
 

 

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 6 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại  

6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 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, trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt được kết quả 

như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021.  

1. Thực hiện các chỉ tiêu:  

- Giá trị sản xuất công nghiệp dự ước đạt 18.938,49 tỷ đồng, đạt 41,95% so 

kế hoạch, tăng 3,22% so cùng kỳ.  

- Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Sáu tháng 2021 có 08 

sản phẩm tăng, 04 sản phẩm giảm so cùng kỳ(1); Phát điện tại Trung tâm Nhiệt điện 

Duyên Hải ước đạt 10,14 tỷ kWh, đạt 37,4%/tổng sản lượng điện dự kiến sản xuất(2) 

năm 2021. 

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: Phát triển 1.523 hộ sử dụng điện, đạt tỷ lệ 99,19% 

(kế hoạch năm 2021 là 99,2%) so với tổng số hộ dân toàn tỉnh(3). 

- Về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ: Ước đạt 21.881,31 tỷ 

đồng, tăng 20,52% so cùng kỳ, đạt 60,78% kế hoạch. 

2. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 

2.1. Lĩnh vực công nghiệp: 

- Về phát triển cụm công nghiệp (CCN): Đến nay đã giải phóng mặt bằng 

được 03 cụm công nghiệp (CCN Hiệp Mỹ Tây và CCN Phú Cần, CCN Tân Ngại), 

đối với các CCN Sa Bình, CCN Lưu Nghiệp Anh, CCN Tân Bình đang thực hiện 

các thủ tục để lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng. 

- Về công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành 

công thương: Tham mưu UBND tỉnh về Quyết định Quy định phân cấp quản lý an 

toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành công thương trên 

                                                 
1 Trong 6 tháng 2021 so với cùng kỳ: 08 sản phẩm tăng: Than hoạt tính; Thuốc viên các loại; May mặc; Thảm dệt các loại; Nước sinh hoạt; Bộ 
truyền dẫn điện dùng trong ô tô; Túi xách các loại; Điện thương phẩm. 04 sản phẩm giảm: Thủy sản đông lạnh; Đường kết; Gạo xay xát; Điện sản 

xuất. 
2 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. 
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. Tỷ lệ hộ sử dụng điện 

tính đến tháng 5/2021. 
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địa bàn tỉnh; Tổ chức 02 cuộc kiểm tra an toàn thực phẩm tại 81 cơ cở, ghi nhận 28 

trường hợp vi phạm (4). 

- Triển khai Công văn số 402/BCT-ĐTĐL ngày 25/01/2021 của Bộ Công 

Thương hướng dẫn thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ đợt 2 và Công 

văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm 

giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-

19 đợt 3; Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020. Trong 6 

tháng tiết kiệm được 10.289.490 kWh, tăng 3,40% so với cùng kỳ(5). 

- Về tình hình đầu tư các công trình, dự án điện trên địa bàn tỉnh: Hỗ trợ, 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong GPMB cho doanh nghiệp triển khai thi công 05 

dự án điện gió trên địa bàn tỉnh, với công suất 270MW tại 06 vị trí (V1-1, V1-2, 

V1-3, V1-4, V1-5 và V1-6); Phê duyệt phương án tuyến đường dây 110kV công 

trình Lộ ra 110kV trạm 220kV Duyên Hải; Kế hoạch và phương án cung cấp điện 

năm 2021; Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển Điện, Ban chỉ đạo phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Trà Vinh; Phân bổ sản lượng điện năng tiêu thụ 

năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; 

Bổ sung quy hoạch dự án tổ hợp điện khí LNG tại tỉnh Trà Vinh; 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; Bổ sung hồ sơ dự án điện gió V1-5, V1-6 

giai đoạn 2 vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. 

- Về phát triển lưới điện: Phát triển mới 18,68 km đường dây trung thế; 10,05 

km đường dây hạ thế, 161 trạm biến áp (dung lượng 28.704 kV). 

- Thẩm định, kiểm tra, khảo sát đối với việc thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, 

ứng phó sự cố hóa chất của Tập đoàn Mỹ Lan, Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2, 

Công ty Cổ phần mía đường Trà Vinh; Khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long. 

 - Xây dựng dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường của ngành công thương 

năm 2022 và kế hoạch tài chính 3 năm 2022-2024; triển khai thực hiện Thông tư số 

42/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng 

cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương. 

