
 

 

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 năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2021 

 

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Tỉnh ủy về 

nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2020; 

Quyết định số 108/QĐ-BCT ngày 10/01/2020 của Bộ Công Thương và Quyết 

định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành 

động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Thực hiện phương châm hành động 

năm 2020 của Tỉnh ủy “Nắm chắc thời cơ, hành động quyết liệt, sáng tạo, bứt 

phá, phát triển nhanh và bền vững”. Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 

03/KH-SCT ngày 17/01/2020 để triển khai thực hiện, qua 01 năm triển khai đạt 

được những kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Lĩnh vực công nghiệp: 

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 37.678,76 tỷ đồng, chỉ đạt 83% kế 

hoạch, tăng 7,24% so cùng kỳ. Trong đó, ngành điện đóng góp 21.756 tỷ đồng, 

chiếm 57,74% tổng giá trị sản xuất công nghiệp chung toàn tỉnh(1) và một số sản 

phẩm chủ yếu tăng so cung kỳ (biểu số liệu kèm theo). 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành 18 văn bản(2) thực hiện các giải pháp 

khắc phục ảnh hưởng do hạn mặn, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và dịch 

Covid-19 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2020. 

                                                 
1 Tổng sản lượng phát điện của Nhiệt điện Duyên Hải là 19,259 tỷ kWh(1); Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trung 

Nam là 266.175.414 kWh. 
2 (01) Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 11/09/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 173-KH/TU ngày 25/6/2020 của Tỉnh ủy Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 

của Bộ Chính trị “Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045”; (2) Đơn giá bồi thường giá cây trồng để tính tiền bồi thường chặt tỉa cây ngoài hành lang có nguy 

cơ vi phạm khoảng cách an toàn đường dây 220kV Duyên Hải - Mỏ Cày; (3) Phê duyệt thỏa thuận phương án 

hướng tuyến công trình đường dây mạch 2 từ trạm 220kV Trà Vinh 2 - trạm 110kV Cầu Kè; (4) Thỏa thuận 

phương án hướng tuyến công trình cải tạo nâng tiết diện dây phân pha từ ACSR240 thành 2ACSR40 từ Trà Vinh 

đi Duyên Hải (Duyên Trà); (5) Kế hoạch và phương án cung cấp điện năm 2020; (6) Phê duyệt Kế hoạch sử dụng 

điện quan trọng và sử dụng điện lớn trên địa bàn tỉnh; (7) Phê duyệt phân bổ sản lượng điện tiêu thụ năm 2020 đối 

với các cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả tiền điện; (8) Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng ngừa, 

ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Trà Vinh; Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình 110kV Trà Cú và đường 

dây 110kV Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải; Đường dây 110kV Nhà máy điện gió 1 - Duyên Trà; Đường dây 110kV 

Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh - Cầu Ngang; (9) Bộ tiêu chí đánh giá, lựa chọn đơn vị để lập hồ sơ bổ sung dự án 

điện gió V1-5, V1-6 giai đoạn 2 vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; (10) phê duyệt Kế hoạch thực hiện 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Trà Vinh năm 2020; (11) phê duyệt Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020; (12) Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về ATTP 

thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (13) Quy chế phối hợp 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 
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- Báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ kịp thời phản ánh tình hình 

sản xuất khó khăn của 12 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp do ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19. Đồng thời, thường xuyên trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình 

hoạt động của doanh nghiệp, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp với 

các địa phương có doanh nghiệp đóng trên địa bàn hỗ trợ kịp thời những vướng 

mắc, khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải. 

- Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, có 

67/74 sản phẩm của 53/59 cơ sở(3) đạt; đề cử 15 sản phẩm đạt sản phẩm công 

nghiệp nông thôn cấp khu vực phía Nam (4); Tham gia và bình chọn 30 sản phẩm 

đạt sản phẩm OCOP cấp tỉnh (có 27 sản phẩm đạt 3 sao và 03 sản phẩm đạt 4 

sao). 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về 

ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh(5); Phối hợp Sở ngành liên quan thẩm định và cấp 24 giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện ATTP. 

- Thực hiện 05 cuộc kiểm tra về ATTP(6), tại 110 cơ sở sản xuất/kinh doanh 

thực phẩm (53 cơ sở sản xuất, 12 điểm dịch vụ ăn uống và 45 cơ sở kinh doanh 

thực phẩm/tạp hóa), phát hiện 14/110 trường hợp còn tồn tại, hạn chế(7). Xử phạt 

vi phạm hành chính: 04 cơ sở với tổng số tiền 30,25 triệu đồng. Bên cạnh đó, lấy 

32 mẫu (có 20 mẫu thịt heo), kết quả 32/32 mẫu đạt chỉ tiêu ATTP. Trong 20 

mẫu thịt heo, kết quả có 07 mẫu dương tính, 01 mẫu nghi ngờ bị nhiễm bệnh còn 

lại 12 mẫu thịt không phát hiện bị nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi. 

- Xây dựng 01 chuyên mục tuyên truyền ATTP phát sóng trên Đài Phát 

thanh và Truyền hình Trà Vinh; Tổ chức lớp 03 tập huấn, phổ biến kiến thức 

ATTP cho cơ sở kinh doanh và cán bộ quản lý ATTP ngành Công Thương (kết 

quả có 240 học viên tham dự).  

