ chức Hội 

chợ nhân dịp Kỷ niệm 30 tái lập tỉnh Trà Vinh; Tổ chức 01 Phiên chợ hàng Việt 
về nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

+ 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 của 19 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. Thông qua Sở Công Thương các tỉnh, các 
                                                 
(5)(1) Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bún gạo truyền thống tại HKD Nguyễn Thanh Sơn; (2) Hỗ trợ 
ứng dụng gầu tải cấp liệu tự động tại HTX nông nghiệp Long Hiệp; (3) Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất bánh 

tráng tại HKD Bảo Hân; (4) Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gỗ mỹ nghệ tại HKD Trần Thị Cẩm 

Vân; (5) Hỗ trợ ứng dụng máy hút chân không trong sản xuất hủ tiếu tại HKD Thái Trường Bình; (6) Hỗ trợ ứng dụng máy 

tiện CNC trong sản xuất gỗ mỹ nghệ tại HKD Long Phát; (7) Hỗ trợ ứng dụng dây chuyền sản xuất chai PET tự động tại Công 

ty cổ phần Thực phẩm Biển Xanh; (8) 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. 
(6) 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. 
7Theo Quyết định số 1997/QĐ-BCT ngày 23/8/2021 của Bộ Công Thương. 
(8) (1) Tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền Sản phẩm gạo của DNTN Thuận Thiên Trà Vinh - ấp Sà Vần B, xã Ngọc Biên, 

huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; (2) Tư vấn, thiết kế nhãn hiệu HKD Tạp hóa Hồng Sương - ấp Chợ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên 

Hải, tỉnh Trà Vinh; (3) Hỗ trợ tư vấn đăng ký mã vạch cho HKD Cơ sở đóng gói thực phẩm Hoàng Quân - số 51, Lê Hồng 

Phong, Khóm 7, Phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; (4) Tư vấn kê khai thông tin sản phẩm trên hệ thống mã số mã 

vạch quốc gia cho HKD Hiệu bánh Xuân Ký - số 132 Đồng Khởi, Khóm 6, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; (5) 
Thiết kế nhãn hiệu sản phẩm “Tinh dầu sả” cho HTX Nông nghiệp Hiệp Lợi - ấp Ba Sát, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải. 
(9) Công ty TNHH Trà Vinh Farm; Công ty TNHH CaCao MeKong; cty TNHH chế biến dừa sáp Cầu Kè 
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hoạt động siêu thị và đơn vị vận chuyển trung gian (Siêu thị Go! Trà Vinh, Viettel 
post Trà Vinh), hỗ trợ tiêu thụ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản, thủy sản 

của tỉnh với 38 tỉnh, thành phố trên cả nước đến tay người tiêu dùng. 

4. 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 tại 07 

xã(10) thuộc các huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Duyên Hải và Càng Long; Xác nhận kết 
quả thực hiện tiêu chí 4 về điện, tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại chi 10 

xã(11)nông thôn mới nâng cao và 03 xã(12) nông thôn mới thuộc huyện Châu 
Thành, Cầu Ngang, Tiểu Cần, Cầu Kè 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; 

Tham gia bỏ phiếu công nhận huyện Châu Thành đạt huyện 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; 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã 
Duyên Hải, thành phố Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

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

chế:  
- Trong năm, thực hiện tiếp công dân thường xuyên 27 lượt và tổ chức 03 

cuộc tiếp công dân đột xuất của lãnh đạo Sở; Tiếp nhận 10 đơn phản ánh, kiến 
nghị lĩnh vực công thương, kết quả tiếp nhận và phối hợp với các thành phần liên 

quan xác minh, phúc đáp 08 đơn thuộc thẩm quyền; chuyển 02 đơn không thuộc 
thẩm quyền (không có đơn thư tồn đọng chưa được giải quyết)   (13).  

- Tổ chức triển khai 03 cuộc kiểm tra liên ngành đối với 103 cơ sở, hộ kinh 
doanh cá thể hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh (Kiểm tra theo Kế 

hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh) . Riêng các 
cuộc kiểm tra được phê duyệt tại Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh (01 cuộc kiểm tra xăng dầu; 01 cuộc kiểm tra khí dầu 
mỏ hóa lỏng (LPG); 01 cuộc kiểm tra hóa chất; 01 cuộc kiểm tra hoạt động điện 

lực và 01 cuộc kiểm tra lĩnh vực chợ, siêu thị, Trung tâm thương mại) do tình 
hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và phải thực hiện giãn cách xã hội 
theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021; Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 

01/8/2021 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, Sở 
Công Thương đã điều chuyển 05 cuộc kiểm tra doanh nghiệp sang năm 2022 

thực hiện. 