- Thực hiện 12 báo cáo(6) và 10 văn bản(7) quản lý trong lĩnh vực môi 

trường, hóa chất và an toàn công nghiệp. 

                                                 
4 Thực hiện lấy 06 mẫu thực phẩm (bún, hủ tiếu, cà phê bột) gửi kiểm nghiệm, kết quả có 02 mẫu cà phê bột vi phạm chất lượng không phù hợp 

với tiêu chuẩn quy định 
5 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%. 
6 (1) tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 về hoạt động khoáng sản; (2) tình hình quản lý và sử 

dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (3) Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2020; (4) tình hình thực hiện 

chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây không nung và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất nung bằng lò thủ 

công; (5) tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2020 lĩnh vực ngành công thương; (6) tình hình 

quản lý và hoạt động hóa chất năm 2020; (7) tổng hợp nguồn nhân lực tài nguyên thiên nhiên giai đoạn 2016-2020 lĩnh vực ngành 

công thương; (8) kết quả thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 01/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản 

lý nhà nước đối với hoạt động sản, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện; (9) công tác phối hợp ứng phó biến đổi 

khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại năm 2020; (10) phối hợp 

thực hiện quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020; (11) vướng mắc, kiến nghị các vấn đề liên quan đến chai LPG 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (12) tình hình quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 
7 (1) ý kiến thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác sử dụng nước mặt của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải; (2) triển khai, phổ biến 

Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2020/TT-
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- Công tác khuyến công: Phê duyệt 11 Đề án(8), trong đó, đã tổ chức nghiệm 

thu xong 04 Đề án(9), tổng vốn đầu tư là 1,1 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công 

địa phương hỗ trợ là 515 triệu đồng; Tổ chức 02 lớp truyền nghề, nâng cao tay nghề 

trên địa bàn huyện Càng Long và huyện Cầu Kè; Lập hồ sơ 05 sản phẩm, bộ sản 

phẩm của 04 Cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký tham gia bình chọn cấp Quốc 

gia năm 2021; Tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền sản phẩm gạo cho 01 doanh 

nghiệp; Giám sát 04 công trình(10), thẩm tra hoàn thành 03 công trình điện trên địa 

bàn tỉnh(11). 

2.2. Lĩnh vực thương mại:   

- Trình UBND tỉnh ban hành 06 Quyết định, Kế hoạch12  và 04 báo cáo13 

sơ kết, tổng kết thuộc lĩnh vực Logistic, xúc tiến thương mai, hội nhập, chợ,… 

- Hướng dẫn 307 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cập nhật thông tin lên bản 

đồ chung sống an toàn với Covid của Bộ Công Thương để thực hiện các biện pháp 

an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

                                                 
BCT ngày 15/6/2018 quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ 

công nghiệp; (3) đề nghị thực hiện chế độ báo cáo hoạt động hóa chất hằng năm thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc 

gia; (4) ý kiến thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải; (7) 

rà soát nhu cầu sử dụng cát san lấp mặt bằng phục vụ công trình; (8) phúc đáp đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ 

cấp tỉnh bổ sung năm 2021; (9) cung cấp thông tin doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp phục vụ triển khai bản đồ chung 

sống an toàn với Covid-19 gửi Bộ Công Thương và Bộ Y tế; (10) đề xuất dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 

trường đợt 2 năm 2020. 
8(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; (9) “Hỗ trợ ứng dụng máy hút chân không trong sản xuất hủ tiếu” tại Hộ kinh doanh Thái 

Trường Bình; (10) “Hỗ trợ ứng dụng máy tiện CNC trong sản xuất gỗ mỹ nghệ” tại Hộ kinh doanh Long Phát; (11) “Hỗ trợ ứng 

dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gỗ mỹ nghệ” tại HKD Trần Thị Cẩm Vân. 
(9) (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; (3) “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong 

sản xuất gỗ mỹ nghệ” tại Hộ kinh doanh Trần Thị Cẩm Vân; (4)“Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bánh 

tráng” tại Hộ kinh doanh Bảo Hân. 
(10) (1) Giám sát thi công và nghiệm thu kỹ thuật 01 công trình: Hạng mục điều chỉnh, bổ sung phần điện hạ thế và trạm biến áp 

thuộc dự án Đầu tư bổ sung hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản cánh đồng Trà Côn - Cánh đồng Tây, huyện Cầu Ngang; (2) 

