
 
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

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

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

 
BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại  
tháng 12/2021, Chương trình công tác tháng 01/2022 

 

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công 

Thương, 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, trong tháng 12/2021 ngành công thương đạt được 

một số kết quả như sau: 

I. VỀ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI 
THÁNG 12/2021: 

1. Công nghiệp:  
Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 62,13% so tháng trước, tăng 33,85% 

so tháng cùng kỳ và lũy kế 12 tháng giảm 9,49% so cùng kỳ.  
Giá trị sản xuất công nghiệp 12 tháng ước đạt 32.015,43 tỷ đồng, đạt 

70,92% so kế hoạch, giảm 9,74% so cùng kỳ, trong đó: nhóm ngành công 
nghiệp khai khoáng đạt 83,42% kế hoạch, tăng  0,3%; Nhóm ngành cung cấp 

nước, hoạt động xử lý rác thải, nước thải đạt 105,78% kế hoạch, tăng 7,54%; 
Nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 77,32% kế hoạch, giảm 9,92%; 

Nhóm ngành sản xuất, phân phối điện đạt 66,8% kế hoạch, giảm 9,88%. 
- Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Tháng 12, nếu so với tháng 

trước thì có 09 sản phẩm tăng (điện sản xuất tăng 85,56%; thủy sản đông lạnh 
tăng 10%; may mặc tăng 9,01%; gạo xay xát tăng 8,27%; thuốc viên các loại 
tăng 8%; Bộ truyền dẫn điện dùng trong ô tô tăng 6,02%; than hoạt tính tăng 
2,62%; thảm dệt các loại tăng 0,53%; điện thương phẩm tăng 0,37%), 03  sản 

phẩm giảm (sản xuất túi xách các loại giảm 29,35%; Giày thành phẩm giảm 
4,73%; nước sinh hoạt giảm 3,52%) và 01 sản phẩm hết thời vụ.  

Lũy kế 12 tháng, so cùng kỳ có 06 sản phẩm tăng (thuốc viên các loại tăng 

24,27%; sản xuất túi xách các loại tăng 21,01%; bộ truyền dẫn điện dùng trông 
ô tô tăng 16,47%; than hoạt tính tăng 4,09%; điện thương phẩm tăng 3,32 %; 

nước sinh hoạt tăng  2,47%), 07 sản phẩm giảm (Giày thành phẩm giảm 
70,11%; sản xuất đường kết giảm 51,9%; may mặc giảm 31,12%; gạo xay xát 

giảm 22,94%; thủy sản đông lạnh giảm 29,91 %; điện sản xuất giảm 8,62%; 
thảm dệt các loại giảm 2,67%). 
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- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: Phát triển 57 hộ sử dụng điện, lũy kế 12 tháng phát 
triển 3.181 hộ, đạt tỷ lệ 99,25% (vượt 0,05% so kế hoạch 2021) so với tổng số 

hộ dân toàn tỉnh(1). 
2. Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 2.348,67 tỷ 

đồng, tăng  13,44% so tháng trước, giảm 26,53% so tháng cùng kỳ. Lũy kế 12 

tháng ước đạt 31.412,83 tỷ đồng, đạt  87,26% kế hoạch, giảm 9,5% so cùng kỳ 
(trong đó: Bán lẻ hàng hóa đạt 92,41% kế hoạch, giảm 6,6%; Dịch vụ lưu trú, ăn 

uống đạt 80,63% kế hoạch, giảm 14,58%; Dịch vụ du lịch đạt 59,76% kế hoạch, 
giảm 38,35% và dịch vụ khác đạt 70,77% kế hoạch, giảm 18,58%). 

(Chi tiết theo biểu đính kèm) 

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

1. Lĩnh vực công nghiệp: 

- Về phát triển cơ sở, doanh nghiệp: Trong tháng không phát sinh doanh 

nghiệp phát triển mới, lũy kế 12 tháng phát triển 21 doanh nghiệp, tổng số vốn 
đăng ký 1.820,8 tỷ đồng, giải quyết việc làm mới cho khoảng 1.039 lao động. 