- Điện: Phát triển 96,75km đường dây trung thế; 104,96km đường dây hạ 

thế; 333 trạm biến áp với dung lượng 34.935,5kVA; Thường xuyên đôn đốc tiến 

                                                                                                                                                           
tỉnh Trà Vinh; (14) Bộ tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật các Cụm công nghiệp: Phú Cần, Sa 

Bình, Hiệp Mỹ Tây và Cụm công nghiệp Hòa Ân; (15) Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 09/03/2020, bãi bỏ 

Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (16) Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 10-

NQ/TU ngày 23/01/2017 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ tỉnh Trà Vinh đến năm 

2020; (17) Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030; (18) 

Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 về phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Trà Vinh giai đoạn 

2021-2025”. 
3 Trong đó: Chế biến nông, thủy sản và thực phẩm (50 sản phẩm); sản phẩm Thủ công mỹ nghệ (12 sản phẩm) và 

sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ, phụ tùng cơ khí và nhóm khác (05 sản phẩm). 
4 Quyết định số 82/QĐ-CTĐP ngày 21/8/2020 của Cục Công Thương địa phương. 
5 Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh. 
6 Kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp: Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020; Tháng hành động 

vì ATTP năm 2020 và dịp tết Trung thu; kiểm tra liên ngành về ATTP tại các Chợ trên địa bàn tỉnh (thịt heo); Kế 

hoạch số 91/KH-SCT ngày 17/12/2020 của Giám đốc Sở Công Thương về triển khai thực hiện các biện pháp kiểm 

soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19. 
7 02 cơ sở chưa có bản cam kết sản xuất/kinh doanh đảm bảo ATTP; 02 cơ sở chưa có Giấy khám sức khỏe, không 

có giấy xác nhận kiến thức hoặc giấy xác nhận kiến ATTP đã hết hạn; 02 cơ sở chưa có Giấy phép bán lẻ rượu, 

thuốc lá; 01 cơ sở chưa có Giấy chứng nhận đủ điều ATTP; 02 cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc; 

02 cơ sở chưa công bố chất lượng sản phẩm, ... 



3 

 

 

 

độ triển khai thi công 05 dự án, công suất 270MW tại 06 vị trí (8); 04 dự án điện 

gió, công suất 396MW đã được phê duyệt vào Quy hoạch VII điều chỉnh; theo 

dõi tiến độ 05 dự án điện gió, công suất 826MW đã được Bộ Công Thương báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ và 20 dự án điện gió, điện mặt trời và điện khí, công 

suất 7.508MW đã trình Bộ Công Thương bổ sung Quy hoạch điện VIII; Đưa vào 

vận hành phát điện thương mại Nhà máy 3 mở rộng công suất 688 MW.  

Phát triển 10.312 hộ sử dụng điện(9), góp phần tăng tỷ lệ hộ sử dụng điện 

đạt 99,12% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh (Vượt 0,12% so kế hoạch). 

- Thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử 

dụng điện do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL 

ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương cho 804.920 khách hàng sử dụng điện và 

01 cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã 

nhiễm Covid-19, trên địa bàn tỉnh, tổng số tiền hỗ trợ 55,17 tỷ đồng. 

- Thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Phát triển mới 

38.806,39 kWp (38,8 MW) công suất, nâng tổng số toàn tỉnh đến nay 41.778,24 

kWp (41,7 MW) công suất (10). Ngành điện đã chi trả tiền điện áp mái cho 1.046 

khách hàng, với số tiền 11,2 tỷ đồng. 

- In ấn cấp phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thực hiện 01 chuyên mục tuyên truyền về tiết kiệm 

năng lượng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; Phối hợp với 

Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Hội thi chuyên đề về tiết kiệm năng lượng; Tổ 

chức các cuộc tập huấn tiết kiệm điện cho các đơn vị sử dụng ngân sách chi trả 

tiền điện trên địa bàn tỉnh; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành tiết kiệm 

điện của các đơn vị bán điện, đơn vị sử dụng điện, đơn vị sử dụng ngân sách sử 

dụng điện vượt hạn mức.  

- Hướng dẫn Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thực hiện kế hoạch phòng 

ngừa ứng phó sự cố hóa chất năm 2020; Tổ chức 01 cuộc Hội nghị triển khai 

Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ và các văn bản có 

liên quan trong lĩnh vực hóa chất cho 40 đại biểu là cán bộ phụ trách lĩnh vực hóa 

chất tại các sở, ngành tỉnh và Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị 

xã, thành phố; Tổ chức 03 cuộc Tập huấn công tác bảo vệ môi trường và an toàn 

công nghiệp ngành Công Thương có 152 đại biểu tham dự; Tổ chức khảo sát, 

hướng dẫn và cập nhật cơ sở dữ liệu an toàn công nghiệp và bảo vệ môi trường 

cho 62 doanh nghiệp. Treo 602 băng rôn tuyên truyền bảo vệ môi trường tại 106 

chợ; Tuyên truyền vận động 100% các siêu thị và cửa hàng tiện ích cam kết thực 

hiện giảm thiểu chất thải nhựa theo Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 15/7/2019 của 