Giám sát thi công và nghiệm thu giai đoạn công trình Trạm bơm Kênh 3 tháng 2; (3) Giám sát thi công và thống nhất xử lý kỹ 

thuật công trình 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”; (4) Giám sát thi công xây dựng hệ thống chiếu sáng các tuyến đường nội ô Thị trấn Trà Cú năm 2020, đã 

thi công lắp đặt 37/60 bộ đèn. 
(11) (1) Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Trà Vinh - Hạng mục: 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” tại xã Long Đức; (2) Đường dây trung 

hạ thế cung cấp điện cho Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân; (3) Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 33, huyện Cầu Kè, hạng mục: “Di dời 

lưới điện nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng”. 

12 Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics tỉnh Trà Vinh đến năm 2025; Sửa đổi, 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; triển khai thực hiện 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 Chỉ thị 

số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn; Kế 

hoạch triển khai thực hiện 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 Trà Vinh; Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt 

Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) của tỉnh Trà Vinh. 

13 Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics tỉnh Trà Vinh đến năm 2025; Sửa đổi, 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; triển khai thực hiện 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 Chỉ thị 

số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn; Kế 

hoạch triển khai thực hiện 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 Trà Vinh; Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt 

Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) của tỉnh Trà Vinh 
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- Tổ chức tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021- Việt Nam Grand 

Sale; Yêu cầu các Siêu thị, các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh hưởng ứng triển 

khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 

20/4/2021. 

- Về phát triển hạ tầng thương mại: Phát triển mới 05 Cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu. Nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 316 cửa hàng, sức chứa 9.480m3, 09 thương 

nhân phân phối và 01 tồng đại lý và 03 kho xăng dầu với tổng dung tích 8.600m3; 

05 Thương nhân kinh doanh mua bán khí và 01 Đại lý LPG; 01 trạm chiết nạp LPG; 

07 siêu thị, 02 Trung tâm thương mại và 116 chợ; 24 Cửa hàng tiện lợi; 04 máy bán 

hàng tự động,... các đơn vị được thiết kế xây dựng đảm bảo an toàn theo quy chuẩn 

và tiêu chuẩn hiện hành, từng bước hình thành nét văn minh thương mại. 

- Lĩnh vực quản lý chợ: Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ 

đạo phát triển và Chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh năm 2020; Tham mưu 

UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển và Chuyển đổi mô hình quản lý chợ 

tỉnh Trà Vinh; Đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an 

toàn thực phẩm trong chợ dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; thu hồi Quyết định 

công nhận Hợp tác xã quản lý và khai thác chợ Lương Hòa kinh doanh, khai thác 

và quản lý chợ Sâm Bua, thuộc xã Lương Hòa, huyện Châu Thành; Dự thảo Quyết 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ 

chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm 

theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND. 

- Về bình ổn thị trường: Thị trường hàng hóa, giá cả ổn định, các doanh 

nghiệp tham gia bình ỗn trong dịp Tết đảm bảo về số lượng và chất lượng; Các mặt 

hàng phục vụ phòng, chống dịch Civid-19 đáp ứng nhu cầu của người dân.Tổng 

kinh phí mà các doanh nghiệp tham gia bình ổn trong dịp tết đạt 170,49 tỷ đồng. 

Tăng cường phối hợp tuyên truyền nhằm đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết 

yếu phục vụ cho người dân tại các địa phương. 

- Về quản lý Xuất nhập khẩu, Hội nhập kinh tế quốc tế: Tổ chức tập huấn 

tuyên tuyền, phổ biến về “Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh 

châu Âu (EVFTA)” năm 2021 cho 131 CCVC, doanh nghiệp xuất khẩu tham dự; 

Triển khai Chương trình xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020 cho 40 

doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đăng ký 02 doanh nghiệp(14) 

xuất khẩu uy tín năm2021; Báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện Quyết định 

số 942/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược 

phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng 

đến năm 2030. 

