
 

 

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 01 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại  

tháng 01/2021 và Chương trình công tác tháng 02/2021  

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 01/2021.  

1. Thực hiện các chỉ tiêu:  

- Chỉ số sản xuất công nghiệp: Ước tháng 01 tăng 29,61% so tháng trước 

và tăng 24,25% so cùng kỳ. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp: Ước thực hiện tháng 01 đạt 3.133 tỷ đồng, 

tăng 19,7% so tháng trước và tăng 12,15% so cùng kỳ. 

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

Trong tháng có 08 sản phẩm tăng, 03 sản phẩm giảm, 01 sản phẩm chưa vào vụ 

sản xuất(1). So tháng cùng kỳ: có 12 sản phẩm tăng, 01sản phẩm chưa vào 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 tháng 01 đạt 

3.608,89 tỷ đồng, tăng 12,89% so tháng trước và tăng 13,91% so cùng kỳ.  

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: Phát triển được 121 hộ sử dụng điện. Nâng tổng 

số hộ sử dụng điện đến nay 286.643 hộ, đạt tỷ lệ 99,12% (kế hoạch 99,2%) so với 

tổng số hộ dân toàn tỉnh(2).  

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

- Tổ chức hội nghị gặp gỡ trao đổi kết nối hàng hoá giữa cơ sở, HTX, 

doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh và Công ty cổ phần thương mại Bách Hoá Xanh, có 

19 DN, HTX trong tỉnh tham dự. Đồng thời, thông tin mời tham dự “Hội thảo 

thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư thông qua tận dụng các ưu đãi của Hiệp 

định CPTPP với 03 nước Mexico, Chile và Peru. 

- Thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, đã thực hiện tích hợp 86/86 dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (đạt 100%) và 53/86 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia (đạt 62%). 

3. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 

3.1. Lĩnh vực công nghiệp: 

- Tổng số toàn tỉnh hiện có 10.713 cơ sở, doanh nghiệp (trong đó: 353 

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

55.363 lao động. Không phát triển mới doanh nghiệp. 

                                                 
1 Đường kết 
2 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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- Triển khai đến các địa phương và Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công 

nghiệp Quyết định của UBND tỉnh(3) ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật các Cụm công nghiệp: Hòa Ân, huyện Cầu Kè; Sa Bình, 

thành phố Trà Vinh; Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang và Phú Cần, huyện Tiểu 

Cần và Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 ban hành Quy chế 

quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thay thế Quyết định số 

20/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh. 

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

- Phát triển 5,17km đường dây trung thế; 3,22km đường dây hạ thế, 48 

trạm biến áp (dung lượng 17.449kV). Nâng tổng số toàn tỉnh 2.79,18km đường 

dây trung thế; 5.315,09 km đường dây hạ thế và 6.051 trạm biến thế (tổng dung 

lượng 506.381kVA). 

- Tiết kiệm được 2.027.476 kWh, tăng 32,96% so với cùng kỳ (1.524.920 

kWh); Xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động Tiết kiệm năng lượng năm 2021 

trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục theo dõi tiến độ triển khai thi công 05 dự án điện gió đã được 

UBND tỉnh cấp phép; 04 dự án điện gió đã được Bộ Công Thương phê duyệt vào 

Quy hoạch điện VII điều chỉnh; 20 dự án điện gió, điện mặt trời và điện khí đề 

xuất Bộ Công Thương trình Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch VIII. Đề nghị Cục 

Điện lực và Năng lượng tái tạo hiệu chỉnh hồ sơ bổ sung nhà máy điện gió Đông 

Hải vào quy hoạch điện lực quốc gia; Trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh 

thỏa thuận vị trí xây dựng trạm biến áp, phần ngăn lộ tại trạm biến áp 110kV 

Duyên Trà, hướng tuyến đường dây 22kV, 110kV đấu nối nhà máy điện gió 

Duyên Hải vào trạm biến áp 110kV Duyên Trà và phê duyệt điều chỉnh phương 

án tuyến đường dây đấu nối trạm 110kV Dân Thành ; Ý kiến thẩm định chủ 

trương đầu tư 03 dự án điện gió(4) trên địa bàn tỉnh.  

- Kiện toàn 02 Ban chỉ đạo: Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, và phát 

triển điện tỉnh Trà Vinh. 