                                                 
8 Từ vị trí V1-1, V1-2, V1-3, V1-4, V1-5 và V1-6 
9 Nâng tổng số toàn tỉnh 2.786,76km đường dây trung thế; 5.311,77 km đường dây hạ thế và 5.973 trạm biến thế 

(tổng dung lượng 485.150kVA); hộ sử dụng điện đạt 283.729/286.248 tổng số hộ dân. 
10 Trong đó Công ty Điện lực Trà Vinh lắp 827 công tơ, công suất 38.412,75kWp; Công ty CP Phát triển điện Trà 

Vinh 98 công tơ, công suất 393,64kWp. Nâng tổng số toàn tỉnh đến nay lắp đặt được 1156 công tơ điện hai chiều, 

công suất 41.778,24 kWp (trong đó Công ty Điện lực lắp 1.058 công tơ công suất 40.651,05kWp; Công ty CP 

phát triển điện Trà Vinh lắp đặt 98 công tơ, công suất 1.127,19kWp) tương đương tổng vốn đầu tư 584,9 tỷ đồng 

(hiện tại đầu tư khoảng 14 triệu đồng/kWp). 
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Bộ Công Thương, Công văn số 766-CV/TU ngày 03/10/2019 của Tỉnh ủy Trà 

Vinh và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh.  

2. Lĩnh vực thương mại:   

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đến cuối 

năm 2020 đạt 33.566,38 tỷ đồng, đạt 88,33% so kế hoạch, giảm 0,45% so cùng 

kỳ. Tuy nhiên, dịch vụ bán lẻ hàng hóa tăng 9,07% so cùng kỳ (95,19%); dịch vụ 

lưu trú, ăn uống đạt 75,59%; dịch vụ lữ hành đạt 56,01%; dịch vụ khác đạt 

75,82%. Hoạt động bán lẻ giữ được nhịp độ tăng trưởng do triển khai nhiều nội 

dung, chương trình của Trung ương và phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn 

tỉnh như: 

+ Thực hiện “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020-Vietnam Grand 

Sale 2020”; “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2020” và các 

hoạt động kích cầu tiêu dùng do Bộ Công Thương phát động. 

+ Trong năm đưa vào hoạt động siêu thị GO, 02 cửa hàng tiện lợi, nâng 

toàn tỉnh hiện nay có 07 siêu thị, 24 cửa hàng tiện lợi đang hoạt động; 02 thương 

nhân phân phối xăng dầu; 02 Thương nhân phân phối LPG, 14 Cửa hàng bán lẻ 

xăng dầu, Chợ Bình Phú - Càng Long được xây mới, chuyển đổi 04/12 chợ (Mỹ 

Long - Cầu Ngang; Đôn Xuân, Phường 2 - Thị xã Duyên Hải, huyện Cầu Kè) 

góp phần dịch vụ bán lẻ tăng. 

+ Tổ chức tốt các cuộc kết nối thị trường, các cuộc hội chợ trong và ngoài 

tỉnh, đưa hàng Việt về nông thôn, nâng cấp sàn giao dịch thương mại điện tử của 

tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp Trà Vinh xây dựng, phát triển thương hiệu trong môi 

trường trực tuyến, xây dựng và vận hành website cho cơ sở, doanh nghiệp, HTX. 

Triển khai các Hiệp định EVFTA và cam kết về dịch vụ - đầu tư trên nền tảng 

Facebook, Youtube, phát hành cẩm nang tuyên truyền công tác đối ngoại(11). 

- Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành 08 văn bản(12) chỉ đạo, điều hành các 

lĩnh vực chợ, thương mại điện tử, hội nhập, bình ổn thị trường, đa cấp,.. Bổ sung 

                                                 
11 (Tổ chức: (1) 05 chuyến kết nối thị trường, với 15 biên bản và hợp đồng được ký kết; (2) 10 cuộc hội chợ có 

trên 300 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia; 03 Phiên chợ hàng Việt về nông thôn, mỗi phiên chợ có quy 

mô 60 gian hàng trưng bày của 26 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; (3) Nâng cấp sàn giao dịch thương mại điện 

tử của tỉnh: Có 179 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia sàn và hơn 500 sản phẩm được chào mua, 

chào bán (trong đó có 44 doanh nghiệp trong tỉnh tham gia với 49 sản phẩm được giới thiệu); (4) Hỗ trợ doanh 

nghiệp tạo 110 tài khoản thành viên để thực hiện giao dịch; Xây dựng kênh thông tin thị trường nông, thủy sản 

trên Sàn giao dịch và cập nhật hơn 30 lượt thông tin giá cả thị trường, 30 vùng nguyên liệu trái cây, nông sản, thủy 

hải sản và sản phẩm đặc trưng lên Sàn để doanh nghiệp cập nhật thông tin; (5) Tổ chức 02 lớp tập huấn về kỹ 

năng ứng dụng Thương mại điện tử cho 100 đối tượng tham gia. Phối hợp Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số 

xây dựng và thực hiện Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp Trà Vinh xây dựng, phát triển thương hiệu trong môi trường 

trực tuyến” để hỗ trợ xây dựng và vận hành website từ chương trình phát triển TMĐT quốc gia năm 2020 cho 10 