- Về Thương mại điện tử: Tiếp tục triển khai Chương trình Thương mại điện 

tử Quốc gia năm 2021 và xây dựng dự thảo Đề án Thương mại điện tử Quốc gia 

năm 2022; Hỗ trợ doanh nghiệp vận hành 10 website đạt hiệu quả; Triển khai cho 

36 cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đăng ký Cục Thương mại điện 

tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương tham gia phân phối hàng hóa trên “Gian hàng 

Việt trực tuyến”; Phối hợp với Ban Quản lý dự án SME tổ chức làm việc với các 

                                                 
14 Công ty cổ phần thủy sản Cửu Long và Công ty cổ phần Trà Bắc 
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Sàn Thương mại điện tử như: Bưu chính Viettel Trà Vinh (Voso.vn), Công ty TNHH 

Shopee, Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ, Công ty Cổ phần Tiki và Trung tâm 

tin học và công nghệ số để hỗ trợ kết nối mở gian hàng trực tuyến kết quả, các Sàn 

thống nhất có buổi kết nối với các doanh nghiệp của Trà Vinh; Tổ chức 02 cuộc kết 

nối cho các doanh nghiệp của tỉnh với các Sàn thương mại điện tử Voso.vn và 

Shopee.vn, kết quả có 20 doanh nghiệp mở gian hàng Việt trực tuyến trên Sàn 

Voso.vn; Tổ chức 01 lớp tập huấn cho doanh nghiệp đưa sản phẩm lên Sàn thương 

mại điện tử Voso.vn, có 25 người của 22 doanh nghiệp dự. 

- Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, tổ chức treo băng rôn tuyên truyền 

hưởng ứng hoạt động; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020.  

- Về quản lý kinh doanh xăng dầu: Ban hành văn bản thống nhất tạm ngưng 

hoạt động kinh doanh xăng dầu cho 07 Doanh nghiệp nghỉ tết Nguyên đán 2021; 

Thẩm định và ý kiến thẩm định thiết kế xây dựng công trình 16 dự án; đóng góp 03 

hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. 

- Về xúc tiến thương mại:  

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội chợ gắn Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh 

năm 2021 theo hình thức xã hội hóa; Xây dựng kế hoạch tham gia 03 cuộc Hội chợ 

ngoài tỉnh(15), nhưng không tham gia, do tình hình dịch Covid-19 lây lan trong 

cộng đồng và diễn biến phức tạp ở các tỉnh, thành; Xác nhận, cho tổ chức 03/09 

cuộc hội chợ; 01 phiên chợ hàng Việt về nông thôn nhân dịp Tết Quân - Dân tại xã 

Long Hiệp, quy mô 60 gian hàng của 17 doanh nghiệp tham gia giao thương hàng 

hóa.  

+ Đăng ký 02 lớp tập huấn về xây dựng phát triển thương hiệu và nâng cao 

năng lực thiết kế trên địa bàn tỉnh(16); Đăng ký Cục Thương mại điện tử và Kinh 

tế số cho 05 doanh nghiệp trong việc hỗ trợ "Xây dựng giải pháp quản trị tổng thể 

doanh nghiệp” của tỉnh Trà Vinh; Xây dựng 03 Đề án hoạt động Khuyến công và 

Xúc tiến thương mại(17) đăng ký kế hoạch năm 2022 từ nguồn kinh phí Trung ương.  

+ Triển khai kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp trong tỉnh: Đã 

hỗ trợ 17 cơ sở, doanh nghiệp, Hợp tác xã (28 loại sản phẩm) tham gia trưng bày và 

giới thiệu sản phẩm tại Khu trưng bày sản phẩm đặc trưng của tỉnh nhân dịp tổ chức 

ngày Hội khởi nghiệp của tỉnh; Tổ chức Hội nghị mời 19 doanh nghiệp, HTX tham 

dự buổi liên kết thị trường, gặp gỡ trao đổi kết nối hàng hoá với Công ty cổ phần 

thương mại Bách Hoá Xanh trên địa bàn tỉnh; Giới thiệu hỗ trợ về thủ tục để đưa 

                                                 
(15)Hội chợ Du lịch Thương mại đặc sản vùng miền gắn với Lễ hội ”Đêm Trắng Ban Mê” tại thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Từ ngày 30/4-06/5/2021); Hội chợ triển lãm Công thương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

– Vĩnh Long năm 2021 (từ ngày 28/5/2021 đến 03/6/2021) và Kế hoạch tham gia Hội chợ Thương mại - Du lịch quốc 

tế Nha Trang năm 2021 (từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021) tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. 
16 Công văn số 1064/XTTM-PTNL ngày 07/5/2021 của Cục Xúc tiến 
17 Đề án tổ chức 04 Phiên chợ hàng Việt trên địa bàn tỉnh năm 2022; Đề án 02 lớp tập huấn cấp Khu vực phía Nam; Đề án Phát 

triển thị trường trong nước và Xây dựng dự trù kinh phí thực hiện các hoạt động thông tin Đối ngoại năm 2022 và 02 năm tiếp 

theo (năm 2023 và 2024). 
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sản phẩm OCOP và đặc sản của tỉnh vào bán tại Siêu thị Tứ Sơn thuộc tỉnh An 

Giang. Kết quả, đến nay, có 37 hợp đồng đã được ký kết(18).  

