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

   
Số:        /BC-SCT Trà Vinh, ngày     tháng 8 năm 2021 

 
BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại  
tháng 8/2021, Chương trình công tác tháng 9/2021 

 

Sở Công Thương tập trung triển khai các nhiệm vụ trong tình hình cả nước 

nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng ra sức thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội ở trạng 

thái bình thường mới. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ 
Công Thương cùng với sự nổ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, công chức, viên 

chức ngành công thương, đạt được một số kết quả như sau: 

I. VỀ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI 
THÁNG 8/2021.  

1. Công nghiệp:  
Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 12,58% so tháng trước, giảm 3,86% 

so tháng cùng kỳ và lũy kế 8 tháng giảm 3,97% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công 
nghiệp ước đạt 2.747,67 tỷ đồng, tăng 1,05% so tháng trước, giảm 18,06% so 

tháng cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đạt 23.961,46 tỷ đồng, đạt 53,08% so kế hoạch, 
giảm 6,74% so cùng kỳ, trong đó: nhóm ngành công nghiệp khai khoáng đạt 

64,46% kế hoạch, tăng 2,18%; Nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 
57,83% kế hoạch, giảm 6,96%; Nhóm ngành sản xuất, phân phối điện đạt 50,25% 

kế hoạch, giảm 4,99%; Nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải, 
nước thải đạt 58,1% kế hoạch, tăng 0,98%. 

- Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Tháng 8, nếu so với tháng trước thì 
có 03 sản phẩm tăng (thuốc viên các loại sản xuất tăng 8%; điện sản xuất tăng 
23,17%; điện thương phẩm tăng 0,16%), 07 sản phẩm giảm (thủy sản đông lạnh 

giảm 76,19%; may mặc giảm 42,97%; bộ truyền dẫn điện dùng trong ô tô giảm 
38,21%; thảm dệt các loại giảm 16,73%; gạo xay xát giảm 9,75%; than hoạt tính 

giảm 7,77%; nước sinh hoạt giảm 2,38%); 01 sản phẩm hết thời vụ; 1 sản phẩm 
không sản xuất và 1 sản phẩm sản xuất trở lại. Lũy kế 8 tháng, so cùng kỳ có 05 

sản phẩm tăng (sản xuất túi xách các loại tăng 35,47%; than hoạt tính tăng 
24,04%; thảm dệt các loại tăng 19,08%; thuốc viên các loại tăng 17,78%; điện 

thương phẩm tăng 3,35%), 07 sản phẩm giảm (sản xuất đường kết giảm 51,9%; 
thủy sản đông lạnh giảm 29,25%; may mặc giảm 26,98%; gạo xay xát giảm 

9,12%; điện sản xuất giảm 4,57%; bộ truyền dẫn điện dùng trông ô tô giảm 
3,47%; nước sinh hoạt giảm 0,33%). 
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- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: Phát triển 390 hộ sử dụng điện, lũy kế 8 tháng phát 
triển 2.848 hộ, đạt tỷ lệ 99,23% (vượt 0,03% so kế hoạch) so với tổng số hộ dân 

toàn tỉnh(1). 

2. Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 1.451,3 tỷ 
đồng, giảm 23,38% so tháng trước, giảm 48,07% so tháng cùng kỳ. Lũy kế 8 

tháng ước đạt 24.041,26 tỷ đồng, đạt 66,78% kế hoạch, tăng 5,31% so cùng kỳ 
(trong đó: Bán lẻ hàng hóa đạt 69,37% kế hoạch, tăng 4,97%; Dịch vụ lưu trú, ăn 

uống đạt 64,5% kế hoạch, tăng 8,44%; dịch vụ khác đạt 57,31% kế hoạch, tăng 
3,61% và Dịch vụ du lịch đạt 59,76% kế hoạch, giảm 5,09%). 