- Triển khai đến các doanh nghiệp tăng cường công tác an toàn, phòng 

chống cháy nổ trong thời gian diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

trước trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Tham dự buổi diễn tập biện 

pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất với phương án PCCC tại tập đoàn Mỹ 

Lan. 

3.3. Lĩnh vực thương mại:   

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

“Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2021. Xây dựng Kế hoạch 

thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình 

hành động quốc gia về sản suất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh và tổ chức lễ phát động các hoạt động hưởng ứng “Ngày 

Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

                                                 
3 Các Quyết định của UBND tỉnh: Số 4023; 4022; 4021 và 3026. 
4 (1) dự án NMĐG Đông Thành 1 (vị trí V1-7) của Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1; (2) dự án NMĐG 

Đông Thành 2 (vị trí V3-4) của Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2; (3) dự án NMĐG Thăng Long 1 và  dự 

án NMĐG Thăng Long 2 (vị trí V3-1) của Công ty cổ phần điện gió Thăng Long Trà Vinh. 
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- Tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến về “Hiệp định thương mại tự 

do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu” (EVFTA) năm 2021 cho 150 đại biểu 

là đại diện các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh.  

- Triển khai nắm tình hình dự trữ hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại các siêu thị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, báo 

cáo Bộ Công Thương về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 

số 15/CT-BCT ngày 30/10/2020 và tình hình thị trường cung cầu hàng hóa tại địa 

phương trong dịp cuối năm. 

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý 

chợ trong dịp tết Nguyên đán và tiếp tục xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mô hình 

tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ giai đoạn 2021 - 2025. 

- Triển khai, hỗ trợ cơ sở, hợp tác xã và doanh nghiệp đăng ký tham gia 

phân phối hàng hóa “Gian hàng Việt trực tuyến” trên Sàn giao dịch thương mại 

điện tử của tỉnh. 

- Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Xúc tiến thương mại và Hội nhập quốc 

tế về kinh tế của tỉnh; Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại 

năm 2021. 

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

- Tổ chức thành công “Hội nghị Tổng kết Hoạt động Khuyến công - Xúc 

tiến thương mại năm 2020 và triển khai Kế hoạch Khuyến công - Xúc tiến 

thương mại năm 2021”. 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 04 Đề án(5) hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị trong sản xuất, chế biến cho các cơ sở, doanh nghiệp và hộ kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh, để triển khai thực hiện quí I/2021.  

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh thực hiện ghi hình 

và phát hình chuyên mục khuyến công kỳ 1 năm 2021 tại 06 doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh(6) trên địa bàn tỉnh. 

- Vận động 17 cơ sở, doanh nghiệp, HTX tham gia trưng bày và giới thiệu 

28 loại sản phẩm tại Khu trưng bày sản phẩm đặc trưng của tỉnh, nhân ngày Hội 

khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2020; Hỗ trợ 03 đơn vị(7) tham gia trưng bày và 

quảng bá sản phẩm tại Lễ hội bánh dân gian do làng du lịch Mỹ Khánh, thành 

phố Cần Thơ tổ chức. 

- Triển khai kế hoạch tổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn nhân dịp 

Tết Quân – Dân tại xã Long Hiệp, huyện Trà Cú. 

                                                 
5 (1)“Hỗ trợ ứng dụng máy tiện CNC trong sản xuất gỗ mỹ nghệ” tại Hộ kinh doanh Long Phát - Đồng Khởi, 

khóm 1, phường 9, TP. Trà Vinh; (2)“Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất sô-cô-la” tại Công ty 

TNHH Cacao Mekong - Quốc lộ 60, ấp Trà Nóc, xã Song Lộc, huyện Châu Thành; (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 - áp Thanh 

Xuyên, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú; (4)“Hỗ trợ ứng dụng máy hút chân không trong sản xuất hủ tiếu” tại Hộ kinh 

doanh Thái Trường Bình - Ấp Chợ Trên, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú. 
6 Hộ kinh doanh tiệm bánh Ngọc Thu, Hộ kinh doanh Mai Hoàng Lý (Cơ sở Bánh tét Hai Lý), Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Thu Cẩm (Cơ sở Bánh Tét Cô Hường), Cơ sở sản xuất chả hoa Năm Thụy, HKD Dư Tấn Lợi, Hộ 

kinh doanh mứt dừa sáp Cẩm, Công ty TNHH chế biến dừa sáp Cầu Kè. 
7 Công ty TNHH Trà Vinh Farm; Công ty TNHH CaCao MeKong; Công ty TNHH chế biến dừa sáp Cầu Kè 
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- Tổ chức 01 chuyến kết nối thị trường các sản phẩm đặc sản của tỉnh Trà 

Vinh tại tỉnh Bình Thuận. Kết quả: có 05 biên bản ghi nhớ và 01 hợp đồng được 

ký kết tại Hội nghị. 

