
 

 

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 5 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại  

tháng 5/2021 và Chương trình công tác tháng 6/2021  

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 5/2021.  

1. Thực hiện các chỉ tiêu:  

- Chỉ số sản xuất công nghiệp: Ước tăng 7,31% so tháng trước và tăng 

4,39% so tháng cùng kỳ.  

- Giá trị sản xuất công nghiệp: Ước thực hiện đạt 3.229,52 tỷ đồng, tăng 

5,01% so tháng trước và tăng 5,99% so tháng cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đạt 

15.482,35 tỷ đồng, đạt 34,29% kế hoạch, tăng 3,71% so cùng kỳ. 

- Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: So tháng trước: 

Trong tháng có 09 sản phẩm tăng, 02 sản phẩm giảm(1). So tháng cùng kỳ: có 10 

sản phẩm tăng, 01 sản phẩm giảm(2); 01 sản phẩm hết thời vụ sản xuất. 

(Chi tiết xem biểu sản phẩm công nghiệp kèm theo) 

- Về tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ: Ước thực hiện đạt 3.606,83 tỷ 

đồng, giảm 3,19% so tháng trước, nhưng tăng 19,53% so cùng kỳ. Lũy kế 5 

tháng đạt 18.274,48 tỷ đồng, đạt 50,76% kế hoạch. 

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: Phát triển được 706 hộ sử dụng điện. Lũy kế 5 

tháng phát triển 1.014 hộ sử dụng điện, đạt tỷ lệ 99,18% (kế hoạch 99,2%) so 

với tổng số hộ dân toàn tỉnh(3).  

2. Kết quả khắc phục chỉ số PCI của tỉnh, lĩnh vực công thương: 

- Thông tin đến 61 lượt doanh nghiệp trong tỉnh, Phòng Kinh tế - hạ tầng 

các huyện, thị xã, thành phố về việc hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP cho 

các tỉnh KonTum, Quảng Trị, Hậu Giang, Nghệ An, Bắc Giang và Đăk Nông; 

Cập nhật thông tin của doanh nghiệp về quy cách đóng gói, năng lực cung ứng 

và theo dõi, cập nhật thông tin về năng lực sản xuất các sản phẩm được công 

nhận là sản phẩm OCOP năm 2020 phục vụ liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm 

cho doanh nghiệp. 

- Xác nhận 02 hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, nâng 

tổng số 5 tháng xác nhận được 06 hồ sơ; 03 hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến 

mại; cấp 9 Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;  tiếp nhận 

                                                 
1 09 sản phẩm tăng: Điện sản xuất, Than hoạt tính, Thuốc viên các loại, May mặc, Thảm dệt các loại, Nước sinh 

hoạt, Gạo xay xát, Bộ truyền dẫn điện trong ô tô, Điện thương phẩm, 02 sản phẩm giảm: Thủy sản đông lạnh, 

Túi xách các loại. 
2 10 sản phẩm tăng: Điện sản xuất, Sản lượng điện thương phẩm,Thủy sản đông lạnh, Than hoạt tính, Thuốc 

viên các loại, Thảm dệt các loại, Nước sinh hoạt, Gạo xay xát, Bộ truyền dẫn điện dùng trong ô tô,Túi xách các 

loại. 01 sản phẩm giảm: May mặc. 
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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và đăng tải 1.085 thủ tục thông báo thực hiện khuyến mại; Thực hiện tốt việc 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

3. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 

3.1. Lĩnh vực công nghiệp: 

- Phát triển mới 05 doanh nghiệp, lũy kế 5 tháng phát triển 16 doanh 

nghiệp. Nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 10.738 cơ sở, doanh nghiệp (trong đó: 

369 doanh nghiệp, 08 HTX, 10.353 cơ sở và hộ cá thể), giải quyết việc làm cho 

56.138 lao động. 

- Về phát triển Cụm công nghiệp: Trình UBND tỉnh: (1) Ban hành Bộ tiêu 

chí lựa chọn chủ đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Bình, 

huyện Càng Long; (2) Thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây 

dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh và Cụm Công 

nghiệp Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang; (3) Ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn chủ 

đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú; 

(4) Báo cáo về ban ban hành Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi Điểm a và sửa 

đổi, bổ sung Điểm b, khoản 4, Mục I và sửa đổi khoản 2 và khoản 3 tiết IV, mục 

II của Bộ tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công 

nghiệp Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang kèm theo Quyết định số 4021/QĐ-

UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh. 

- Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai các quy định của pháp luật liên 

quan đến lĩnh vực an toàn công nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công 

Thương. 

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

- Về tiết kiệm điện: Tiết kiệm 2.176.131 kWh, giảm 15,87% so với cùng 

kỳ năm 2020 (2.586.612 kWh). Lũy kế tiết kiệm được 7.978.958 kWh, tăng 

6,94% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 32,9% kế hoạch năm (kế hoạch năm 2021 là 

24.255.000 kWh)(4).  

- Phát triển 5,75 km đường dây trung thế; 2,05km đường dây hạ thế, 36 

trạm biến áp (dung lượng 3.415kV). Lũy kế 5 tháng phát triển 12,93km đường 

dây trung thế; 8km đường dây hạ thế, 125 trạm biến áp (dung lượng 25.289kV). 

Nâng tổng số toàn tỉnh 2.802,94km đường dây trung thế; 5.319,87 km đường 

dây hạ thế và 6.128 trạm biến thế (tổng dung lượng 514.221kVA). 

- Phát điện tại Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải ước đạt 2,09 tỷ kWh. Lũy 

kế 5 tháng ước đạt 8,37 tỷ kWh, đạt 31,3%/tổng sản lượng điện dự kiến sản 

xuất(5) năm 2021. 

- Tiếp tục theo dõi các dự án điện gió, điện mặt trời: Công tác triển khai thi 

công 05 dự án với công suất 270MW tại 06 vị trí (V1-1, V1-2, V1-3, V1-4, V1-5 

và V1-6); hỗ trợ 04 dự án điện gió với tổng công suất 396MW đã được Bộ Công 

Thương phê duyệt vào Quy hoạch VII điều chỉnh; tiến độ các dự án điện gió đã 

                                                 
4 Trong đó: Chiếu sáng công cộng: 45.215 kWh, chiếm 0,78%; Cơ quan Hành chính sự nghiệp: 155.418 kWh, chiếm 2,68%; 

Sinh hoạt - Kinh doanh dịch vụ: 3.279.323 kWh, chiếm 56,51%; Doanh nghiệp sản xuất: 2.322.871 kWh, chiếm 40,03%. 
5 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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được Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ của 05 dự án với tổng 

công suất 826MW; các dự án bổ sung Quy hoạch điện lực quốc gia (Quy hoạch 

VIII) của 20 dự án điện gió, điện mặt trời và điện khí, công suất 7.508MW. Về 

triển khai các mặt công tác quản lý năng lượng tái tạo trên địa bàn, trong tháng: 

(1) Xác nhận phù hợp quy hoạch phát triển điện gió của Dự án Nhà máy điện 

gió Hiệp Thạnh; (2) Tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp Báo cáo đăng ký dự án 

Nhà máy điện mặt trời Thăng Long vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; 

(3) Báo cáo UBND tỉnh đề xuất nâng công suất Nhà máy điện gió Đông Hải 1 từ 

100MW lên 125MW.  

- Về tư vấn hoạt động điện lực: (1) Thực hiện giám sát 02 công trình: Di 

dời lưới điện thuộc công trình Trạm bơm kênh 3 tháng 2; 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; (2) Thẩm tra hoàn thành 03 công trình: Nâng 

cấp, mở rộng đường Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Trà Vinh; Đường dây trung hạ 

thế cung cấp điện cho Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân; Nâng cấp trạm điện và hệ 

thống dây điện toàn trường – Trường Thực hành sư phạm. 

- Ban hành Quyết định thành lập tổ thẩm định cấp, cấp lại và cấp điều 

chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện Trạm nạp LPG vào chai, Trạm nạp LPG 

vào xe bồn, Trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải. 

- Hỗ trợ 27 hộ gia đình thực hiện lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt 

trời thuộc Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh năm 2021.  