cơ sở, doanh nghiệp, HTX; (6) Triển khai các Hiệp định thương mại: Phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại tổ 

chức 02 cuộc hội nghị, tập huấn trực tuyến Hỗ trợ doanh nghiệp SMES tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA 

và cam kết về dịch vụ - đầu tư trên nền tảng Facebook, Youtube, có 73 người tham gia; (7) Hỗ trợ 10 doanh 

nghiệp tham gia 01 cuộc hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA do Chính phủ tổ 

chức; (8) Xây dựng và phát hành 450 quyển cẩm nang tuyên truyền công tác đối ngoại. 
12 (1)  Công bố Danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại năm 2020 và 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (2) Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch chuyển đổi mô hình tổ chức 

kinh doanh, khai thác và quản lý chợ giai đoạn 2015-2020, thực hiện trong năm 2020; (3) Quy chế phối hợp quản 

lý nhà nước về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; (4) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chuyển đổi mô hình tổ chức 

kinh doanh, khai thác và quản lý chợ giai doạn 2015-2020; (5) Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 

2021-2025; (6) Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu (EVFTA) 

của tỉnh; (7) Chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020 và Tết Tân Sửu năm 2021; (8) 
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nội dung Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

vào chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; Triển khai Hội 

nghị trực tuyến về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Đề án 

“Tăng cường Quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương 

mại và gian lận xuất xứ”; 05 báo cáo về hội nhập, PCI, các FTA,..(13)  

- Tham mưu UBND tỉnh đề xuất: 04 nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 

200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động nâng 

cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, 

giai đoạn 2021-2025; Danh mục 18 chợ được hỗ trợ đầu tư 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 và đăng ký Kế hoạch hoạt động năm 2021 của 

BQL dự án SME Trà Vinh. Tổng kinh phí đề xuất 57,53 tỷ đồng 

- Hỗ trợ 05 doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ dự trữ tài chính 

48,255 tỷ đồng để bình ổn thị trường Tết năm 2020. Qua đó góp phần thị trường 

hàng hóa bình ổn, đảm bảo nguồn hàng phục vụ người dân trong dịp Tết không 

có xảy ra tình trạng biến động; Báo cáo tổng kết Quyết định số 1994/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2016 về việc ban hành Kế hoạch bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2016-2020; Xây dựng Phương án dự trữ hàng hoá ứng phó với dịch 

bệnh Covid-19 theo 5 cấp độ; Triển khai Kế hoạch hàng hóa phục vụ tết Nguyên 

đán Tân Sửu năm 2021.  

- Triển khai tốt Nghị quyết Đại hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trà 

Vinh khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024; ban hành quy chế hoạt động, phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chấp hành, đảm bảo đầy đủ các điều 

kiện, tiêu chuẩn quy định; treo 57 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày 

quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên các tuyến đường, các chợ, cửa hàng 

bán lẻ, siêu thị ở trung tâm các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Trong năm 

không phát sinh trường hợp đơn khiếu nại, khiếu kiện của người tiêu dùng liên 

quan đến sử dụng sản phẩm. 

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

- Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công địa phương giai 

đoạn 2016 - 2020 và triển khai Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025. 

- Thực hiện 07 Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên 

tiến; Tư vấn, thiết kế, đăng ký nhãn hiệu cho 06 Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; 

Mở 02 lớp truyền nghề (14) cho 49 học viên. Tổng kinh phí khuyến công hỗ trợ 

20,54 tỷ đồng. 

- Hỗ trợ trên 90 lượt doanh nghiệp, HTX, HKD tham gia trưng bày và giới 

thiệu sản phẩm tại 07 cuộc Hội chợ ở ngoài tỉnh; Hỗ trợ 27 doanh nghiệp tham 

                                                                                                                                                           
Quyết định số 2938/QĐUBND ngày 12/8/2020 phê duyệt Quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần Dịch vụ 

hỗ trợ doanh nghiệp trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh. 
13 (1) Phát triển thị trường các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, kinh tế chia sẻ, 

kinh tế số; (2) Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về chủng loại, số lượng hàng hóa tham gia vào thị trường thương 

mại điện tử của tỉnh; (3) Đánh giá PCI năm 2019 chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp lĩnh vực công thương; (4) 

Tình hình thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên, trên địa bàn tỉnh ; (5) 

Triển khai tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá Ban Chỉ đạo phát triển và Chuyển đổi mô hình quản lý chợ của tỉnh.  
14 “Đan giỏ lục bình” và “Đan ghế tựa” tại vệ tinh HKD Mây Tre Lá Nhất Tâm và vệ tinh HTX Tân Qui, huyện 

Cầu Kè 
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dự Hội nghị trực tuyến chương trình kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm với các 

nhà phân phối nước ngoài (Lotte, walmart,…) do Bộ Công Thương tổ chức; 02 

doanh nghiệp tiếp cận vốn hỗ trợ từ Dự án SME để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh 

doanh; Thông tin cho hơn 45 lượt doanh nghiệp về tình hình xuất khẩu tại các 

cửa khẩu trên địa bàn các tỉnh giáp với biên giới; Phát hành 23 kỳ bản tin thị 

trường mỗi kỳ 500 quyển để cấp phát miễn phí đến các cơ sở, doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh nắm bắt về thông tin giá cả thị trường; 

Phát hành 800 quyển sổ tay các sản phẩm thuộc lĩnh vực công thương phục vụ 

công tác xúc tiến thương mại, nhân Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh; Phối hợp 

với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh thực hiện 06 kỳ phát hình Chuyên mục 

khuyến công. 