Nâng tổng số toàn tỉnh có 10.744 cơ sở, doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho 
56.402 lao động. 

- Lấy ý kiến các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã thành phố dự 
thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU ngày 
23/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về phát triển Cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025; Báo cáo tiến độ thực hiện các 
Cụm công nghiệp: Hiệp Mỹ Tây(2);Phú Cần(3); Sa Bình(4) và Tân Ngại(5). 

- Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong điều kiện bình 
thường mới: Đến nay, có 86 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 

32.151 người(6).Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho tổ chức, cá nhân 
với tổng số tiền 22,5 tỷ đồng. 

                                        
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. 

Tỷ lệ hộ sử dụng điện tính đến tháng 11/2021. 
2 Chủ đầu tư đã chuyển hoàn trả tiền BTGPMB 53.477.214.701 đồng (phát sinh thêm 20.477.214.701 đồng) phần còn lại 07 

tỷ đồng (chủ đầu tư sẽ tiếp tục chuyển);  Đã ký hợp đồng Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường với Công ty TNHH tư 

vấn – đầu tư Môi Trường cho Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang 
(HĐ Số: 12/ĐTM -DVN.21 ngày 29/11/2021). Dự kiến Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng là 60 ngày làm việc; Thuê 

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng tổng hợp Trà Vinh điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (do thay đổi 

đường dẫn vào cụm công nghiệp). Dự kiến Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng là 60 ngày làm việc; Bàn giao cột mốc 

CCN Hiệp Mỹ Tây cho chủ đầu tư (dự kiến ngày 10/12/2021). 
3 Cập nhật ngày 09/12/2021: Ngày 06/12/2021, Sở Công Thương tổ chức cuộc họp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
nguyên và Môi trường, Tài chính và UBND huyện Tiểu Cần làm việc với Công ty CP Đầu tư và Thương mại 407 về đẩy 

nhanh tiến độ triển khai dự án. Kế quả: tiến độ triển khai chậm, không có phát sinh công việc so với ngày 25/11/2021. 

Nguyên nhân chậm tiến độ là do Công ty không triển khại thực hiện các thủ tục như: Đánh giá tác động môi trường; Báo cáo 

nghiên cứu khả thi của dự án và chậm nộp tiền bảo vệ đất lúa. 
4 Cập nhật ngày 09/12/2021: UBND tỉnh có Công văn số 6497/UBND-CNXD ngày 08/12/2021, đề nghị chủ đầu tư tạm ứng 
chi phí thực hiện giải phóng mặt bằng CCN Sa Bình trước ngày 21/12/2021 (5.137.762.000 đồng). 
5 Về cấp phép xây dựng: Nhà đầu đang hoàn chỉnh bản vẽ thiết kế thi công; Điều chỉnh tiếu độ đầu tư (Sở KHĐT đang lấy ý 

kiến thẩm định, dự kiến tổng hợp ngày 24/11/2021). 
6 Trong khu Công nghiệp: 17 doanh nghiệp, với tổng số lao động: 14.237 người; Ngoài khu công nghiệp: 22 doanh nghiệp, 

với tổng số lao động: 15.182 người; Địa bàn các huyện, thị xã: 47 doanh nghiệp, với tổng số lao động: 2.732 người (thị xã 
Duyên Hải 02 DN; huyện Cầu Kè 02 DN; huyện Châu Thành 08 DN; huyện Càng Long 12 DN; huyện Trà Cú 15 DN; huyện 

Tiểu Cần 04 DN, huyện Cầu Ngang 04 DN).  
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- Thẩm định, cấp 10 Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Lũy 
kế trong năm đã cấp 23 Giấy chứng nhận. 

2. Lĩnh vực phát triển điện- môi trường- hóa chất: 
- Phát triển 3,63km đường dây trung thế; 2,45km đường dây hạ thế, 38 

trạm biến áp (dung lượng 2.632kV). Lũy kế 12 tháng phát triển 28,14km đường 

dây trung thế; 23,68km đường dây hạ thế, 330 trạm biến áp (dung lượng 
46.509kV) (7).  