3.5. Lĩnh vực nông thôn mới: Tham gia Đoàn công tác của Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới Trung ương kiểm tra kết quả xây dựng NTM tại huyện 

Càng Long và thành phố Trà Vinh. Tiếp tục duy trì số tiêu chí 4 và tiêu chí 7 đã 

đạt được 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 và thị xã Duyên Hải 

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:  

- Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 và thành lập Đoàn kiểm 

tra liên ngành ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 

2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản 

lý thị trường triển khai Đoàn Kiểm tra liên ngành đối với cơ sở kinh doanh thực 

phẩm nhập khẩu đông lạnh từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19, thực hiện 

lấy 8 mẫu xét nghiệm vi rút SARS – CoV 2 gửi kiểm nghiệm, kết quả đều âm 

tính; Tham gia Đoàn thanh tra của Cục Quản lý thị trường về việc chấp hành quy 

định pháp luật về kinh doanh xăng dầu tại huyện Càng Long. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, giải quyết thỏa đán 01 đơn 

yêu cầu di dời Recloser (thiết bị đóng cắt điện) Ngũ Lạc của 01 hộ dân (do Văn 

phòng UBND tỉnh chuyển đến) tại xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải. 

3.7. Công tác hành chính, văn phòng: 

- Bộ phận một cửa thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh, tiếp nhận 1.575 hồ sơ thủ tục hành chính (hồ sơ nộp trực tuyến (đạt tỷ lệ 

68%), hồ sơ nộp trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích (đạt tỷ lệ 32%); đã 

giải quyết và trả kết quả đúng hạn 1.533 hồ sơ; trước hạn 32 hồ sơ; các hồ sơ 

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

hẹn.  

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Quyết định của 

UBND tỉnh, Bộ Công Thương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch thực hiện mô hình “Chính 

quyền công sở thân thiện và trách nhiệm” năm 2021. 

- Đăng ký gửi Sở Thông tin và Truyền thông nhu cầu mua sắm tập trung 

năm 2021 lĩnh vực công thương, tổng dự toán 165 triệu đồng. 

- Triển khai kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức năm 2020; 

Tiếp tục phân công 01 công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. 
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- Đề nghị Sở Tài chính có ý kiến thẩm định đối với những nội dung chi, 

mức chi trong quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của Sở Công Thương.  

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 01 công chức lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 01/2021 

tăng trưởng khá so với tháng trước và tháng cùng kỳ. Nguyên nhân là do nhiều 

ngành tập trung gia tăng sản xuất phục vụ Tết Nguyên Đán, nhất là những sản 

phẩm như thực phẩm, may mặc, in ấn, thuốc, các mặt hàng nội thất, sản lượng 

tăng cao so cùng kỳ, mặt khác ở thời điểm tháng 01/2020 các doanh nghiệp cho 

công nhân nghỉ tết Nguyên đán nên sản lượng đạt thấp hơn so với tháng 01/2021. 

Ngoài ra, ngành sản xuất điện sau thời gian thực hiện tiểu tu luân phiên các tổ 

máy của Nhà máy Duyên Hải 1 và hết thời hạn bảo hành vận hành của Nhà máy 

Duyên Hải 3 mở rộng, các nhà máy hoạt động bình thường trở lại, sản lượng sản 

xuất đảm bảo theo kế hoạch, góp phần làm tăng trưởng giá trị sản xuất công 

nghiệp của tỉnh. Đối với hoạt động thương mại, sản xuất và tiêu dùng của người 

dân tăng lên, thị trường hàng hóa ổn định, phong phú, đa dạng về mẫu mã, chủng 

loại, lượng cung đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân và 

doanh nghiệp. Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, doanh nghiệp tham gia bình ổn có 

sự chuẩn bị chu đáo về nguồn hàng; nhiều hoạt động khuyến mại, khuyến khích 

người tiêu dùng mua sắm trong những ngày giáp tết được triển khai rộng rãi tại 

nơi công cộng, điểm bán hàng. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng 

cường phối hợp triển khai theo định kỳ, chú trọng các mặt hàng phục vụ tết nhằm 

đảm bảo an toàn thực phẩm và ổn định thị trường trong dịp tết. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong tháng, ngành công 

thương cũng còn một số khó khăn, hạn chế nhất định: 