(Chi tiết theo biểu đính kèm) 

 II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: 

3.1. Lĩnh vực công nghiệp: 

- Về phát triển cơ sở, doanh nghiệp: Không phát triển doanh nghiệp mới, 

lũy kế 8 tháng phát triển 21 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký 1820,8 tỷ đồng, 
giải quyết việc làm mới cho khoảng 1.039 lao động. Nâng tổng số toàn tỉnh có 

10.744 cơ sở, doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho 56.402 lao động. 

- Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp: Cả tỉnh có 

44 doanh nghiệp đăng ký thực hiện “3 tại chỗ”; 74/118 doanh nghiệp tạm ngừng 
hoạt động (trong đó có 6 doanh nghiệp ở trong Khu Kinh tế, Khu công nghiệp) do 
không đảm bảo đủ điều kiện 3 tại chỗ trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19.  

- Về phát triển cụm công nghiệp (CCN): Tham mưu trình UBND tỉnh ban 

hành Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 về việc thành lập Cụm công 
nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh(2) và Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 

21/7/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, 
huyện Cầu Ngang(3); Trình UBND tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, 

lựa chọn Cụm công nghiệp Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú; Xây dựng phương án 
phát triển Cụm công nghiệp tích hợp vào quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 
sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn cho Công ty Cổ phần dược phẩm TV.Pharm 

về các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác đầu tư để Công ty sớm triển khai dự 
án đúng tiến độ; Đề nghị UBND huyện Châu Thành lập hồ sơ điều chỉnh quy mô 
diện tích Cụm công nghiệp từ 21,12 ha xuống 10,5 ha; Tổ chức cuộc họp làm việc 

với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phú Cần, huyện Tiểu 
Cần về tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật.  

                                                 
1 Theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh thì tổng số hộ dân toàn tỉnh là 289.159 hộ. Tỷ lệ 

hộ sử dụng điện tính đến tháng 5/2021. 
2 Thay thế Quyết định số 542/QĐUBND ngày 04/4/2019 về việc thành lập Cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh; 
Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc giao Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố 

Trà Vinh làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh 
3 Thay thế Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về việc giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu 

vực huyện Cầu Ngang làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang; Quyết 

định số 1063/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 về việc thành lập Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang và Quyết định số 
231/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 về việc điều chỉnh điểm b khoản 1 Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND 

tỉnh. 
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- Triển khai văn bản gửi doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình đổi 
mới sáng tạo năm 2021; Ý kiến thẩm định dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phát 

triển du lịch cụm xã Mỹ Long Bắc, xã Mỹ Long Nam, thị trấn Mỹ Long huyện 
Cầu Ngang; Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ phát triển KTTT, HTX năm 2022 lĩnh vực 
ngành công thương. 

- Về lĩnh vực an toàn thực phẩm: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban 
hành quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà 

nước của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và đăng tải văn bản quy 
phạm pháp luật theo quy định trên Cổng thông tinh điện tử của tỉnh; Thẩm định, 

cấp điều chỉnh 08 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho hệ 
thống Vinmart+. 

3.2. Lĩnh vực phát triển điện- môi trường- hóa chất: 
- Đóng điện đưa vào vận hành trạm điện 110kV Trà Cú (thuộc công trình 

Trạm 110 kV và đường dây 110kV Cầu Kè-Trà Cú - Duyên Hải); Phát triển 
2,08km đường dây trung thế; 2,76km đường dây hạ thế, 29 trạm biến áp (dung 

lượng 3.360kV). Lũy kế 8 tháng phát triển 20,79km đường dây trung thế; 12,33km 
đường dây hạ thế, 227 trạm biến áp (dung lượng 36.184kV)(4); Thực hiện tư vấn 

giám sát 02 công trình(5) và thẩm tra 02 công trình điện(6). 

- Phát điện tại Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải ước đạt 1,38 tỷ kWh, lũy kế 
08 tháng ước đạt 13,3 tỷ kWh, đạt 49,74%/tổng sản lượng điện dự kiến sản xuất(7) 

năm 2021. 