 3.3. Lĩnh vực thương mại:   

- Công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19: Kiểm tra tình hình dự trữ 

hàng hóa và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 04 siêu thị và 02 Trung 

tâm Thương mại. Kết quả: Các Siêu thị, cửa hàng tiện lợi đảm bảo cân đối 

nguồn hàng hóa phục vụ người dân, đến thời điểm hiện tại hàng hóa vẫn đảm 

bảo theo Phương án Bảo đảm dự trữ các loại hàng hóa, lương thực thực phẩm 

cần thiết, đề phòng trường hợp dịch bệnh Covid-19 kéo dài (Phương án số 

05/PA-SCT ngày 31/8/2020).  Hàng hóa Chủ yếu được dự trữ tại các kho của 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã đăng ký với Sở Công 

Thương và các doanh nghiệp dự trữ tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn 

tỉnh, với số tiền khoảng 131.138 triệu đồng, nguồn hàng dự trữ đảm bảo từ 2-3 

tháng, trường hợp có thiếu hàng các siêu thị sẽ được điều hàng từ kho và các 

siêu thị tại các tỉnh miền Tây (trong khoảng 2 -4 tiếng sẽ có hàng hóa), đồng 

thời, các siêu thị và Trung tâm thương mại thực hiện tốt công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid – 19; Đề nghị 03 doanh nghiệp tạm dừng tổ chức 02 cuộc hội 

chợ, triển lãm thương mại và 01 cuộc hội nghị, hội thảo đào tạo về bán hàng đa 

cấp (6); Triển khai đến các siêu thị, Trung tâm thương mại; cửa hàng tiện lợi trên 

địa bàn tỉnh  và đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đến các 

chợ về việc Hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-

19 (Công văn số 180/SCT-QLTM ngày 05/02/2021); Tiếp tục triển khai đến 

                                                 
6 Công ty TNHH MTV Xúc tiến Thương mại Đông Nam Á; Công ty TNHH Amway Việt Nam 
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UBND các huyện, thị xã, thành phố; các siêu thị, Trung tâm thương mại; cửa 

hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 (Công văn số 590/SCT-QLTM ngày 05/5/2021) 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Công bố Danh mục điều 

chỉnh, 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 trong năm 2020; Xây 

dựng Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-

2025 định hướng đến năm 2030;  

  - Về thương mại điện tử: (1) Làm việc với 04 Sàn thương mại điện tử 

Sendo.vn, Tiki.vn, Voso.vn, Shopee.vn để hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh đưa 

hàng hóa lên các Sàn nêu trên; (2) Tổ chức 02 cuộc hội nghị, tập huấn kết nối 

tiêu thụ hàng hóa giữa sàn thương mại điện tử Voso.vn với các cơ sở, doanh 

nghiêp, Hợp Tác xã (gọi tắt là doanh nghiệp) trong tỉnh. Kết quả, có 52 lượt  

người của 25 doanh nghiệp tham dự và sau tập huấn có 18 doanh nghiệp đã mở 

gian hàng sàn để giao dịch; (3) Theo dõi, thu thập và cập nhật thông tin các Bản 

tin, bài viết lên sàn giao dịch TMĐT của tỉnh, trong tháng đã cập nhật trên 60 

bản tin, tin ảnh; trên  05 doanh nghiệp với trên 20 sản phẩm đăng trên Sàn; (4) 

thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hiệu quả 10 website; đăng ký 03 Đề án 

Thương mại điện tử(7) năm 2022 với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. 

- Đề xuất Ban Dân tộc tỉnh đưa vào danh mục chợ được hỗ trợ đầu tư cải 

tạo, nâng cấp theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh, với kinh phí đầu tư 12 tỷ đồng. 

- Báo cáo kết quả Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 

26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 

30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng. 

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

- Tổ chức nghiệm thu 03 Đề án khuyến công(8) về Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc, thiết bị trong sản xuất, chế biến, với kinh phí đầu tư 885,5 triệu đồng. 

Trong đó, kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ là 424 triệu đồng. Đồng thời, 

trình UBND tỉnh phê duyệt 08 Đề án còn lại (9) theo Kế hoạch của năm 2021. 