- Công tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản của tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid 

-19 diễn biến phức tạp: 

+ Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ Công thương và 

chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh về tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng 

cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của các địa 

phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch covid-19 

diễn biến phức tạp: Kết nối và phát động tiêu thụ vải thiều Bắc Giang, đến nay các 

siêu thị, chợ đã tiêu thụ trên 100 tấn vải thiều.  

+ Về hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong tỉnh: Hỗ 

trợ 03 doanh nghiệp(19) tham gia trưng bày, bán sản phẩm tại lễ hội bánh dân gian 

được tổ chức ở Làng du lịch Mỹ Khánh, thành phố Cần Thơ; 17 cơ sở, doanh nghiệp, 

HTX trong tỉnh tham gia trưng bày và giới thiệu 28 loại sản phẩm của mình tại Khu 

trưng bày sản phẩm đặc trưng của tỉnh nhân dịp tổ chức ngày Hội khởi nghiệp tỉnh 

Trà Vinh năm 2020; 01 cuộc kết nối hàng hoá giữa 30 cơ sở, HTX, doanh nghiệp 

trong tỉnh với Công ty cổ phần thương mại Bách Hoá Xanh Trà Vinh; Hỗ trợ 17 cơ 

sở, doanh nghiệp, Hợp tác xã , với 28 loại sản phẩm hỗ trợ tham gia trưng bày và 

giới thiệu tại Khu trưng bày sản phẩm đặc trưng của tỉnh nhân dịp tổ chức ngày Hội 

khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh; Hỗ trợ cho Công ty TNHH CaCao MeKong; Công ty 

TNHH chế biến dừa sáp Cầu Kè (Vicosap) tham gia trưng bày và bán sản phẩm tại 

Siêu thị Tứ Sơn, tỉnh An Giang; Hỗ trợ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền 01 sản 

phẩm "GẠO QUÊ TÔI" cho Doanh nghiệp tư nhân Thuận Thiên Trà Vinh; 36 doanh 

nghiệp, hợp tác xã, cơ sở đăng ký tham gia “Gian hàng Việt trực tuyến”. Đến nay, 

số lượng đã ký hợp đồng chính thức thống kê đến ngày 09/05/2021 là 37 hợp đồng 

tăng 30 hợp đồng so với năm 2020.  

2.3. Về tham gia xây dựng nông thôn mới: Phối hợp với các Sở, ngành, địa 

phương hỗ trợ, hướng dẫn, thẩm định, đánh giá tiêu chí nông thôn mới, tiêu chí nông 

thôn mới nâng cao tại các xã, huyện trên địa bàn tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 100% xã 

đạt tiêu chí 4 về điện, Tiêu chí  7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 

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

Tổ chức 03 cuộc kiểm tra trong các lĩnh vực hóa chất, an toàn thực phẩm tại 84 cơ 

sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh(20). Phát hiện 24 cơ sở còn hạn chế, tồn tại, Xử 

phạt vi phạm hành chính 06 trường hợp, với số tiền 10,15 triệu đồng, hướng dẫn 

cho cam kết khắc phục 17 trường hợp; Tổ chức 25 cuộc tiếp công dân thường xuyên 

và định kỳ, tiếp nhận 04 đơn kiến nghị, phản ánh (kết quả đã giải quyết dứt điểm 

thỏa đáng, không đơn thư tồn động); Phối hợp Sở Y Tế và các ngành liên quan tổ 

                                                 
18 Trong đó, có 02 đơn vị cung cấp sản phẩm nông sản, trái cây đã ký kết hợp đồng chính thức với Nhà phân phối lớn: HTX Nông 

nghiệp Tân Quy và Công ty TNHH chế biến dừa sáp Cầu Kè; 03 đơn vị chế biến các sản phẩm từ nông sản đã có hợp đồng tiêu 

thụ sản phẩm tại thị trường Hà Nội: Công ty Cacao Mê Kông; Cơ sở sản xuất dầu dừa Phương Huỳnh và Công ty TNHH Đồng 