- Triển khai kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021; 

trong tháng toàn tỉnh tiết kiệm 2.411.963 kWh, tăng 11,10% so với cùng kỳ, lũy 
kế 8 tháng tiết kiệm 15.128.038 kWh, tăng 4,58% so với cùng kỳ. Trong đó: Sinh 

hoạt - Kinh doanh dịch vụ: 8.545.112 kWh, chiếm 56,49%; Doanh nghiệp sản 
xuất: 6.061.016 kWh, chiếm 40,06%. Đồng thời, tham mưu theo dõi, đôn đốc nhắc 

nhỡ Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho 
các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4 theo Công văn 

số 4748/BCT-ĐTĐL ngày 06/8/2021 của Bộ Công Thương. Theo ước tính của 
Công ty Điện lực Trà Vinh, tổng số khách hàng áp dụng giảm tiền điện đợt này là 

154.762 khách hàng, với tổng số tiền khoảng 12,2 tỷ đồng. 

 - Tiến độ thực hiện các 05 dự án điện gió trên địa bàn tỉnh: Kết quả thi công 
lắp đặt thân trục được 188/199 trụ, Còn lại 11 thân trụ chưa thi công (Điện gió 

Hiệp Thạnh); thi công kéo dây 47,7/56,9km. Còn 13,2 km đang thi công (Điện gió 

                                                 
4 Nâng tổng số toàn tỉnh 2.810,80km đường dây trung thế; 5.324,2 km đường dây hạ thế và 6.230 trạm biến thế 

(tổng dung lượng 525.116kVA). 
(5) (1) Nâng cao nhánh rẽ cho khách hàng thuộc phương án bồi thường của dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bùi 

Hữu Nghĩa, thành phố Trà Vinh (đạt trên 50% khối lượng theo hợp đồng); (2) Họp xử lý vướng mắc Công trình hệ 

thống điện, lắp đặt trạm biến áp 2x750 KVA, hệ thống chiếu sáng, chống sét, di dời điện thuộc dự á n Trạm bơm 

Kênh 3 tháng 2 (đạt trên 27% khối lượng theo hợp đồng). 
(6) (1) Hạng mục di dời lưới điện nằm trong phạm vi Giải phóng mặt bằng thuộc dự án Đường tỉnh 915B, giai đoạn 

2 (đoạn 1 từ đầu công trình đến km24+280); (2) Nâng cao đường dây trung áp để xây dựng cổng chào xã An Phú 

Tân, huyện Cầu Kè. 

7 Kế hoạch năm 2021: 26,74 tỷ KWh, trong đó Nhiệt điện dự kiến là 24,83 tỷ Kwh (Nhà máy 1, 2, 3 và NM 3 mở rộng), Điện 
gió 1,67 tỷ Kwh, Điện Mặt trời 0,24 tỷ Kwh. 
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số 1 còn 1,6 km; Điện gió số 3 còn 2 km; Điện gió Hiệp Thạnh 9,6km); lắp đặt 
hoàn chỉnh để chuẩn bị vận hành 19/79 turbine. 

3.3. Lĩnh vực thương mại:   

Sở Công Thương tập trung triển khai các văn bản và thực hiện các nhiệm 
vụ, giải pháp tích cực góp phần cùng với tỉnh và các ngành, các cấp trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể một số kết quả như sau: 

- Trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đổi mới 

phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 định 
hướng đến năm 2030; Văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 

29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 

2021 và đầu năm 2022. 

- Tổ chức làm việc trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong 

tỉnh để nắm tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở 
các địa phương(8) theo công văn số 3251/UBND-KGVX ngày 07/8/2021 của 

UBND tỉnh Trà Vinh;  

- Triển khai thực hiện Công văn số 168/UBND-KGVX ngày 04/8/2021 của 

UBND tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19, hướng dẫn tạm thời về hoạt động giao hàng hoá của doanh nghiệp bằng 
phương tiện mô tô (Shipper) trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội;  

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, siêu thị 
xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung các loại hàng hóa thiết yếu.  