                                                 
(7) Tên 03 Đề án TMĐT: (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. 
8 (1)“Hỗ trợ ứng dụng máy hút chân không trong sản xuất hủ tiếu” tại Hộ kinh doanh Thái Trường Bình; (2)“Hỗ trợ ứng 

dụng máy tiện CNC trong sản xuất gỗ mỹ nghệ” tại Hộ kinh doanh Long Phát và (3)“Hỗ trợ ứng dụng ứng dụng máy móc 

thiết bị tiên tiến trong sản xuất gỗ mỹ nghệ” tại Hộ kinh doanh Trần Thị Cẩm Vân. 
9 (1) “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất bánh tráng” tại Hộ kinh doanh Bảo Hân; (2) “Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị trong sản xuất sô-cô-la” tại Công ty TNHH Cacao Mekong; (3) “Hỗ trợ ứng dụng gàu tải cấp liệu tự động” tại 

HTX NN Long Hiệp; (4) “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp” tại DNTN Phúc Anh Nam; (5) 

“Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp” tại DNTN May Diễm Kiều; (6) “Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất trà” tại Hợp tác xã Nông nghiệp Nhật Linh; (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 bún gạo truyền thống tại” tại Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Sơn. 
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- Tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền sản phẩm gạo cho Doanh nghiệp tư 

nhân Thuận Thiên Trà Vinh tại ấp Sà Vần B, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú. 

- Đề xuất 03 sản phẩm giới thiệu ý tưởng khởi nghiệp thích ứng với biến 

đổi khí hậu.  

3.5. Lĩnh vực nông thôn mới:  

- Hỗ trợ kiểm tra tiêu chí 4 về điện nông thôn tại xã Long Khánh, huyện 

Duyên Hải đăng ký xây dựng nông thôn mới năm 2021; Xác nhận kết quả thực 

hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao của 02 xã An Trường, Nhị Long Phú, 

huyện Càng Long. 

- 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. 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; 02 huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới; thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

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

pháp chế:  

- Triển khai Đoàn kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm” năm 2021 đối với 36 cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn các huyện 

Duyên Hải, Cầu Ngang và thị xã Duyên Hải, lấy 06 mẫu gửi kiểm nghiệm, kết 

quả có 03/6 mẫu đạt, 03 mẫu còn lại chưa có kết quả.  

- Phối hợp các ngành chức năng giải quyết thỏa đáng 01 đơn (do Văn 

phòng UBND tỉnh chuyển) của công dân tại xã Long Hiệp, huyện Trà Cú phản 

ánh về tình trạng cúp điện liên tục của ngành điện 

- Tham gia Đoàn thanh tra liên ngành của Sở Nông nghiệp và PTNT, thanh 

tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã tại 18 cơ sở 

mua bán, nuôi, săn bắt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  

3.7. Công tác hành chính, văn phòng: 

- Thực hiện tiếp nhận 1.151 hồ sơ thủ tục hành chính (nộp trực tuyến 887 

hồ sơ (đạt tỷ lệ 77,06%), nộp trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích 262 hồ 

sơ (đạt tỷ lệ 22,76%); đã giải quyết và trả kết quả đúng hạn 1.119 hồ sơ (trước 

hạn 23 hồ sơ); các hồ sơ còn lại tiếp tục giải quyết cho công dân theo đúng quy 

định, không có hồ sơ trễ hẹn.  

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và 

UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Kết 

quả thực hiện công tác dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng 

đầu năm; Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; Kết quả 

thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (Khóa XII) 6 tháng năm; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 

số 10-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc không được uống rượu, bia 

trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của 

cán bộ, đảng viên. 

https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=492593&t=tra_cuu_van_ban&xld=5075437
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=492593&t=tra_cuu_van_ban&xld=5075437
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=492593&t=tra_cuu_van_ban&xld=5075437
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=487819&t=tra_cuu_van_ban&xld=5027195
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=478372&t=tra_cuu_van_ban&xld=4930357
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=478372&t=tra_cuu_van_ban&xld=4930357
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=478372&t=tra_cuu_van_ban&xld=4930357
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- Hoàn chỉnh Phiếu Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên trang điện tử 

của Bộ Nội vụ; Rà soát, lập danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung 

cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Nâng phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 01 công chức; 
Thực hiện các thủ tục tuyển dụng 02 viên chức năm 2021. 