- Trong tháng sản lượng điện ước đạt 1,81 tỷ kWh, lũy kế 12 tháng ước đạt 
17,51 tỷ kWh, đạt 65,45%/tổng sản lượng điện dự kiến sản xuất(8) năm 2021.  

- Triển khai kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021, 
trong tháng toàn tỉnh tiết kiệm 2.219.360 kWh, tăng 2,7% so với cùng kỳ, lũy kế 

12 tháng tiết kiệm 24.571.409 kWh, tăng 7,28% so với cùng kỳ. Trong đó: Sinh 

hoạt - Kinh doanh dịch vụ: 13.933.486 kWh, chiếm 56,71%; Doanh nghiệp sản 

xuất: 9.786.731 kWh, chiếm 39,82%. 

- Đối với các dự án dự án điện gió: Trong 05 dự án hoạt động, đến nay đã 

lắp đặt hoàn chỉnh 79/79 turbine, có 64/79 turbine được công nhận phát điện 
thương mại (COD), tổng công suất là 256,8 MW; Tham mưu trình Bộ Công 

Thương bổ sung dự án điện gió ngoài khơi Offshore, dự án Trạm biến áp 220kV 
và đường dây đấu nối (cấp điện sản xuất Hydro xanh) vào Quy hoạch điện lực 
quốc gia (Quy hoạch VIII); Trình UBND tỉnh dịch chuyển hướng tuyến đường 

dây 22kV, 110kV Nhà máy điện gió Duyên Hải; Đề xuất hỗ trợ  dự án nhà máy 
điện gió Đông Thành 1 và Đông Thành 2; Hỗ trợ xử lý vướng mắc về công tác 

GPMB công trình trạm 110 Trà Cú và đường xây đấu nối Cầu Kè - Trà Cú - 
Duyên Hải; Công trình xuất truyến Trạm 220kV Trà Vinh 2. 

 - Tổ chức 02 lớp tập huấn, sát hạch an toàn điện nâng bậc và học viên mới 
cho Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh. 

 - Thẩm định:(1) Thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công - dự toán công trình: 
Lắp máy 2 trạm 110kV Long Đức (chủ đầu tư: Công ty Điện lực Trà Vinh); (2) 

điều chỉnh dự án khu bến tổng hợp Định An của Công ty TNHH Xây dựng Hàm 
Giang; (3) ý kiến điều chỉnh dự án khu dược phẩm công nghệ cao TV. Pharm; 

(4) dự án nhà máy chế biến các loại nước ép trái cây đóng hộp; (5) kế hoạch sử 
dụng đất năm 2022 của huyện Trà Cú và Thị xã Duyên Hải; (6) điều chỉnh 
Quyết định chủ trương đầu tư dự án trung tâm bán lẻ vật liệu xây dựng và  nội 

thất Trà Vinh; (7) hồ sơ giao khu vực biển của Công ty TNHH MTV Dũng Tiền; 
(8) Tham gia thẩm định điều chỉnh dự án xây dựng kho đông lạnh của Công ty 

Cổ phần thủy sản Cửu Long. 

 3. Lĩnh vực thương mại:   

- Trình UBND tỉnh ban hành: (1) Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược 
“Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (2) Kế hoạch Đề án “Nâng cao năng lực về 

                                        
7 Nâng tổng số toàn tỉnh 3.127,63km đường dây trung thế; 5.335,55 km đường dây hạ thế và 6.333 trạm biến thế (tổng dung 

lượng 535.441kVA). 
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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phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do 
thế hệ mới”; (3) Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 

51/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 và Điểm 5, Mục II của Phụ lục ban hành 
kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh 
Trà Vinh ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh.  

- Về hạ tầng thương mại: Phát triển 02 cửa hàng tiện lợi(9). Nâng tổng số 

toàn tỉnh hiện 27 Cửa hàng tiện lợi; 04 máy bán hàng tự động; 07 siêu thị, 02 
Trung tâm thương mại,116 chợ; 322 cửa hàng, sức chứa 9.600m3, 12 thương 

nhân phân phối, 01 tồng đại lý và 03 kho xăng dầu với tổng dung tích 8.600m3; 
05 Thương nhân phân phối mua bán khí; 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. 