                                                 
10 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. 
11 Hưng Mỹ, Mỹ Long Nam, Mỹ Long Bắc, Thạnh Phú, Ninh Thới, An Phú Tân, Tân Hòa, thuộc huyện Cầu Kè 
12 Hiệp Hòa, Mỹ Hòa, thuộc huyện Cầu Ngàng và Ngũ Lạc, thuộc huyện Duyên Hải 
13 Thông báo số 193/TB-SCT ngày 14/12/2020 của Giám đốc Sở Công Thương về lịch tiếp công dân năm 2021; Kế hoạch số 

12/KH-SCT ngày 22/01/2021 của Sở Công Thương về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng tại Sở Công Thương Trà Vinh; Kế hoạch số 44/KH-SCT ngày 07/4/2021 về phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo 

an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=464694&t=tra_cuu_van_ban&xld=4794456
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=464694&t=tra_cuu_van_ban&xld=4794456
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6. Công tác hành chính, văn phòng: 

- Trong năm, đơn vị chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai 

thực hiện công tác cải cách TTHC (14), thực hiện 02 lần rà soát TTHC thuộc phạm 
vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương trình UBND tỉnh công bố danh mục 
130 TTHC, trong đó, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương là 

117 thủ tục, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện là 13 thủ tục. 
Trong số 117 TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương, có 22 TTHC mức 

độ 2, 36 TTHC mức độ 3, 59 TTHC mức độ 4 (Mức độ 3,4 chiếm 81.2% trên 
tổng số TTHC của đơn vị); Có 64 TTHC được cắt giảm từ 50% trở lên thời gian 

thực hiện theo quy định (tỷ lệ đạt 54.7%); 27 TTHC được cắt giảm dưới 50% thời 
gian quy định (tỷ lệ 23.1%); có 24 TTHC được giữ nguyên thời gian quy định (tỷ 

lệ 20.5%) và 02 TTHC không có quy định thời gian thực hiện (tỷ lệ 1.7%).  

- Duy trì việc tiếp nhận hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và 

Cổng dịch vụ công quốc gia. Kết quả, từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/11/2021 
đã tiếp nhận 13.511 hồ sơ (trong đó có 02 hồ sơ mức độ 2, 5 hồ sơ mức độ 3, 

13.504 hồ sơ mức độ 4), tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích 
2.796 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến 10.552 hồ sơ (hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt tỷ 

lệ 78,1% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận), trả kết quả đúng thời gian quy định 13.499 
hồ sơ (15) cho người dân và doanh nghiệp, đang giải quyết 11 hồ sơ, trả lại 01 hồ 
sơ không đủ điều kiện.  

- Thực hiện tốt các quy định về gửi, nhận văn bản điện tử (16), triển khai thực 
hiện việc gửi, nhận 100% văn bản điện tử qua hệ thống Ioffice dùng chung. 

Trong năm, phát hành hơn 3.000 văn bản đi, tiếp nhận hơn 9.000 văn bản đến. 

- Đến nay, Sở Công Thương đã thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức, tinh 

giản biên chế 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. Số lượng các phòng, đơn vị 

                                                 
14 Kế hoạch số 06/KH-SCT ngày 11/01/2021 về cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 14/KH-SCT ngày 27/01/2021 về 
kiểm soát TTHC năm 2021; Kế hoạch số 17/KH-SCT ngày 29/01/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế 

hoạch số 20/KH-SCT ngày 05/02/2021 về kiểm tra công vụ năm 2021; Quyết định số 26/QĐ-SCT ngày 24/02/2021 ban hành 

Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021; Kế hoạch số 26/KH-SCT ngày 26/02/2021 triển khai thực hiện 

nhiệm vụ về công tác bồi thường Nhà nước; Kế hoạch số 08/KH-SCT ngày 11/01/2021 thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, 

CCVC nói không với tiêu cực”; Kế hoạch số 41/KH-SCT ngày 02/4/2021 thực hiện công tác dân vận chính quyền tại Sở Công 
Thương tỉnh Trà Vinh năm 2021; Kế hoạch số 54/KH-SCT ngày 15/6/2021  khắc phục những hạn chế, yếu kém năm 2020 và 

nâng cao Chỉ số thành phần “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” thuộc Chỉ số PCI năm 2021 và những năm tiếp theo; Kế hoạch 