- Trình tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 01 tập thể và 

02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công giai đoạn 2014-

2020 theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

1. Những mặt đạt được: 

Các chỉ tiêu về công nghiệp, thương mại (Giá trị sản xuất công nghiệp; 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ) tăng so với tháng cùng kỳ. Trong tỉnh, 

công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 được triển khai thực hiện tốt, các doanh 

nghiệp tập trung sản xuất, gia tăng sản lượng và không ngừng cập nhật liên tục 

trên Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19, nhằm tăng cường kiểm soát, đánh 

giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh. Ngành công thương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ 

được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; quan tâm phối hợp với các địa phương quản lý 

các Cụm công nghiệp trên địa bàn, trình UBND tỉnh ban hành và sửa đổi kịp 

thời Bộ tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư phù hợp với đặc điểm tình hình; đẩy 

nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án điện; Hỗ trợ, tạo điều kiện cho 

các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực năng lượng tái tạo đăng ký vào quy hoạch phát 

triển điện lực quốc gia; Hàng hóa đảm bảo theo Phương án Bảo đảm dự trữ các 

loại hàng hóa, lương thực thực phẩm cần thiết, đề phòng trường hợp dịch bệnh 

Covid-19 kéo dài; Ứng dụng thương mại điện tử các doanh nghiệp đã mở được 

gian hàng Việt trực tuyến trên Sàn thương mại điện tử Voso.vn, góp phần tiêu 

thụ hàng hóa trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -

19;…Triển khai đúng tiến độ kế hoạch các Đề án khuyến công trên địa bàn; giải 

quyết tốt việc tiếp nhận TTHC và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính 

công; Tổ chức kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp trong đợt cao điểm “Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021.  

* Nguyên nhân đạt được:  

Sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hỗ trợ của Cục 

thương mại điện tử và kinh tế số - Bộ Công thương kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ khó 

khăn cho doanh nghiệp, Xúc tiến mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đến đầu 

tư trên địa bàn; công tác phát triển thương mại điện tử, khuyến khích doanh 

nghiệp tham gia quảng bá sản phẩm, kết nối giao dịch thương mại trên sàn được 

nhiều doanh nghiệp quan tâm; Sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan 

trong triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, quản lý Cụm công 

nghiệp, giải phóng mặt bằng các công trình năng lượng trên địa bàn; Sự quyết 

tâm, nổ lực của tập thể công chức, viên chức đơn vị luôn bám sát chương trình, 

nhiệm vụ, kế hoạch được giao, triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch. 

2. Mặt hạn chế, khó khăn: 
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- Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và Nhóm ngành công nghiệp 

khai khoáng giảm so tháng trước. 

- Công tác chỉ đạo tiết kiệm điện đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh có 

triển khai nhưng hiệu quả mang lại chưa cao, nhất là đối với lĩnh vực sử dụng 

năng lượng trọng điểm, các cơ quan hành chính công; việc thực hiện giá bán 

điện có quy định nhưng một số ít chủ nhà trọ chưa chấp hành nghiêm; Các nhà 

đầu tư năng lượng tái tạo đến đầu tư trên địa bàn tỉnh tuy có nhiều, nhưng năng 

lực chưa đáp ứng yêu cầu, triển khai còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ,.. 

- Chưa kêu gọi được các nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật vào các Cụm công 

nghiệp; Chưa có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi đất lúa từ 

đó ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng. 

- Một số hoạt động Xúc tiến thương mại, hội nghị, hội chợ trong và ngoài 

tỉnh tạm dừng tổ chức. 

* Nguyên nhân hạn chế: 

- Gặp khó khăn về nguyên liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ (tôm đông 

lạnh giảm 25 tấn so tháng trước; sản xuất đường hết nguyên liệu sản xuất; túi 

xách giảm 32 nghìn cái; khai thác muối kết thúc vụ thu hoạch) 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến có triển khai rộng rãi, nhưng ý thức 

chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực điện lực của một số ít tổ chức, cá 

nhân chưa thật sự nghiêm. Việc đầu tư công trình năng lượng trên địa bàn tỉnh 

phải theo quy hoạch, đảm bảo đủ các nguồn lực (tài chính, con người, công suất) 

để triển khai thực hiện. 