- Thông báo đến các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn 
tỉnh các văn bản của Sở Giao thông vận tải về hướng dẫn cấp “Thẻ nhận diện 

phương tiện”; cung cấp thông tin luồng xanh; phân luồng giao thông cho phương 
tiện vận chuyển hàng hóa, chuyên gia, công nhân hoạt động trong thời gian các 

tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ. 

- Đề nghị tạm dừng tổ chức 03 cuộc hội chợ, triển lãm thương mại trên địa 
bàn huyện Tiểu Cần, huyện Cầu Ngang và huyện Cầu Kè để thực hiện phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; Chấp thuận tạm ngưng hoạt động kinh doanh xăng dầu 
cho 05 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. 

- Hướng dẫn các địa phương bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ đã đóng 

cửa trong thời gian giãn cách xã hội, đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch 
Covid-19;  

- Về công tác bình ổn thị trường: Báo cáo Tổng kết Quyết định số 2864/QĐ-
UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực 

hiện Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020 và Tết 

                                                 
8 Nghe báo tiến độ xây dựng Phương án đảm bảo nguồn cung các loại hàng hóa thiết yếu và công tác tổ chức vận hành các chợ, 

siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn; trao đổi, nắm nhu cầu cần cung cấp miễn phí lương thực, thực phẩm thiết yếu cho ngư ời 

dân gặp khó khăn, bảo đảm không để bất kỳ ai bị thiếu ăn, thiếu mặc theo tinh thần Công văn số 3251/UBND-KGVX ngày 
07/8/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh; trao đổi việc giải quyết khó khăn tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản, thủy sản tại địa 

phương. 
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Tân Sửu năm 2021; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1550/QĐ-
UBND ngày 09/8/2021 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị 

trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 và Tết Nhâm Dần năm 2022; Xây 
dựng Phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của 
nhân dân trên địa bàn tỉnh ứng phó với dịch Covid-19; Báo cáo định kỳ vào ngày 

12 và 24 hàng tháng gửi Bộ Công Thương tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 
08/CT-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ Công Thương về việc 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; Tổng hợp tình hình khó khăn, 
vướng mắc về nhu cầu vốn vay sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp(9) trong tình 

hình dịch bệnh Covid-19 gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh Trà Vinh 
phối hợp xem xét hỗ trợ; Đề nghị các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố phối hợp, hỗ trợ vận chuyển, hướng dẫn Bưu Điện tỉnh triển khai 20 
điểm bán hàng hóa thiết yếu ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn. 

- Về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Quyết định kiện toàn lại 
BCĐ cấp tỉnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí 
thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Đề nghị UBND các 

huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1157/QĐ-
TTg ngày 12/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình 

phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025. 

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

 - Về triển khai các đề án hỗ trợ máy móc, thiết bị: Theo dõi, kiểm tra tiến độ 
đầu tư máy móc thiết bị của 02 Đề án(10); Hoàn chỉnh 10/14 Đề án(11) về việc hỗ trợ 

ứng dụng máy móc thiết bị năm 2022. 

- Tư vấn, thiết kế nhãn hiệu cho 01 hộ kinh doanh Tạp hóa tại xã Đôn Xuân, 

huyện Duyên Hải. Nâng tổng số đến nay đã hỗ trợ tư vấn được 02 nhãn hiệu; 
Hướng dẫn kê khai thông tin sản phẩm trên hệ thống mã số, mã vạch quốc gia cho 01 

hộ Kinh doanh Hiệu bánh Xuân Ký tại phường 6, TP. Trà Vinh.  

- Tiếp tục triển khai các nội dung theo kế hoạch tổ chức Hội chợ Ok Om Bok 
năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Đăng ký hoạt động và kinh phí tổ chức Hội chợ nhân 

dịp Kỷ niệm 30 tái lập tỉnh Trà Vinh năm 2022. 

- Hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông - thuỷ sản của 15 tỉnh, gồm: 

Yên Bái, Khánh Hòa, Sơn La, Sóc Trăng, Bình Thuận, Lạng Sơn, Phú Thọ, An 
Giang, Đồng Nai, Ninh Thuận, Thái Bình, Bắc Kạn, Phú Thọ, Thái Nguyên và 

                                                 
9 Tổng nhu cầu vay vốn của 4 DN là 5 tỷ đồng (Trong đó, ngắn hạn 500 triệu, trung hạn 4,5 tỷ đồng) 
(10) “Hỗ trợ ứng dụng dây chuyền sản xuất chai PET tự động” tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Biển Xanh và “Hỗ trợ ứng dụng 
máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất trà” tại Hợp tác xã Nông nghiệp Nhật Linh. 
(11) (1) “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bánh tét” tại Hộ kinh doanh 9 Di; (2) “Hỗ trợ ứng dụng máy 

xay xát trong chế biến gạo” tại THT Hạt gạo Phù Sa; (3) “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cán dụng cụ 

làm vườn” tại HKD Cửa hàng Lục Thanh Vũ; (4) “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất trà hòa tan” tại 

Công ty TNHH MTV TM -SX Phú Quới; (5) “Hỗ trợ ứng dụng máy đóng gói tự động trong sản xuất bánh ống gạo truyền thống” 
tại HKD Đặng Văn Sơn; (6) “Hỗ trợ ứng dụng ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mật hoa dừa” tại Công ty 

TNHH Trà Vinh Farm.  
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Sơn La với các nhà phân phối, đại lý trong tỉnh. 

- Theo dõi, hỗ trợ 06 doanh nghiệp tham gia “Gian hàng Việt trực tuyến”; 05 

doanh nghiệp tham gia ứng dụng phần mềm “Xây dựng giải pháp quản trị tổng thể 
doanh nghiệp” đã đăng ký với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Tiếp tục hỗ 
trợ 10 doanh nghiệp thực hiện cập nhật, đăng tin, giới thiệu quảng bá sản phẩm 

chào bán trên 10 website đã được hỗ trợ xây dựng; Hỗ trợ cung cấp đầu mối phụ 
trách thu thập danh sách các đơn vị cung ứng hàng hóa thiết yếu cho thị trường 

thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty TNHH MTV Thương mại điện tử Bưu chính 
Viettel. 

 3.5. Lĩnh vực nông thôn mới:   

Xác nhận kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới của 03 xã: Hòa Lợi, 

Phước Hảo và Đa Lộc, huyện Châu Thành. Tiếp tục duy trì số tiêu chí 4 và tiêu 
chí 7 đã đạt trên địa bàn các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; Hỗ trợ 

huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đến nay toàn tỉnh có 
85/85 xã đạt tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại 

nông thôn. 

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

chế:  
- Tổ chức 01 cuộc kiểm tra công vụ tại 04 phòng và 01 đơn vị trực thuộc Sở. 

Kết quả: Tổ kiểm tra ghi nhận một số tồn tại và kiến nghị khắc phục để thực hiện 

tốt hơn trong thời gian tới; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp 
lĩnh vực điện, với số tiền 37,5 triệu đồng (do Điện lực huyện Cầu Ngang chuyển). 

- Tiếp công dân 01 lượt (thường xuyên) và tổ chức 02 cuộc tiếp công dân 
định kỳ theo lịch; Tiếp nhận 02 đơn yêu cầu, kiến nghị phản ánh của công dân, Sở 

đã phối hợp với các ngành chức năng giải quyết và phúc đáp 01 trường hợp (thuộc 
thẩm quyền) và hướng dẫn chuyển 01 đơn (không thuộc thẩm quyền giải quyết). 

- Thông báo tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng 
trong tình hình dịch bệnh Covid-19 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh. 