Mặc dù giá trị sản xuất công nghiệp có tăng nhưng chưa đồng đều, tăng 

trưởng nhiều chủ yếu ở ngành sản xuất điện, một số sản phẩm giảm so với tháng 

trước như: sản xuất túi xách, bộ truyền dẫn điện,..do các doanh nghiệp phụ thuộc 

hầu như hoàn toàn vào thị trường nước ngoài; các hoạt động Phiên chợ Tết quân 

dân ở một số địa phương dừng tổ chức, do tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn 

biến phức tạp ở nhiều nơi trong và ngoài nước.   

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2021: 

Triển khai Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND 

tỉnh Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách 

năm 2021. Tháng 02/2021, Sở Công Thương đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 

như sau:  

1. Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng ngừa ứng 

phó sự cố hóa chất và Ban chỉ đạo phát triển điện năm 2021. Thực hiện triển khai 

định kỳ chương trình tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

năm 2021; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Quyết định của UBND 

tỉnh, Bộ Công Thương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

2. Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh 

doanh, nhất là về thủ tục hành chính lĩnh vực ngành công thương nhằm tạo điều 
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kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm 

giá thành sản phẩm, chuẩn bị đầy đủ lượng hàng hóa cung ứng ra thị trường, đảm 

bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông suốt an toàn, thuận lợi trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán. 

3. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng các công trình, 

dự án công nghiệp-thương mại trên địa bàn, nhất là các dự án điện gió như: Nhà 

máy điện gió Hiệp Thạnh; đường dây 110kV Nhà máy điện gió; Công tình trạm 

110kV Trà Cú và đường dây 110kV Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải; Cải tạo 

110kV Vũng Liêm - Trà Vinh 2;  

4. Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương nắm chắc tình hình diễn biến thị 

trường, cung cầu hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết 

yếu trước, trong và sau Tết, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa, bình ổn thị 

trường hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tổ chức tốt Tết Quân - 

Dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh, khuyến 

khích các doanh nghiệp ở trong và ngoài tỉnh cung cấp hàng hóa đảm bảo chất 

lượng, giá cả phù hợp phục vụ nhân dân; tránh xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm 

hàng, nâng giá làm sốt giá, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống nhân dân, 

nhất là ở vùng nông thôn, vùng còn gặp nhiều khó khăn. 

5. Triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 

Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 trên địa bàn huyện Càng Long, 

Châu Thành và thành phố Trà Vinh; Tham gia 02 Đoàn kiểm tra, thanh tra về 

ATTP và chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh do 

Sở Y tế và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì. Phối hợp với Cục 

Quản lý thị trường, các ngành chức năng trong tỉnh tăng cường kiểm tra, quản lý 

thị trường, phòng, chống và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 

tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần bình ổn thị trường; xử lý nghiêm, 

kịp thời các hành vi đầu cơ, găm hàng để tăng giá trong những ngày Tết; Tổ chức 

kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp nhập 

lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép hàng hóa, thực phẩm, động vật không rõ 

nguồn gốc. 

6. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất nhân rộng Mô hình chợ an toàn thực phẩm, 

đẩy mạnh công tác đưa hàng Việt về nông thôn và đưa các sản phẩm, nông sản, 

hàng hóa đủ tiêu chuẩn vào các siêu thị, trung tâm mua sắm, thương mại. Thực 

hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  

7. Triển khai tốt công tác khuyến công, xúc tiến thương mại, hướng dẫn 

xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản 

phẩm, Triển khai thực hiện 04 Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản 

xuất, chế biến; theo dõi hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành thỏa thuận Hợp đồng và 

Biên bản ghi nhớ kết nối thị trường sau các chuyến liên kết thị trường.  

8. 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; tiếp tục tuyển dụng 02 viên 

chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; Hoàn thành công tác 
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công nhận sáng kiến, xét khen thưởng năm 2020 cho công chức, viên chức, lao 

động. 

9. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch khắc phục các hạn chế chỉ số PCI lĩnh 

vực ngành công thương. 

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

tháng 01/2021 và Chương trình công tác tháng 02/2021. 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, 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 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mộng Thu 
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