4. Lĩnh vực nông thôn mới:  

- Báo cáo kết quả thực hiện triển khai Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 

04/10/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định 

hướng đến năm 2020 đối với tiêu chí phụ trách của ngành.  

- Tổ chức tập huấn cho BCĐ xây dựng nông thôn mới các cấp về hành lang 

bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và phương pháp đánh giá tiêu chí 4 về điện nông 

thôn và tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trên địa bàn thị xã, 

thành phố; hỗ trợ 33 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao năm 2020; Thực hiện kiểm tra công tác an toàn điện và chỉnh trang sắp xếp 

chợ thường xuyên, định kỳ trên địa bàn các xã nông thôn mới; Hỗ trợ, hướng dẫn 

huyện Càng Long, thành phố Trà Vinh thực hiện tiêu chí 4 và tiêu chí 7, góp 

phần hoàn thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Trà Vinh hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

- Trong năm phát triển 17 xã đạt tiêu chí 4 về điện nông thôn, 03 xã đạt 

tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Kết quả, 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 (Tiểu Cần, Cầu Kè) và thị xã Duyên Hải 

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:  

- Triển khai 01 cuộc thanh tra về công tác quản lý và sử dụng tài chính tại 

đơn vị trực thuộc và 06 cuộc kiểm tra chuyên ngành, liên ngành theo kế hoạch 

thuộc các lĩnh vực về ATTP, kinh doanh xăng dầu, hoạt động điện lực, hóa chất. 

Kết quả, có 08/122 số cơ sở kiểm tra vi phạm, xử lý phạt hành chính 08 trường 

hợp với số tiền 50,4 triệu đồng; nhắc nhỡ và cho làm cam kết khắc phục những 

sai sót, hạn chế trong quá trình sản xuất kinh doanh đối với 13 cơ sở. 

- Tiếp công dân thường xuyên 21 lượt; Tiếp nhận 05 đơn phản ánh, kiến 

nghị. Kết quả phối hợp với các Sở, ngành liên quan xác minh, phúc đáp thỏa 

đáng đối với 03 đơn thuộc thẩm quyền; lưu hồ sơ 02 đơn. 

- Thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản của 

Trung ương, của tỉnh; triển khai tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ 

quan; xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2020 tại Sở 

Công Thương, Kế hoạch kiểm tra công vụ tại các phòng và đơn vị thuộc Sở; tiếp 
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tục triển khai kế hoạch 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 tại đơn vị. Kết quả: Sở Công Thương không xảy ra trường hợp vi phạm 

pháp luật về Phòng chống tham nhũng. 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật năm 2020; Rà soát 06 văn bản Quy phạm pháp luật lĩnh vực ngành công 

thương, có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập, không phù hợp thực tiễn; 

tham gia đóng góp sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 16 văn bản Quy phạm pháp 

luật của Trung ương và tỉnh. 

6. Công tác hành chính, văn phòng: 

- Tiến hành rà soát TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công 

Thương. Tham mưu UBND tỉnh công bố 118/118 thủ tục(15); tất cả các thủ tục đều 

thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích 

(thực hiện trực tuyến 86/118 thủ tục); đã tích hợp 53/118 TTHC lên Cổng dịch vụ 

công quốc gia đạt 44,9% (quy định tối thiểu 30%). 

- Tiếp nhận 13.028 hồ sơ (nhận trực tuyến: 6.196 hồ sơ, đạt 47,56%; nhận 

trực tiếp 1.039 hồ sơ, qua dịch vụ bưu chính 5.793 hồ sơ). Kết quả trả trước và 

đúng thời gian quy định 13.001 hồ sơ(16), còn lại đang trong thời gian giải quyết; 

Phối hợp VN Post (Bưu điện thành phố Trà Vinh) thực hiện luân chuyển hồ sơ 

nội bộ giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở, số lượng luân chuyển trên 

700 lượt hồ sơ (đi-về), kinh phí chi trả phí luân chuyển hồ sơ trên 03 triệu đồng, 

số lượng hồ sơ chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên 50 hồ 

sơ(17). Trong năm Văn thư đã nhận 9.904 văn bản đến từ Bộ, ngành Trung ương, 

tỉnh, các sở ngành địa phương. Đồng thời, các phòng đơn vị trực thuộc Sở tham 

mưu Ban Giám đốc phát hành 3.975 văn bản đi. 