- Đề nghị: UBND các huyện, thị xã, thành phố 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 trên địa bàn tỉnh; các Trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống 
cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19; UBND các huyện, thị xã, thành phố Triển 
khai thực hiện Quyết định Ban hành Kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức, chương trình giảm giá, khuyến mại cho người 
tiêu dùng nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh;  

- Báo cáo điều tiết hoạt động lưu thông hàng hoá phục vụ cho sản xuất, 
xuất khẩu. 

- Hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam -
Online Friday 2021”;  Triển khai Kê hoạch hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch phối hợp thực hiện 
chuyên mục tuyên truyền cung cấp những thông tin cơ bản về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng. 

- Về quản lý xăng dầu: Đề xuất UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để tháo gỡ 

khó khăn cho DNTN xăng dầu Uy Hoàng; Nghiệm thu công trình Kho xăng dầu 
của Công ty Dầu khí Cửu Long; cấp, gia hạn Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều 
kiện bán lẻ xăng dầu cho 04 doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn tỉnh(10).  

 - Tổng hợp thông tin các doanh nghiệp, cơ sở, HTX để biên soạn và in ấn 
Sổ tay thông tin sản phẩm Trà Vinh; Tiếp tục phối hợp với các huyện, thị xã, 

thành phố, đôn đốc các siêu thị, Trung tâm thương mại, hệ thống cửa hàng tiện 
lợi, chợ về cập nhật trạng thái lên Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19, 

đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid -19; Hỗ 
trợ, HTX, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kết nối với các sàn thương mại điện tử.  

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

                                        
9 Cửa hàng Bách hóa xanh Trà Vinh số 20, số 22 tại ấp Nguyệt Lãng A, xã Bình Phú, huyện Càng Long và tại ấp Trà Kha, xã 

Đại An, huyện Trà Cú 
10 Công ty Đại Nam Phát; Công ty Hào Phát Phú Petro; Công ty Dầu khí Trà Vinh; Phúc đáp gia hạn Giấy chứng nhận cửa 

hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của Công ty Nam Phúc. 
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- Về khuyến công: Tổ chức “Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác 
khuyến công và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu cấp quốc gia lần thứ IV – năm 2021” điểm cầu Trà Vinh(11); Phối hợp tổ 
chức nghiệm thu và quyết toán 01 đề án ”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. Lũy kế, đã nghiệm thu 08 đề án Khuyến công địa phương, trong đó có 01 đề 
án Khuyến công quốc gia; Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh 

ghi hình Chuyên mục khuyến công kỳ IV năm; tổng hợp số lượng cơ sở, doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn 9 huyện, thị, thành phố, xây dựng kế hoạch 

định hướng hoạt động hỗ trợ khuyến công đến năm 2025; Thực hiện giám sát thi 
công xây dựng 03 công trình(12). 

- Về xúc tiến thương mại: Hoàn thành chuyển giao phần mềm “Xây dựng 
giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp” của tỉnh Trà Vinh đã đăng ký với Cục 

Thương mại điện tử và Kinh tế số cho 04 đơn vị(13) và hỗ trợ hướng dẫn Công ty 
Cổ phần Trà Bắc tiếp tục vận hành phần mềm đã hỗ trợ từ năm 2020; Hỗ trợ 

hướng dẫn cho 08 đơn vị(14) tham gia xây dựng gian hàng trên các Sàn Thương 
mại điện tử Tiki, Voso, Sendo. Kết quả, có 97 lượt doanh nghiệp/HTX tham gia 

sàn với trên 394 loại sản phẩm, trong đó có khoảng 62 loại sản phẩm OCOP, 67 
sản phẩm CNNTTB và trên 100 loại sản phẩm đạt chứng nhận khác như sản 
phẩm an toàn, VietGab, ISO, ... 