Phát Dophaco. Riêng cơ sở sản xuất dầu dừa Phương Huỳnh đã có đơn vị phân phối sản phẩm tại tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lâm 

Đồng. 
19 Công ty TNHH Trà Vinh Farm; Công ty TNHH CaCao MeKong và Công ty TNHH chế biến dừa sáp Cầu Kè. 
20 Kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất năm 2020 tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;  Kiểm 

tra ATTP dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 và kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì 

an toàn thực phẩm” năm 2021. 
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chức lấy 30 mẫu trên bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu từ các nước đang có 

dịch bệnh Covid-19 để xét nghiệm, Kết quả 30/30 mẫu đều có kết quả âm tính với 

SARS CoV-2. 

2.5. Công tác hành chính: 

- Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 54/-KH-SCT ngày 15/6/2021 

về khắc phục những hạn chế, yếu kém năm 2020 và nâng cao Chỉ số thành phần 

“Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” thuộc Chỉ số PCI năm 2021 và những năm tiếp theo; 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh 

tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030; Hỗ trợ thông tin 

về thị trường tiêu thụ cho 21 doanh nghiệp có sản phẩm đạt chuẩn OCOP trong tỉnh 

đến các tỉnh, thành trên cả nước và nhu cầu liên kết thị trường đối với sản phẩm 

OCOP và sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

của 245 lượt doanh nghiệp thuộc các tỉnh, thành bạn; Thông tin tình hình thị trường 

xuất khẩu gạo tại Indonesia, thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Hàn Quốc và hoạt động 

tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông 

qua hàng hóa nhập khẩu tại Trung Quốc.  

- Thực hiện công tác cải cách hành chính: Công khai 100% TTHC tại cơ 

quan, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, đăng tải công khai hóa cơ sở 

dữ liệu trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương, trên hệ thống Cổng dịch 

vụ công quốc gia và của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm Sở Công Thương đã tiếp nhận 

7.343 hồ sơ (trong đó tồn kỳ trước 22 hồ sơ, nhận trực tuyến 5.263 hồ sơ đạt 71,64%, 

nhận trực tiếp và dịch vụ bưu chính  2.058 hồ sơ), trả kết quả đúng và trước thời 

gian quy định 7.339 hồ sơ. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

1. Những mặt đạt được: 

Trong 6 tháng đầu năm, trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại mặc dù còn 

nhiều khó khăn, vướng mắc do tác động của dịch bệnh Covid-19, nhưng các chỉ tiêu 

của ngành công thương vẫn duy trì tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020 (Giá trị 

sản xuất công nghiệp tăng 3,22%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 

20,52%). 

- Lĩnh vực công nghiệp: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, 

đảm bảo tiến độ thi công các công trình điện gió trên địa bàn tỉnh; Quan tâm tăng 

cường thực hiện các hoạt động khuyến công, kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu 

tư ứng dụng máy móc thiết bị, để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh 

của sản phẩm hàng hóa; Một số doanh nghiệp đi vào hoạt động: Tổ máy 1 - Nhà 

máy Nhiệt điện Duyên Hải 2, Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Bảo Tiên, 

Công ty cổ phần Thủy sản Thông thuận,... góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp 

của tỉnh. 

- Lĩnh vực thương mại: Tình hình thị trường hàng hóa đảm bảo cung ứng 

cho nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh, giá cả ổn định; Thực hiện tốt công tác 

hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của tỉnh, thông qua các hoạt động kết nối, đẩy 

mạnh phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối với các Sàn 

thương mại điện tử như Voso.vn; Shopee.vn;… 
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- Lĩnh vực cải cách hành chính: Thực hiện giải quyết tốt công tác tiếp nhận 

và trả kết quả các loại thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công 

Thương tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, trong 06 tháng đầu năm 

đã giải quyết kịp thời, đúng quy định, không có trường hợp hồ sơ trễ hẹn.  

- Kịp thời triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo để cụ thể 

hóa lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả. 

 * Nguyên nhân đạt được:  

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

sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương liên quan trong triển khai thực 

hiện nhiệm vụ, cùng với sự quyết tâm, nổ lực của các doanh nghiệp và tập thể công 

chức, viên chức trong ngành công thương, đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều 

kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh. 