- 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. 

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở một số tỉnh, 

thành trên cả nước, nên các hoạt động tập trung đông người (hội chợ, hội nghị,..) 

ở các tỉnh tạm dừng tổ chức. 

- Doanh nghiệp chưa quan tâm nhiều đến việc ứng dụng thương mại điện 

tử trong quảng bá, kết nối thị trường, cụ thể khi triển khai Gian hàng Việt trực 

tuyến cho 169 cơ sở, doanh nghiệp nhưng chỉ có 36 doanh nghiệp đăng ký, khi 

tổ chức kết nối chính thức chỉ có 25 doanh nghiệp tham dự. 

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2021: 

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. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và theo dõi thị trường, giá cả 

các mặt hàng thiết yếu có thể mất cân đối cung cầu do Covid-19 gây ra. 
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2. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lĩnh vực 

ngành công thương. 

3. Tập trung hỗ trợ, phối hợp với các địa phương tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp triển khai các dự đầu tư trên địa bàn, kiên quyết thu hồi các dự án 

chậm triển khai hoặc không triển khai. Phối hợp các sở, ban ngành, địa phương 

có liên quan tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu 

tư Cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh và Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ 

Tây, huyện Cầu Ngang. Đặc biệt, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các 

dự án điện gió; Trình UBND tỉnh xem xét đề nghị khảo sát Nhà máy điện khí 

LNG của Công ty cổ phần Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh 1; Theo dõi, đôn 

đốc công tác giải phóng mặt bằng đường dây 110kV Nhà máy điện gió 1; Nhà 

máy điện gió Hiệp Thạnh; Công tình trạm 110kV Trà Cú và đường dây 110kV 

Cầu Kè – Trà Cú – Duyên Hải; Cải tạo 110kV Vũng liêm – Trà Vinh 2; Theo 

dõi, chỉ đạo các đơn vị hoạt động điện lực triển khai kế hoạch đầu tư cải tạo lưới 

điện đảm bảo theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-

2025. 

4. Trình UBND tỉnh ban hành: Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu 

thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030; Kế hoạch triển 

khai thực hiện Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh; Tiếp tục hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp, HTX của tỉnh tham gia Sàn 

giao dịch thương mại điện tử (Shopee.vn, Sendo.vn, TiKi.vn, Voso.vn,..); Xây 

dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường (đợt 2) năm 2021 và 

Tết Nhâm Dần năm 2022. 

5. Tổ chức nghiệm thu 03 Đề án khuyến công; Tiếp tục khảo sát, lập đề án 

đầu tư máy móc thiết bị của cơ sở công nghiệp nông thôn, đăng ký bổ sung từ 

nguồn kinh phí Khuyến công Quốc gia năm 2021; Ghi nhận và hỗ trợ tư vấn nhu 

cầu thiết kế, đăng ký nhãn hiệu, bao bì, logo, xây dựng thương hiệu của cơ sở, 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham gia 02 cuộc hội chợ ngoài tỉnh; Tiếp tục hỗ 

trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn từ dự án SME, vốn đối ngoại và nguồn 

vốn khác của tỉnh để triển khai các hoạt động; Liên kết Sàn Thương mại điện tử 

của tỉnh với Sàn Thương mại điện tử của tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long. 

6. Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong 

hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) (10);Tham gia Đoàn kiểm tra 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh về việc chấp hành quy định của pháp luật 

trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; Tiếp tục thực hiện tốt 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; Công tác tiếp công dân, hướng dẫn đơn 

khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; Tiếp tục nhận thông tin tố giác của người 

                                                 
10 Kiểm tra theo Kế hoạch đối với 02 cơ sở trên địa bàn tỉnh 



9 

 

 

 

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. 

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; Tổ chức tuyển dụng 02 viên 

chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.  

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

tháng 5/2021 và Chương trình công tác tháng 6/2021. Sở Công Thương trân 

trọng gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Công Thương (b/c); 

- VP. Tỉnh ủy; VP. HĐND; VP. UBND tỉnh (b/c);   

- Ông Nguyễn Trung Hoàng-PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các Sở, ban, ngành: KH&ĐT; NN&PTNT; KH&CN; 

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 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mộng Thu 
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