- Hỗ trợ kết nối thị trường: Thông tin cho 46 lượt doanh nghiệp trong tỉnh 
kết nối, tiêu thụ sản phẩm của 02 tỉnh: Nghệ An, Bắc Kạn(15); Cung cấp thông tin 

doanh nghiệp của 02 tỉnh: Trà Vinh, Bình thuận(16) đăng lên Sàn giao dịch 
Thương mại điện tử; 05 đơn vị trong tỉnh(17) tham gia gian hàng thực tế ảo với 

15 sản phẩm được trưng bày quảng bá thông qua Hội nghị trực tuyến kết nối 
cung cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2021; thông báo 

16 cuộc tập huấn, hội thảo, hội nghị cho 280 cơ sở, doanh nghiệp nhu cầu đang 
ký tham gia. 

5. Lĩnh vực nông thôn mới:  

- Tiếp tục theo dõi các đơn vị hoạt động điện lực trên địa bản tỉnh triển khai 

tuyên truyền an toàn sử dụng điện, hành lang an toàn lưới điện cao áp; Báo cáo 

                                        
11 Tỉnh Trà Vinh có 04 sản phẩm, bộ sản phẩm(11) được công nhận SPCNNTTB cấp quốc gia năm 2021 theo Quyết định số 

1997/QĐ-BCT ngày 23/8/2021 của Bộ Công Thương. 
(12) (1) Giám sát lắp đặt tủ điện TĐ1 của 04 cống hở thuộc dự án Trạm bơm kênh 3 tháng 2; (2) Hạng mục Di dời 

hệ thống điện thuộc dự án Tuyến số 5 (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 đoạn 1); (3) Di dời lưới điện trung, hạ thế thuộc phương 

án bồi thường của dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Hữu Nghĩa, thành ph ố Trà Vinh. 
(13) Công ty TNHH MTV Út Mừng; Công ty Hồng Việt - Trà Vinh Liên doanh May; Công ty TNHH MTV sản 

xuất Vạn Hòa; HTX NN TM và SXDV Xuân Thành. 
(14) Hộ kinh doanh Hứa Minh Hùng (Bột nưa Minh Hùng) và Hộ kinh doanh Trần Thuỷ Tiên  (Tương hột Cẩm 

Hưng); Hộ kinh doanh Võ Văn Nam (Đàn Guitar) và Hộ kinh doanh Phan Quang Đáng (Bánh tráng Ngọc 

Đáng); Hộ kinh doanh Dư Tấn Lợi - Cơ sở Cẩm Phát; HTX nông nghiệp Ninh Thới - Bưởi da xanh; Hộ kinh 

doanh Nguyễn Thị Thu Cẩm (SP Bánh tét Cô Hường) và Công ty TNHH TM MTV Út Mừng (SP Thảm sơ dừa). 
15 Luỹ kế, đến nay đã thực hiện thông tin hỗ trợ giới thiệu cho hơn 527 lượt doanh nghiệp biết và có nhu cầu tiêu thụ, liên kết 

sản phẩm. 
16 Luỹ kế, đến nay đã liên kết được 07 Sàn giao dịch Thương mại điện tử. 
(17) Công ty TNHH Trà Vinh Farm (SokFarm); Công ty TNHH chế biến dừa sáp Cầu Kè (Vicosap); Cơ sở bánh 

tét Hai Lý; Cơ sở sản xuất dầu dừa Phương Huỳnh (Kokopi); HTX dừa sáp Hoà Tân.  
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kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 
2021. 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. Đến nay toàn tỉnh có 85/85 xã đạt tiêu chí số 4 về 
điện và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 

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

chế:  

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 

2022; Tổ chức tiếp công dân 01 lượt, nội dung phản ánh liên quan đến tiền điện 
tăng cao; Tiếp nhận, phối hợp giải quyết và phúc đáp 01 đơn yêu cầu của hộ dân 

ở Khóm 1, Phường 1, thành phố Trà Vinh liên quan đến công tơ điện. 
- Thực hiện 19 báo cáo định kỳ và chuyên đề về công tác thanh tra, kiểm 

tra; Thực hiện đóng góp các văn bản của Trung ương (Luật, Nghị định, Thông 
tư,..) và các văn bản của tỉnh. 