56/KH-SCT ngày 21/6/2021 về việc khắc phục hạn chế kết quả đánh giá Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Trà 

Vinh năm 2020; Kế hoạch số 61/KH-SCT ngày 16/7/2021 Khắc phục hạn chế đối với các tiêu chí thuộc Chỉ số hài lòng của 

người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021; Kế hoạch số 79/KH-SCT ngày 
07/10/2021 thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của 

Sở Công Thương năm 2021, Kế hoạch số 87/KH-SCT ngày 28/10/2021 về kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2021; Kế 

hoạch số 88/KH-SCT ngày 29/10/2021 thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Sở Công Thương Trà Vinh ... 
15 Trong đó 14 hồ sơ lĩnh vực ATTP; 13.336 hồ sơ lĩnh vực xúc tiến thương mại; 11 hồ sơ lĩnh vực quản lý cạnh tranh; 05 hồ 
sơ lĩnh vực điện; 131 hồ sơ lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước; 02 hồ sơ lĩnh vực thương mại quốc tế. 
16 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan 

hành chính; Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành 

và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 

30/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và 
quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm 

theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh…. 

https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=409240&t=tra_cuu_van_ban&xld=4243165
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=409240&t=tra_cuu_van_ban&xld=4243165
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=516094&t=tra_cuu_van_ban&xld=5306417
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=516094&t=tra_cuu_van_ban&xld=5306417
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=540383&t=tra_cuu_van_ban&xld=5549538
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=540383&t=tra_cuu_van_ban&xld=5549538
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=635104&t=tra_cuu_van_ban&xld=6644249
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=636387&t=tra_cuu_van_ban&xld=6659019
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=636387&t=tra_cuu_van_ban&xld=6659019
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=636387&t=tra_cuu_van_ban&xld=6659019
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hiện nay có 04 phòng gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Quản lý Công nghiệp, 
Phòng Quản lý Thương mại và 01 đơn vị trực thuộc. 

- Lập danh sách cử 58 lượt CCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do 
Trường Chính trị và các đơn vị tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ của CCVC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính phục vụ nhân 

dân; Xét nâng bậc lương trước hạn, nâng bậc lương thường xuyên, nâng phần 
trăm phụ cấp thâm niên vượt khung cho 16 CCVC, trong đó có 02 trường hợp 

nâng bậc lương trước hạn, 03 trường hợp nâng phần trăm phụ cấp thâm niên vượt 
khung, 11 trường hợp nâng lương thường xuyên; 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 (17).  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 
1. Mặt 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 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. 

- 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 luôn bám sát mục tiêu, nội 
dung kế hoạch đề ra, tích cực triển khai các Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết 
bị tiên tiến để đổi mới công nghệ sản xuất cho cơ sở công nghiệp nông thôn nhằm 

tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh phục vụ cho 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 

                                                 
17 Tập thể: 10 lượt, cá nhân: 91 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); Đề xuất Bộ Công Thương 
khen thưởng công tác khuyến công giai đoạn 2014-2020 cho 01 tập thể và 02 cá nhân; Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho 

tập thể Sở Công Thương có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. 
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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. 

2. Tồn tại, hạn chế: 
- Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ chưa 

đạt kế hoạch năm 2021. 

- 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 đầu tư hạ tầng kỹ thuật các Cụm công nghiệp còn chậm, do khó 
khăn trong kêu gọi nhà đầu tư; Thủ tướng Chính phủ Quyết định cho chủ trương 

chuyển đổi đất lúa gần cuối năm, từ đó ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt 
bằng. 

- Nguồn vốn cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Trà Vinh giai 
đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo 

theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 đến nay chưa được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt. Nên việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện và cung 

cấp điện cho các hộ dân vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. 

- Nghị định của Chính phủ chưa quy định cụ thể trình tự thủ tục, về quản lý, 
sử dụng, chuyển giao quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ, quản lý và sử 

dụng đất trong trường hợp chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Hiện nay, mỗi tỉnh 
ban hành một quy định riêng, thiếu tính chặt chẽ và đồng bộ, đảm bảo sự thống 

nhất chung cho cả nước. 

- Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động tổ chức, 

tham gia các phiên chợ, hội chợ, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường bị gián 
đoạn.  

- Cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) còn gặp phải khó khăn, vướng mắc 
trong việc đổi mới máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, 

chưa chủ động được thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là xuất khẩu. Bên cạnh đó, 
sự tham gia của các thành phần kinh tế vào hoạt động khuyến công vẫn còn hạn chế, 

một số doanh nghiệp đầu tư lớn chưa thật sự quan tâm đến nguồn kinh phí khuyến 
công. Công tác phối hợp thực hiện hoạt động khuyến công đôi lúc chưa thật sự nhịp 
nhàng, số lượng Đề án đăng ký từ các địa phương chưa nhiều, tính khả thi chưa cao. 

Việc triển khai thực hiện Chương trình sản xuất sạch hơn gặp nhiều khó khăn và ít 
được cơ sở, doanh nghiệp thật sự quan tâm. 

3. Nguyên nhân hạn chế: 

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch bùng 

phát trong cộng đồng từ tháng 4/2021 đến nay. Các doanh 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, một số chuyên gia và lao động khó khăn trong việc di 
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chuyển từ nơi khác đến; 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. 

- Phần lớn cơ sở CNNT trong tỉnh có quy mô nhỏ, tiềm lực tài chính còn hạn 
chế, thiếu tính liên kết trong sản xuất, … nên việc triển khai hoạt động khuyến công 

trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở chưa nghiên cứu 
sâu, hiểu đúng về sản xuất sạch hơn. 

- Mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công theo quy định chưa thật sự hấp 
dẫn đối với các cơ sở CNNT. Một số địa phương còn thụ động trong công tác phối 

hợp thực hiện các hoạt động khuyến công, công tác chỉ đạo đôi lúc chưa thật sự sâu 
sát, nhất là khâu hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp. 

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP NĂM 2022: 

Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng thời khắc phục những 

hạn chế, tồn tại của ngành công thương trong năm 2021. Đặc biệt là các chỉ tiêu, 
kế hoạch của ngành. Năm 2022, Sở Công Thương đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ 

cụ thể để tập trung thực hiện như sau: 

1. Mục tiêu chung: 

Thực hiện linh hoạt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức 
khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình 
thường mới; Triển khai có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch hành động của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh và Chính 

phủ; Tạo điều kiện tốt cho các cơ sở, doanh nghiệp, HTX,..tiếp cận được với các 
chính sách của Trung ương, chính sách của tỉnh, của ngành. Tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; Tiếp tục đẩy mạnh 
công tác cải cách TTHC, giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; 

thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, nâng cao vai trò nêu gương của 
người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời 

phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương trong tham mưu, 
triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành. 

 2. Mục tiêu cụ thể: 

- Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá so sánh năm 2010) năm 2022 đạt 
37.300 tỷ đồng, tăng 16,95% so cùng kỳ 2021. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 36.754 tỷ đồng, tăng 
15,18% so cùng kỳ 2021. 

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,4% trên tổng số hộ dân toàn tỉnh (tính trên 
tổng số hộ dân mới được tỉnh công bố vào cuối năm 2021). 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn đột xuất được Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh giao. 

3. Một số nhiệm vụ cụ thể: 

3.1. Lĩnh vực công nghiệp: 
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- Tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh tranh 
thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và thu hút kêu gọi đầu tư vào 

các cụm công nghiệp được quy hoạch theo Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 
19/11/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. 

- Chủ động nắm bắt thông tin tình hình khó khăn của doanh nghiệp trong 
sản xuất để có những tham mưu đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, 

tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh. Đồng 
thời phối hợp với Ban chỉ đạo, các sở, ban, ngành, địa phương hỗ trợ doanh 

nghiệp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để hoạt động trở lại “bình 
thường mới” trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 
của Bộ Chính trị “về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, tạo điều kiện cho các nhà đầu 
tư triển khai các dự án điện năng lượng tái tạo; Tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát việc cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên 
địa bàn đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc; thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp phát 

triển lưới điện đáp ứng nhu cầu kỹ thuật, phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân 
dân, nhất là khu vực phản ánh của cử tri trong tỉnh. Tiếp tục theo dõi phân bổ 
nguồn vốn của Chính phủ để triển khai Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện 

quốc gia tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình cấp điện nông 
thôn, miền núi và hải đảo theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/20218 

của Thủ tướng Chính phủ; Hỗ trợ ngành điện tiếp tục đầu tư nguồn điện phát 
triển nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai có hiệu quả các hoạt động về hóa chất, an toàn công nghiệp,  
an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, áp dụng trong sản xuất kinh doanh của 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại hóa chất 
thuộc danh mục cấm sử dụng.  