- Thực hiện tốt công tác xúc tiến mời gọi nhà đầu tư, các doanh nghiệp chủ 

động có phương án trong triển khai dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh, các siêu 

thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi tích cực tham gia thực hiện công tác 

bình ổn thị trường, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 

2. Mặt hạn chế, khó khăn: 

- Sản lượng điện sản xuất giảm, làm giá trị sản xuất công nghiệp tăng thấp; 

Giá trị sản xuất công nghiệp tuy có tăng so với cùng kỳ năm 2020, nhưng đạt thấp 

so với kế hoạch năm 2021 (đạt 41,95% so với kế hoạch năm 2021); 04 Cụm công 

nghiệp đã thành lập, nhưng chậm đầu tư cơ sở hạ tầng. 

- Công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ còn vướng mắc về cơ chế pháp 

lý; Các hoạt động tổ chức hội chợ, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu chưa triển 

khai theo đúng tiến độ; một số đề án Khuyến công chậm so với Kế hoạch đề ra.  

* Nguyên nhân hạn chế:  

- Sản lượng phát điện của Dự án Điện mặt trời Trung Nam và khách hàng 

điện mặt trời áp mái bị cắt giảm; Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn 

số 736/BCT-ĐTĐL ngày 05/02/2021 nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện 

quốc gia trong những thời điểm phụ tải xuống thấp, đặc biệt là trong kỳ nghỉ Tết 

nguyên đán Tân Sửu, một số Tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải thực hiện 

tiểu tu, đại tu để sửa chữa, nên phải tạm ngưng hoạt động hoặc hoạt động nhưng 

không hết công suất, sản lượng điện sản xuất giảm. 

- Giá xăng dầu tăng ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh 

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

nghiệp. Thủ tướng Chính phủ chưa có chủ trương chuyển từ đất lúa sang đất phi 

nông nghiệp đối với các Cụm công nghiệp đã thành lập. 

- Việc chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đến 

nay chưa có văn bản của Trung ương để làm căn cứ pháp lý thực hiện; chưa thu hút 

được nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực chợ trên địa bàn tỉnh. 

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trong cả nước và khu 

vực có các đợt dịch bùng phát trong cộng đồng nên các hoạt động tổ chức hội chợ, 

xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu bị gián đoạn, dẫn đến các doanh nghiệp tham 
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gia vào các hoạt động của ngành còn hạn chế, ảnh hưởng đến chỉ số thành phần 

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp giảm. 

III. KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021: 

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng 

cuối năm 2021, Sở Công Thương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 

như sau:  

1. Rà soát thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành 

công thương được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trong năm 2021; Triển khai tích hợp 

quy hoạch của ngành Công Thương vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh.  

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

của tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19: Theo dõi thị trường, giá cả các mặt 

hàng thiết yếu có thể mất cân đối cung cầu do Covid-19 gây ra, đảm bảo đủ nguồn 

cung hàng hóa phục vụ cho người dân trên địa bàn tỉnh; Thực hiện tốt Công văn số 

2116/UBND-KT ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc tạo điều kiện 

thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ nông sản của tỉnh trong bối 

cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; Tiếp tục triển khai hỗ trợ giảm giá 

điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid 

- 19 đợt 3; Tiếp tục hướng dẫn cập nhật trạng thái Trung tâm thương mại, siêu thị, 

chợ, nhà hàng lên Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19. 

3. Hoàn thành việc triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, 

Bộ Công Thương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, theo lộ trình thực hiện đến cuối năm 

2021 và xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cho những năm tiếp theo. 

4. Tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở, doanh nghiệp phát triển 

sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; 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 để thu hút nhà đầu tư vào Cụm; triển khai thực hiện công tác an toàn công 

nghiệp, hóa chất và bảo vệ môi trường ngành công thương.  