3.7. Công tác hành chính, văn phòng: 

- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố mới và bãi bỏ thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương; Lấy ý kiến 
khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 

- Duy trì việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của 
tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. Kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (từ 

ngày 15/7/2021 đến ngày 14/8/2021) là 1.081 hồ sơ (trong đó tồn kỳ trước 01 hồ 
sơ, có 918 hồ sơ nhận trực tuyến(12), 162 hồ sơ nhận trực tiếp và dịch vụ bưu 

chính; số hồ sơ thực hiện 4 tại chỗ là 1.061 hồ sơ), trả kết quả đúng và trước thời 
gian quy định 1.078 hồ sơ, còn 03 hồ sơ trong hạn tiếp tục giải quyết cho công dân 

theo đúng quy định. 

                                                 
12
 Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt 84,92%. 
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- Kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất 
lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại Sở Công 

Thương tỉnh Trà Vinh. 

- Cử công chức, viên chức làm đầu mối phối hợp phân loại, làm rõ kiến nghị 
cử tri và tham gia Tổ giúp việc cho Tổ Công tác chỉ đạo phát triển nhãn hiệu, chỉ 

dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tỉnh Trà Vinh.  

- Thực hiện rà soát vốn hoạt động năm 2021 và xây dựng Kế hoạch hoạt 

động ngân sách năm 2022 dự án SME Trà Vinh thuộc lĩnh vực công thương. 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới năm 2021; Kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 
30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992 - 5/2022) của Sở Công Thương; Trình 

UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Trà Vinh đến 
năm 2025. 

- Thực hiện đúng quy định về chế độ, chính sách cho CCVC: Quyết định 
nâng lương thường xuyên và nâng phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung đối 

với 03 viên chức; Xây dựng, ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 
2021 với 01 chỉ tiêu. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

1. Những mặt đạt được: 

- Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 1,05% so tháng 7. 

- Kịp thời nắm tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 ở các địa phương, công tác xây dựng và triển khai phương án đảm bảo 
nguồn cung các loại hàng hóa thiết yếu và hoạt động tổ chức vận hành tại các chợ, 

siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn các huyện thị xã, thành phố trong tỉnh. 

 - Phối hợp các doanh nghiệp xây dựng Phương án bảo đảm dự trữ các loại 

hàng hóa, lương thực thực phẩm. Các doanh nghiệp đã tăng cường dự trữ các mặt 
hàng thiết yếu từ 30-50% so với thời điểm bình thường và cam kết đủ hàng hóa đáp 

ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Một số công trình điện đưa vào vận hành phục vụ nhu cầu, sinh hoạt của 

người dân, doanh nghiệp; Ngành điện, xăng dầu triển khai chủ trương giảm giá 
bán cho khách hàng sử dụng điện, xăng dầu trên địa bàn tỉnh, chung tay góp phần 

trong công tác phòng, chống dịch ở địa phương; Một số doanh nghiệp thực hiện 
nhiều phương án, duy trì sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch bệnh Covid-19; 

Công tác tiêm vắc xin cũng được tỉnh quan tâm, triển khai kế hoạch tiêm đại trà 
cho các doanh nghiệp. 

 * Nguyên nhân đạt được:  

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

hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
- Một số doanh nghiệp đi vào hoạt động đóng góp vào giá trị sản xuất công 

nghiệp của tỉnh như: Tổ máy 1 của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2, Công ty 
TNHH TM&SX Bảo Tiên,.. 
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- Thực hiện phân chia tần suất đi chợ 03 ngày/lần, một số hộ kinh doanh 
hàng lương thực, thực phẩm tại chợ tạm nghỉ; tại các siêu thị người dân thực hiện 

mua hàng trực tuyến, đặt hàng qua điện thoại và giao tận nhà. 

- Các doanh nghiệp chấp hành tốt Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ, Chỉ thị 
09/CT-UBND, Chỉ thị số 10/CT-UBND và Công văn số 3405/UBND-KGVX 

ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh về giãn cách xã hội và lời kêu gọi phòng, chống 
đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Các siêu thị, cửa hàng tiện 

lợi đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ cho người tiêu dùng. 