7. Công tác hành chính, văn phòng: 

- 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 15/11/2021 đến ngày 14/12/2021) là 1.494 hồ sơ (trong đó tồn kỳ trước 

02 hồ sơ, có 1.309 hồ sơ nhận trực tuyến (18), 183 hồ sơ nhận trực tiếp và dịch vụ 
bưu chính; số hồ sơ thực hiện 4 tại chỗ là 1.452 hồ sơ), trả kết quả đúng và 
trước thời gian quy định 1.482 hồ sơ, còn 12 hồ sơ trong hạn tiếp tục giải quyết 

cho công dân theo đúng quy định. 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện các hoạt động đỡ đầu 

xã An Trường, huyện Càng Long. 

- Phê duyệt Quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại nhiệm kỳ 2021 - 2025 và 
những nhiệm kỳ tiếp theo. 

- Báo cáo: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; Công tác xây 
dựng chính quyền “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” phục 

vụ nhân dân và doanh nghiệp năm 2021; Kết quả khắc phục kiểm điểm năm 
2020 và đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy lĩnh vực công thương; Kết quả thực hiện chỉ số tính minh bạch năm 2021;  
Phục vụ Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể 
từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành lĩnh vực ngành công thương; Kiểm 
điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 

2021.  

- Hoàn chỉnh chỉnh việc thực hiện nhận xét, đánh giá, phân loại đối với 

công chức, viên chức năm 2021. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:  

1. Những mặt đạt được: 

- Tỉnh đã có chủ trương cho một số doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động 3 
tại chổ và hoạt động theo phương án sản xuất trong điều kiện dịch Covid-19 

                                        
18
 Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt 87,62%. 
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được kiểm soát, trở về trạng thái bình thường mới, đến nay đã có 87 doanh 
nghiệp hoạt động trở lại, do đó giá trị sản xuất công nghiệp và Tổng mức bán lẻ 

hàng hóa và dịch vụ đều tăng so với tháng trước. Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền 
điện cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được kịp thời. 

- Tình hình thị trường, giá cả, nguồn cung hàng hóa cơ bản được đảm bảo, 

đáp ứng nhu cầu của người dân, sức mua diễn ra bình thường. Riêng các chợ 
trên địa bàn một số huyện sức mua có dao động hằng ngày trong khoảng từ 

30%-80%.  

 Nguyên nhân đạt được:  

- Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 
Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là chỉ đạo tốt trong công tác 

bình ổn hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
trên địa bàn tỉnh. 

- Một số doanh nghiệp đã tổ chức trở lại hoạt động sản xuất theo phương án 
sản xuất trong điều kiện dịch Covid-19 được kiểm soát, trở về trạng thái bình 

thường mới, góp phần tăng giá trị sản xuất trong tháng. 
 2. Mặt hạn chế, khó khăn: 

- Nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn chưa phục hồi sản xuất do ảnh hưởng 
của tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

- Tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp còn chậm. 

- Khó khăn trong việc di dời chợ đêm Trà Vinh. 

Nguyên nhân hạn chế: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến 

phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh; Còn một số tiểu thương tại chợ đêm Trà Vinh chưa thống nhất với 

phương án di dời chợ. 

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2022: 

Triển khai Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND 
tỉnh Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách 

năm 2022. Tháng 01/2021, Sở Công Thương đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 
như sau:  

1. Xây dựng và triển khai Kế hoạch của ngành công thương thực hiện Nghị 
quyết của Tỉnh ủy, Quyết định của UBND tỉnh, Quyết định của Bộ Công 
Thương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 lĩnh vực ngành công 

thương trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động 

thương mại năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022; Hội nghị 
tổng kết hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại năm 2021; Hội nghị 

tổng kết các Ban Chỉ đạo do Sở Công Thương làm Thường trực Hội đồng.  