5.  Tiếp tục tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp 

triển khai thi công 05 dự án điện gió trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tiến độ đi vào hoạt 

động vào tháng 10/2021, với công suất 270MW tại 06 vị trí (V1-1, V1-2, V1-3, V1-

4, V1-5 và V1-6); Hỗ trợ thực hiện 4 dự án điện gió trong Quy hoạch VII bổ sung 

(21);  Đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án công trình điện 

110kV đầu tư trên địa bàn tỉnh, sớm đưa vào khai thác, vận hành. Phấn đấu đến cuối 

năm 2021 đưa 03 công trình thuộc lưới điện 110kV vào vận hành trên địa bàn tỉnh 

(22) 

                                                 
21: gồm: (1) Nhà máy điện gió Hàn Quốc - Trà Vinh. công suất 48MW; (2) Nhà máy điện gió V1-2, công suất 48 MW; (3) Nhà 

máy điện gió V1-3, công suất 48 MW; (4) Nhà máy điện gió Duyên Hải, công suất 48MW; (5) Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh, 

công suất 78MW; (6) Nhà máy điện gió Đông Hải 1, công suất 100MW; (7) Nhà máy điện gió Đông Thành 1, công suất 80MW; 

(8) Nhà máy điện gió Đông Thành 2, công suất 120MW; (9) Nhà máy điện gió Thăng Long tại vị trí V3-1, công suất lắp đặt 

96MW .. 

22: (1) Phân pha dây dẫn đường dây 110kV Vũng Liêm - Trà Vinh 2; (2) Công trình trạm biến áp 110kV Trà Cú và đường dây 

110kV Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải tỉnh Trà Vinh; (3) Trạm 110kV Dân Thành và đường dây đấu nối tỉnh Trà Vinh.  
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6. 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; Tổ chức tập huấn về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; hướng 

dẫn phương pháp đánh giá tiêu chi 4 về điện; hỗ trợ kiểm tra an toàn điện trên địa 

bàn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và huyện 

Châu Thành đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 2021. 

7. Tiếp tục triển khai thực hiện các Kế hoạch số 30/KH-SCT ngày 16/3/2021 

của Sở Công Thương Triển khai thực hiện phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh 

Trà Vinh năm 2021; Kế hoạch số 32/KH-SCT ngày 16/3/2021 của Sở Công Thương 

về Bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp ngành Công Thương năm 2021; Kế 

hoạch số 33/KH-SCT ngày 17/3/2021 của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh về việc 

thực hiện các hoạt động lĩnh vực an toàn công nghiệp ngành Công Thương năm 

2021. 

8. Tiếp tục triển khai có hiệu quả: 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 hiện 

EVFTA, UKVFTA, CPTPP 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. 

9. Tham mưu Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 

30/12/2016 và Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh 

về ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh; 

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, đăng 

ký thực hiện khuyến mại, thực hiện các Chương trình kích cầu tiêu dùng,..góp phần 

tăng Tổng mức bán lẻ hàng hóa. 

10. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch khuyến công và Xúc 

tiến thương mại năm 2021(23) ; 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 phát triển thị 

trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết 

bị tiên tiến; đăng ký nhãn hiệu, tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm; hoàn thiện 

tiêu chuẩn kỹ thuật (ISO, HACCP, …); Tổ chức, tham gia tốt các Phiên chợ, Hội 

chợ, các cuộc kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện 

chào bán, chào mua trực tiếp và trực tuyến trên các Sàn thương mại điện tử đã tham 

gia ký kết. 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 

                                                 
23 Một số hoạt động như: Tổ chức nghiệm thu 07 Đề án máy móc thiết bị; Nghiệm thu 02 Đề án Khuyến công quốc gia 2021 khi 

được phê duyệt; Báo cáo kết quả bình chọn Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2021; Tổ chức 02 lớp 

truyền nghề, nâng cao tay nghề trên địa bàn huyện Càng Long và huyện Cầu Kè; Tổ chức 01 chuyến học tập kinh nghiệm; phát 

hình 02 kỳ Chuyên mục Khuyến công năm 2021; Trình phê duyệt kế hoạch khuyến công năm 2022. Tổ chức 01 cuộc hội chợ Ok-

Om-Bok; Tham gia 09 cuộc Hội chợ ngoài tỉnh; Tổ chức 02 Phiên chợ; Tổ chức 01 lớp tập huấn thương mại điện tử; Tổ chức 02 

lớp tập huấn về xây dựng phát triển thương hiệu và nâng cao năng lực thiết kế trên địa bàn tỉnh; Tổ chức chuyển giao phần mềm 

theo đề xuất cho 05 doanh nghiệp. 
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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 các kênh phân phối 

hiện đại. 

11. Triển khai thực hiện tốt và hoàn thành công tác thanh, kiểm tra theo kế 

hoạch; 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. 

12. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ nộp hồ 

sơ trực tuyến của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và của 

tỉnh, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

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

6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021. Sở Công Thương báo cáo 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương nắm, chỉ đạo./. 
 

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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