 2. Mặt hạn chế, khó khăn: 

Tình dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng ở các huyện, thị xã, thành phố, 
Khu công nghiệp, doanh nghiệp trong tỉnh làm gián đoạn một số chuỗi sản xuất và 

cung ứng hàng hóa; Các loại hình dịch vụ trong tỉnh bị ảnh hưởng khi phải thực 
hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ, Chỉ thị 09/CT-UBND, Chỉ thị số 10/CT-UBND và Công văn số 
3405/UBND-KGVX ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh nên công tác triển khai thực 

hiện các hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, xúc tiến thương mại gặp 
nhiều khó khăn: 

- Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 và 8 tháng giảm so với cùng kỳ. Một 
số doanh nghiệp thực hiện phương án 3 tại chỗ(13) nhằm duy trì hoạt động sản xuất, 
tuy nhiên cũng chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất (lượng hàng hóa sản xuất 

giảm) do giảm lao động; Tình trạng lây nhiễm trong công nhân ở doanh nghiệp 
cao, hiện nay tình hình hoạt động của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh đã cho tạm dừng hoạt động kể từ ngày 16/8/2021 thực hiện Công văn số 
3405/UBND-KGVX ngày 14/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh về giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công văn 

số 3412/UBND-KGVX ngày 15/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực 
hiện Thông báo số 464-TB/VPTU ngày 13/8/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy.  

- Các siêu thị tiếp nhận đơn hàng online quá tải nên việc giao hàng có chậm; 
Đối với các doanh nghiệp phân phối hàng hóa thiết yếu, đội ngũ tiếp thị và nhân 

viên giao hàng, có nhiều trường hợp xin nghỉ, vì ngại đi phân phối hàng hóa tại địa 
bàn các huyện trong thời điểm dịch bệnh.  

- Nguồn nguyên liệu cung cấp cho một số doanh nghiệp chế biến thủy sản 

trong tỉnh khan hiếm và giá tăng cao. 
- Công tác tổ chức lớp truyền nghề tại cơ sở công nghiệp nông thôn, công 

tác tham gia Hội chợ tại các tỉnh, thành, khu vực, việc đầu tư máy móc thiết bị đã 
được ký kết không thể triển khai đảm bảo được tiến độ. 

* Nguyên nhân hạn chế:  

- Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát rộng rãi 

trong cộng đồng; Các doanh nghiệp chấp hành Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ,  
Chỉ thị 09/CT-UBND, Chỉ thị số 10/CT-UBND và Công văn số 3405/UBND-

KGVX ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh, nhiều doanh nghiệp không đảm bảo đủ 

                                                 
13 Cả tỉnh có 44 doanh nghiệp còn hoạt động (trong đó: 19 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, 17 doanh nghiệp 

trong khu công nghiệp và 08 doanh nghiệp trong khu kinh tế) 
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điều kiện 3 tại chỗ trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bị động 
trong việc tìm nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, do các địa phương thực hiện 

giãn cách xã hội, vận chuyển khó khăn, chi phí cao. 
- Lực lượng giao hàng chưa được tiêm vắc xin, nên một số nhân viên giao 

hàng xin nghỉ việc, rất khó khăn trong việc giao hàng hóa online trong giai đoạn 

giãn cách xã hội, cũng như hợp đồng nhân viên giao hàng mới.  

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2021: 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-SCT ngày 27/01/2021 của Sở Công Thương 
về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 19/01/2021 của Tỉnh ủy, Quyết định 

số 57/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh, Quyết định số 163/QĐ-BCT 
ngày 19/01/2021 của Bộ Công Thương. Sở Công Thương đề ra một số nhiệm vụ 

trọng tâm như sau: 

1. Tập trung đẩy mạnh công tác triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo 

của Chính phủ, Bộ Công Thương, 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. 
2. Tham mưu trình UBND tỉnh: Kiện toàn và tổ chức họp Hội đồng đánh 

giá, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Lưu Nghiệp 
Anh, huyện Trà Cú. 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.  
3. Hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, bảo trì, bảo dưỡng các công trình 

điện, điện gió trên địa bàn tỉnh, sớm hoàn thành bàn giao, tăng cường nguồn điện 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung phối hợp với Chủ 

đầu tư, các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, 
đảm bảo đến cuối năm 2021 đưa 05 dự án điện gió vào vận hành, đóng góp giá trị 

sản xuất công nghiệp cho tỉnh gồm: (1) Dự án Nhà máy điên gió Hàn Quốc - Trà 
Vinh; (2) Dự án Nhà máy điện gió V1-2; (3) Dự án Nhà máy điện gió số 3 tại vi trí 

V1-3; (4) Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 1; (5) Dự án Nhà máy điên gió Hiêp 
Thạnh.  