3. Trình UBND tỉnh: (1) Kế hoạch thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU 

ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về phát triển cụm công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025; (2)Thẩm định điều chỉnh văn 

bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Đông Thành 2; (3) Hồ 
sơ chứng minh 20 tiêu chí xã đăng ký nông thôn mới nâng cao; (4) Rà soát hồ sơ 
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dự án nhà máy điện gió offshore Trà Vinh; (5) Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ 
thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

thực hiện Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa 
bàn tỉnh Trà Vinh; (6) Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo Xúc tiến thương mại 
và Hội nhập quốc tế về kinh tế và Ban Chỉ đạo phát triển và Chuyển đổi mô hình 

quản lý chợ tỉnh Trà Vinh; (7) Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin về Chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai 

đoạn 2021-2030. 

4. Theo dõi, nắm sát tình hình Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy 

hoạch phát triển ngành, giá bán điện năng lượng tái tạo, giá cả các mặt hàng 
thiết yếu phục vụ bình ổn thị trường tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại 

trên địa bàn tỉnh trong tháng giáp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và triển 
khai các giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 trong tình hình 

mới, đặc biệt là diễn biến của những mặt hàng phục vụ tết, mặt hàng có thể gây 
mất cân đối cung cầu trong mùa dịch.  

5. Đề nghị Sở Tài Chính trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án tự chủ tài 
chính cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại giai đoạn 2022 - 

2025; Làm việc với Công ty Cổ phần vật tư vận tải Miền Nam hỗ trợ ứng dụng 
máy móc, thiết bị trong sản xuất gạch không nung và cấu kiện bê tông đúc sẵn; 
Tiếp tục xây dựng kế hoạch  định hướng hoạt động hỗ trợ khuyến công đến năm 

2025; Ghi nhận và tư vấn kịp thời hoạt động thiết kế, đăng ký nhãn hiệu độc quyền, 
bao bì, logo và xây dựng thương hiệu cho cơ sở, doanh nghiệp khi có nhu cầu. Về 

Xúc tiến thương mại: Cung cấp thông tin về điều kiện tham gia, tiêu chí hàng 
hóa, phương thức giao nhận và thanh toán của các Siêu thị trong tỉnh, để hỗ trợ 

các doanh nghiệp đưa sản phẩm vào hệ thống Siêu thị; hỗ trợ hướng dẫn cho các 
doanh nghiệp tham gia xây dựng gian hàng trên các Sàn Thương mại điện tử 

Tiki, Voso, Sendo; Thường xuyên thông tin tình hình thị trường xuất khẩu, các 
sự kiện XTTM đến các doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh. 

6. Thực hiện tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo lịch đã công 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; Tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành của các sở, 

ngành tỉnh. Xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình phòng, chống 
ma túy giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, phòng chống tham nhũng, kiểm 
tra công vụ năm 2022. 

7. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao 
chất lượng phục vụ nhân dân tại Bộ phận một cửa, thực hiện tiếp nhận và trả hồ 

sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; Theo dõi đánh giá công tác 
triển khai phương án phân cấp thủ tục hành chính cho cấp huyện thuộc lĩnh vực 

công thương; Tham mưu rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời các thủ 
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tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; nâng cao tỷ 
lệ nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4; Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động năm 2022; Hội nghị Đảng viên cuối năm 2021; Họp mặt 
doanh nghiệp đầu năm 2022. Thực hiện đúng quy định về chế độ, chính sách 
cho công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị. 

  Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương 
mại tháng 12/2021, Chương trình công tác tháng 01/2022. Sở Công Thương trân 

trọng báo cáo Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND; UBND tỉnh nắm, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương (b/c); 
- Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh(b/c);   
- Ông Nguyễn Trung Hoàng-PCT UBND tỉnh(b/c); 
- Các Sở, ngành: KHĐT; NN&PTNT; KHCN; BQL 
Khu Kinh tế; Cục Thống kê (p/h); 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  
- Phòng KT, KT&HT các huyện, thị xã, tp;  
- Ban Giám đốc Sở (chỉ đạo);    
- Các phòng; đơn vị thuộc Sở (thực hiện); 
- Lưu: VT, VP.                                     

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Minh Cầm 
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