- Thực hiện việc đánh giá về công tác cải cách hành chính của các cơ quan 

hành chính nhà nước năm 2020, qua mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện 

và trách nhiệm”. Sở Công Thương được đánh giá “tốt”, không có trường hợp 

công dân hoặc tổ chức phản ánh, kiến nghị liên quan đến quy định hành chính 

thuộc lĩnh vực quản lý. Theo báo cáo đánh giá của UBND tỉnh về năng lực cạnh 

                                                 
15 Theo Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 và Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của 

UBND tỉnh Trà Vinh (gồm 131 TTHC. Trong đó: Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 118 TTHC, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện là 13 thủ tục). 
16 Trong đó 171 hồ sơ lĩnh vực ATTP; 12.603 hồ sơ lĩnh vực xúc tiến thương mại; 23 hồ sơ lĩnh vực quản lý cạnh 

tranh; 18 hồ sơ lĩnh vực điện; 04 hồ sơ lĩnh vực hóa chất; 176 hồ sơ lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước; 01 

hồ sơ lĩnh vực dầu khí; 02 hồ sơ lĩnh vực thương mại quốc tế, 03 hồ sơ lĩnh vực kinh doanh khí. 
17 Trong số các hồ sơ tiếp nhận qua bưu điện, hầu hết là các TTHC về thông báo thực hiện khuyến mại, Thông báo 

sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại không quy định việc trả kết quả, đơn vị tiếp nhận chỉ cần xác nhận với 

Bưu điện là đã nhận được văn bản thì doanh nghiệp đã có cơ sở để thực hiện nội dung chương trình khuyến mại. 
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tranh cấp sở, ngành, huyện, thị năm 2019 (gọi tắt là chỉ số DDCI), Sở Công 

Thương được xếp thứ nhất (71,93 điểm) so với 11 đơn vị sở, ban, ngành tỉnh(18). 

- Sở đã triển khai thực hiện tốt duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001; kiện toàn Ban chỉ đạo ISO, cập 

nhật trên hệ thống ISO điện tử (http://isosct.travinh.gov.vn) về bối cảnh tổ chức, 

mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng, kế hoạch đánh giá nội bộ,.. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài 

chính giai đoạn 2021-2023 cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. 

- Tuyển dụng 02 công chức, 02 viên chức theo số lượng biên chế được 

UBND tỉnh giao; Thực hiện tốt việc nâng lương thường xuyên, trước hạn, phụ 

cấp thâm niên cho công chức, viên chức của Sở. Cử 02 công chức học lớp cao 

cấp chính trị, 46 lượt công chức học lớp bồi dưỡng, tập huấn trung hạn và ngắn 

hạn; 01 công chức đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh tiếp nhận 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Triển khai kế hoạch 

sắp xếp cấp phó, đảm bảo về số lượng quy định theo Đề án số 05-ĐA/TU ngày 

21/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Đề nghị cấp có thẩm quyền và Giám đốc Sở tặng giấy khen, bằng khen 

cho 04 tập thể(19 )và 11 cá nhân là công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương 

đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua của các 

ngành, các cấp đã phát động trong tỉnh(20). 

* Tóm lại: Trong năm 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, thiên tai, 

hạn mặn. Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại gặp nhiều khó 

khăn nhất định. Nhưng với sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, sự phối hợp của các Sở ngành, địa phương, sự nổ lực của ngành công 

thương đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định; một số công trình 

dự án thuộc lĩnh vực công thương được đầu tư và đưa vào hoạt động, ngành sản 

xuất điện đóng góp cao vào tổng Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh; lĩnh vực 

thương mại, xúc tiến đầu tư, công tác khuyến công được quan tâm, giúp cho 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng, số lượng, đầu ra 

cho sản phẩm; cùng địa phương nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới; công 

tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng nâng cao trách nhiệm của cơ sở sản xuất 

                                                 
18 Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Cục thuế, 

Bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế. 
19 03 phòng, đơn vị thuộc Sở và 01 tập thể Sở Công Thương 
20 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn thư lưu trữ cho 01 viên chức; kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Tổ chức 

nhà nước cho 01 công chức; Giám đốc Sở tặng giấy khen cho 02 tập thể và 07 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc 

tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020”; Đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể 

Sở Công Thương và cá nhân Giám đốc Sở có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua lập thành tích chào 

mừng Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh, chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI; Đề 

nghị Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 01 công chức có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 48 

và Chương trình phòng chống tội phạm đến năm 2020; Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 01 tập 

thể trong công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. 

http://isosct.travinh.gov.vn/
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kinh doanh về ATTP; công tác cải cách hành chính, đặc biệt cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC góp phần tiết kiệm cho doanh nghiệp và người dân được quan 

tâm. 

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2020, còn một số 

khó khăn, hạn chế nhất định, do dịch bệnh Covid- 19 một số doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại gặp khó khăn về nguyên liệu đầu 

vào, thiếu hợp đồng sản xuất từ đối tác nước ngoài; thị trường tiêu thụ bị thu 

hẹp. Một số doanh nghiệp trong những tháng đầu năm phải tạm ngưng hoạt 

động, hoặc cho công nhân nghỉ luân phiên để giảm chi phí, thậm chí ngừng hoạt 

động. Một số dự án thuộc lĩnh vực công thương thực hiện chậm tiến độ, nhất là 

các công trình, dự án điện, năng lượng tái tạo; chuyển đổi chợ chưa đạt kế hoạch 

đề ra; các hoạt động tổ chức, tham gia hội chợ, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và 

xúc tiến thương mại chưa nhiều; hoạt động dịch vụ lưu trú ăn uống và dịch vụ du 

lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất do bị đóng cửa trong thời gian dài để chống dịch. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP NĂM 2021: 