- Duy trì, phát triển doanh nghiệp hỗ trợ sản xuất sạch hơn, ứng dụng công 
nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, hướng đến mục tiêu sản 

xuất bền vững, nâng cao chất lượng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, tăng sức 
cạnh tranh sản phẩm. 

- Về hoạt động khuyến công: Triển khai thực hiện Kế hoạch khuyến công và 

xúc tiến thương mại năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung thực 
hiện một số hoạt động như: Tổ chức 03 lớp truyền nghề cho lao động tại các cơ 

sở sản xuất, gia công sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đan đát; Mở 02 lớp tập huấn 
khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp; Triển 

khai thực hiện 11 Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực 
sơ chế, chế biến nông, lâm, thủy sản và chế biến thực phẩm các cơ sở CNNT của 

tỉnh; Tổ chức 02 chuyến học tập kinh nghiệm, liên kết thị trường tiêu thụ sản 
phẩm, tìm kiếm máy móc thiết bị ngoài tỉnh. 

3.2. Lĩnh vực thương mại: 
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- Trình UBND tỉnh ban hành: Quy định quản lý hoạt động kinh doanh xăng 
dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị 

trường năm 2022 và Tết Quý Mão năm 2023 theo hướng xã hội hóa. 

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của BCĐ quốc gia 
về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Theo dõi tình hình diễn biến 

cung cầu hàng hóa đảm bảo bình ổn thị trường.  

- Thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đẩy mạnh sản 

xuất các mặt hàng, sản phẩm có thế mạnh ở địa phương, quan tâm xây dựng 
thương hiệu sản phẩm hàng hóa Việt Nam.  

 - Tập trung công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến 
thương mại, tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, chợ truyền thống, 

các chương trình khuyến mại hàng Việt Nam. Ngoài ra, tranh thủ các nguồn kinh 
phí từ Dự án SME hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hợp tác liên kết, tiêu thụ sản 

phẩm thông qua các Sàn thương mại điện tử (Sendo, Tiki, Voso,…), tổ chức các 
chuyến kết nối thị trường trực tiếp, trực tuyến, xây dựng “Gian hàng Việt trực 

tuyến”; Tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông để phổ biến 
các Hiệp định thương mại (CPTPP, EVFTA,UKVFTA…) về những cam kết 

quốc tế để cộng đồng doanh nghiệp sớm định hình được chiến lược kinh doanh 
phù hợp. 

3.3. Về lĩnh vực thanh tra, pháp chế: Phối hợp với các cơ quan có liên 

quan tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đã được phê duyệt trong 
các lĩnh vực ngành quản lý như: ATTP, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, điện lực, 

hóa chất, chợ, siêu thị; Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân thường xuyên 
và định kỳ theo lịch; Giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh của công dân; Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham 
nhũng trong nội bộ Sở, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng 
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công 

việc tại cơ quan, 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; Nâng cao hiệu quả hoạt động pháp chế của cơ quan, đơn vị. Phát huy 
vai trò Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, phối hợp với Cục Quản lý thị trường (cơ quan 
thường trực) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định đối 

với các mặt hàng thiết yếu; xử phạt nghiêm minh các vi phạm pháp luật về giá cả, 
thị trường. 

3.4. Về lĩnh vực nông thôn mới: Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và 
địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chí 4 về điện nông thôn và tiêu chí 7 

về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiến tới đạt tiêu chí nông thôn mới nâng 
cao, tiêu chí kiểu mẫu, góp phần cùng với tỉnh và cả nước hoàn thành Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở giai đoạn mới (2021-2025). 
3.5. Về lĩnh vực thủ tục hành chính, văn phòng: 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo kế hoạch; triển 
khai, quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết số 30c-NQ/CP ngày 08/11/2011 của 

Chính phủ, Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
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tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 
1194/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế 
hoạch số 17/KH-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh về đẩy nhanh xây dựng 

chính quyền các cấp “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” phục 
vụ Nhân dân và doanh nghiệp. 

- Cử CCVC tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để áp dụng 
thực tế tại đơn vị đạt hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ trong việc tuyển dụng công 

chức, tổ chức 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 việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị hiệu quả cao 

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. 

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động 
thương mại năm 2021, xây dựng kế hoạch năm 2022. Sở Công Thương tỉnh Trà 

Vinh trân trọng báo cáo Bộ Công Thương./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương (b/c); 
- Ban Giám đốc Sở (chỉ đạo);    
- Lưu: VT, VP.                                     

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
 

Võ Minh Cầm 
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