4. 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; Thẩm định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí 4 về điện và tiêu chí 7 

về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đối với các xã đăng ký xã nông thôn mới 
nâng cao và huyện Châu Thành đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2021. 

5. Tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công 

văn số 3405/UBND-KGVX ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh thực hiện giãn cách 
xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tiếp tục hỗ 

trợ đều phối hàng hóa các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, rau, củ 
quả,… từ nơi thừa đến nơi thiếu, nơi không có vùng dịch sang nơi có dịch, nơi có 

dịch ít sang nơi có dịch nhiều trong điều kiện diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-
19 hiện nay; Chỉ đạo các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trong hệ thống phải đảm bảo 

đủ nguồn cung hàng hóa phục vụ người tiêu dùng; Tham mưu thực hiện tốt công 
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tác phòng, chống dịch, đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn tại các 
chợ, siêu thị, Trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi; Phối hợp với Sở Thông tin 

và Truyền thông tiếp tục tạo điều kiện cho các shipper hoạt động thực hiện giao 
hàng đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh. 

6. Triển khai Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 về ban hành 

Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 
năm 2021 và Tết Nhâm Dần năm 2022;  Khảo sát, lựa chọn địa điểm được tổ chức 

Hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm 
tại địa phương năm 2022. 

7. Trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 
phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xã và hải đảo giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 
Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Xây 

dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược “Phát triển thương mại 
trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh; Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các Sàn thương mại điện tử như: 
Shopee, Sendo.vn, Voso.vn,.. triển khai tốt, kịp thời các giải pháp ứng phó với tình 

hình dịch bệnh Covid-19; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, cơ quan quản lý 
thị trường theo dõi, kiểm soát thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu; phối hợp 
địa phương rà soát, nắm bắt, xử lý và phản ánh kịp thời tình hình khó khăn, đề 

xuất của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh. 
8. Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hoạt động Khuyến công và Xúc 

tiến thương mại năm 2022; Tiếp tục triển khai Kế hoạch khuyến công quí III/2021 
theo kế hoạch; triển khai Kế hoạch tổ chức Hội chợ Ok Om Bok năm 2021 và 

Triển khai hỗ trợ  các doanh nghiệp tham gia phần mềm ứng dụng đã đăng ký với 
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Hoàn thành 04 Đề án hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị đăng ký Kế hoạch năm 2022; Hoàn chỉnh, gửi Cục Công Thương địa 
phương Đề án tổ chức Hội chợ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; Xây dựng báo cáo 

tổng kết hoạt động sản xuất sạch hơn giai đoạn 2016-2020 và dự thảo chương 
trình sản xuất sạch hơn, chương trình xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025.  

9. Triển khai thực hiện 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. 

10. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo kế hoạch; triển 
khai, quán triệt thực hiện tốt 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 Trà Vinh; Tăng cường tiếp nhận và 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, khuyến khích người dân, 

doanh nghiệp hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp, nhằm đảm bảo an toàn trong mùa dịch 
bệnh; tiếp tục rà soát trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch công trực tuyến 
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thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đảm bảo tổng tỷ lệ thủ tục hành 
chính cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 đến cuối năm 2021 phấn đấu đạt 

trên 80%, trong đó tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 
4 đạt trên 40%. 

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

tháng 8/2021, Chương trình công tác tháng 9/2021. Sở Công Thương trân trọng 
báo cáo Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND; UBND tỉnh nắm, chỉ đạo./. 

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

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Minh Cầm 
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