Thực hiện phương châm hành động năm 2021 của Tỉnh ủy “ Đoàn kết, kỷ 

cương, hành động, sáng tạo, đột phá, phát triển”; 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 và Quyết định số 57/QĐ-UBND 

ngày 12/01/2021 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-

CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2021. Sở Công Thương tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sau: 

1. Mục tiêu chung: 

Thực hiện linh hoạt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa 

phục hồi và phát triển kinh tế ở 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 2021 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; 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 2021 đạt 

45.145 tỷ đồng, tăng 19,82% so cùng kỳ 2020. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 36.000 tỷ đồng, tăng 

7,33% so cùng kỳ 2020. 
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- Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,2% trên tổng số hộ dân toàn tỉnh (tính trên 

tổng số hộ dân mới được tỉnh công bố vào cuối năm 2020). 

- 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: 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành và địa phương có liên 

quan xây dựng quy hoạch tích hợp ngành Công Thương vào quy hoạch kinh tế - 

xã hội của tỉnh. 

- Phối hợp với các ngành rà soát và triển khai thực hiện tốt cơ chế, chính 

sách đột phá của tỉnh trong thu hút đầu tư, gắn với thực hiện Kế hoạch số 126-

KH/TU ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-

NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai 

thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. 

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan hỗ trợ cho Công ty Nhiệt điện 

Duyên Hải khai thác nước mặt kênh 3/2 từ 20.000m3/ngày đêm lên 

40.000m3/ngày đêm để đảm bảo đủ nước cho hoạt động của các tổ máy và Nhà 

máy Nhiệt điện Duyên Hải 2 đi vào hoạt động đúng tiến độ. Tập trung triển khai 

thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phát triển điện; Ban chỉ đạo phòng 

ngừa ứng phó sự cố hoá chất; các hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do 

Sở Công Thương làm thường trực. Đặc biệt quan tâm đẩy nhanh công tác giải 

phóng mặt bằng đường dây 110KV đấu nối của các dự án điện gió với tổng công 

suất 270 MW đúng tiến độ. 

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Kế hoạch của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy 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”; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 

20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm 

điện giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Theo dõi các dự án, công 

trình đầu tư phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch phát triển điện 

lực Quốc gia giai đoạn 2021- 2030 (Quy hoạch điện VIII) khi được Chính phủ và 

Bộ Công Thương chấp thuận. Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai các dự 

án điện gió, điện mặt trời, điện khí hóa lỏng... nhất là các dự án đã được cấp giấy 

chứng nhận đầu tư, dự án đầu tư hạ tầng truyền tải điện để giải phóng công suất 

các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh. 

- Tập trung triển khai Dự án Cấp điện nông thôn thuộc Chương trình cấp 

điện nông thôn, miền núi và hải đảo theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 

03/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo các đơn vị hoạt động điện lực trên 

địa bản tỉnh triển khai tuyên truyền Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả; Chương trình tiết kiệm điện, an toàn sử dụng điện, hành lang an toàn 

lưới điện cao áp trên địa bàn các xã, huyện đăng ký nông thôn mới, đặc biệt là tại 

các xã đăng ký đạt nông thôn mới nâng cao năm 2021. 

- Tiếp tục tập trung các giải pháp cân đối đảm bảo nguồn cung cấp điện 

phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng điện 
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phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân, xóa dần tình trạng nối đuôi không 

an toàn. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sạch hơn, ứng dụng công 

nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường nhằm nâng cao sức cạnh 

tranh của sản phẩm, hàng hóa. 

- Chỉ đạo đơn vị hoạt động điện lực giải quyết tốt thủ tục, hồ sơ cấp điện 

cho tổ chức, cá nhân sớm tiếp cận điện năng phục vụ sản xuất kinh doanh; Tập 

trung phát triển hộ sử dụng điện, điện năng lượng mặt trời áp mái, xóa hộ sử 

dụng điện nối đuôi không an toàn, nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên 

an toàn trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế 

thị xã, thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện tổ chức triển khai thực 

hiện các Chỉ tiêu, Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ngay đầu năm, nắm chắc 

tình hình sản xuất kinh doanh, hỗ trợ giải quyết khó khăn kịp thời cho doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục triển khai phát triển sản phẩm OCOP, thực hiện tốt Đề án mỗi 

xã, phường, thị trấn một sản phẩm, đề án phát triển ngành nghề nông thôn lĩnh 

vực ngành công thương.  

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP. 

- Phối hợp các sở, ban ngành, địa phương có liên quan tiếp tục triển khai 

công tác giải phóng mặt bằng và kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng các Cụm công 

nghiệp đã được thành lập (CCN Phú Cần, CCN Sa Bình, CCN Hiệp Mỹ Tây và 

CCN Tân Ngại) để thu hút nhà đầu tư vào Cụm. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch khuyến công năm 2021; hỗ trợ 

các cơ sở công nghiệp nông thôn thông qua các chính sách hỗ trợ như: hỗ trợ ứng 

dụng máy móc thiết bị tiên tiến; hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, tư vấn thiết kế mẫu 

mã, bao bì sản phẩm; hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật (ISO, HACCP, …); Đẩy 

mạnh tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm, hàng hóa của tỉnh; 

Quan tâm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư sản xuất các sản phẩm tinh 

chế, sản phẩm đủ tiêu chuẩn, chất lượng vào các hệ thống phân phối hiện đại; 

phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 

3.2. Lĩnh vực thương mại: 

- Trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị 

trường năm 2021 và Tết Nguyên đán năm 2022; Kế hoạch chuyển đổi mô hình tổ 

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

khai thực hiện. 

- Tiếp tục triển khai: Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND  tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát và quản 

lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 

phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Hiệp định 

thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu (EVFTA) của tỉnh Trà 

Vinh; Kế hoạch Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm 

OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Trà Vinh đến năm 2025.  
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- Phát triển mạnh hệ thống bán lẻ; thúc đẩy tiêu thụ hàng nội địa, tạo kết 

nối giữa nhà phân phối với nông dân tại các vùng sản xuất, triển khai hiệu quả Đề 

án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam; Duy trì và phát huy hiệu quả Sàn giao dịch thương mại 

điện tử của tỉnh; Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đăng ký tổ chức Hội chợ, 

Phiên chợ trên địa bàn tỉnh tại các địa điểm đã được phê duyệt theo Quyết định số 

3713/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh, đăng ký thực hiện khuyến 

mại, thực hiện các Chương trình kích cầu tiêu dùng,..góp phần tăng Tổng mức 

bán lẻ hàng hóa.  

- Đẩy mạnh công tác Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, 

xây dựng chuỗi giá trị. Hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập hiệu quả, nâng cao chất 

lượng thông tin, dự báo thị trường; Chủ động kết nối, hỗ trợ nông dân, HTX đưa 

các sản phẩm nông sản, công nghiệp chế biến của tỉnh vào hệ thống siêu thị, cửa 

hàng tiện lợi.. 

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch Xúc tiến thương mại và Kế hoạch phát 

triển thương mại điện tử năm 2021; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ các Dự án 

SME, vốn đối ngoại và nguồn vốn khác của tỉnh để hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy 

mạnh phát triển thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm; Tổ chức, 

tham gia tốt các Phiên chợ, Hội chợ, các cuộc kết nối thị trường tiêu thụ sản 

phẩm, thực hiện chào bán, chào mua, trao đổi, ký kết hợp đồng trực tiếp và trực 

tuyến đảm bảo tiến độ, kế hoạch(21). 

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. 

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, Nghị quyết số 30c-

NQ/CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 04/4/2017; 

Chỉ thị số 17- CT/TU ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
                                                 
21 Tổ chức 01 cuộc hội chợ torng tỉnh; tham gia 8 cuộc hội chợ ngoài tỉnh (Khu vực Miền Bắc, Tây Nguyên và 

Duyên Hải Miền Trung, Miền Đông Nam Bộ và ĐBSCL); 5 phiên chợ hàng Việt về nông thôn và phiên chợ Tết 

quân dân. 
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- Tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hoá các TTHC, điều kiện đầu tư 

kinh doanh và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi 

cho hoạt động của các tổ chức, cá nhân góp phần nâng chỉ số năng lực cạnh tranh 

của tỉnh. Xây dựng quy trình điện tử song song với quy trình nội bộ đã được 

UBND tỉnh phê duyệt. 

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của 

UBND tỉnh về Quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần Dịch vụ hỗ trợ 

doanh nghiệp trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh và các Kế hoạch của Sở đã ban hành; Phát huy vai trò Tổ công tác của 

Sở Công Thương thực hiện khắc phục những hạn chế, yếu kém năm 2019, nâng 

cao chỉ số PCI năm 2020 và các năm tiếp theo. 

- Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định 

hành chính kịp thời, đúng quy định; 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, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 

- Duy trì việc công khai, niêm yết các TTHC được công bố tại cơ quan, 

Trung tâm phục vụ Hành chính công và trên trang tin điện tử của Sở Công 

Thương. 

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các phòng, đơn vị thuộc Sở 

đảm bảo đúng theo quy định, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của ngành công thương 

trong giai đoạn mới. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 57/QĐ-

UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện 

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021. 

2. Các Phòng, đơn vị trực thuộc, tham mưu Ban Giám đốc Sở phối hợp với 

các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực 

hiện tốt nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh 

giao. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, kịp thời báo cáo 

những khó khăn, vướng mắc cho Ban Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện. 

3. Các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng căn cứ mục tiêu, nhiệm 

vụ giải pháp năm 2021 của ngành công thương tham mưu UBND huyện, thị xã, 

thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. 

4. Toàn thể công chức, viên chức ngành công thương phải quán triệt tinh 

thần chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; đoàn kết tốt; nghiên cứu tham mưu các 

lĩnh vực phụ trách, quyết tâm thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được 

giao trong năm 2021. 
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Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại 

năm 2020, phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2021. Sở Công Thương trân 

trọng báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Công Thương./. 

 
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; 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.                                     

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tám 
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