
 

 

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 10  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại  

tháng 10 và Chương trình công tác tháng 11 năm 2020  

 

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-SCT ngày 17/01/2020 của Sở Công Thương về 

việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Tỉnh ủy, Quyết định 

số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh và Quyết định số 108/QĐ-

BCT ngày 10/01/2020 của Bộ Công Thương. Trong tháng Sở Công Thương báo 

cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 10/2020.  

1. Thực hiện các chỉ tiêu:  

- Về sản xuất công nghiệp:  
+ Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 10 giảm 3,94% so tháng trước, 

tăng 4,68% so cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng tăng 15,26% so cùng kỳ. 

+ Giá trị sản xuất công nghiệp: tháng 10 ước đạt 3053,91tỷ đồng, giảm 

1,9% so tháng trước, tăng 2,11% so cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng ước đạt 32.392,76 

tỷ đồng, đạt 71,35% so kế hoạch, tăng 9,32% so cùng kỳ.  

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

Trong tháng 10 có 08 sản phẩm tăng, 04 sản phẩm giảm, 01 sản phẩm không sản 

xuất, do hết mùa vụ. So cùng kỳ: có 06 sản phẩm tăng, 06 sản phẩm giảm, 01 sản 

phẩm không sản xuất, do hết mùa vụ. 

(Chi tiết xem biểu Báo cáo một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu kèm theo) 

 

- Về tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ: Tháng 10 ước đạt 2.874,39 tỷ 

đồng, tăng 2,38% so tháng trước, tăng 0,27% so cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng ước 

đạt 27.405,05 tỷ đồng, đạt 72,12% so kế hoạch, giảm 1,63% so cùng kỳ.  

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: Đạt 99% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh.  

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

- Báo cáo Đoàn kiểm tra về tình hình, tiến độ thực hiện khắc phục các hạn 

chế, yếu kém và nâng cao “Chỉ số thành phần dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” thuộc 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 9 tháng đầu năm 2020 và đề xuất giải 

pháp triển khai thực hiện 3 tháng cuối năm 2020. 

- Về tổ chức hội chợ: Xác nhận 02 hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ trên địa 

bàn tỉnh, lũy kế từ đầu năm đến nay đã tổ chức 06 cuộc hội chợ. 

- Về thông tin thị trường: Thông báo cho hơn 30 lượt cơ sở, doanh nghiệp 

trong tỉnh biết và có nhu cầu tham gia Hội nghị và trưng bày sản phẩm tại Hội 

nghị kết nối cung cầu, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm OCOP và đặc sản vùng 

miền tỉnh Sóc Trăng năm 2020; Thông tin đến các địa phương của 9 huyện, thị 

xã, thành phố và 20 doanh nghiệp, HTX trong tỉnh về tình hình thị trường tiêu thụ 
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tại tỉnh Hà Giang và hoạt động Phiên chợ Tuần nông sản an toàn thực phẩm năm 

2020 tại Nha Trang - Khánh Hòa. Ngoài ra, thực hiện đăng thường xuyên các 

thông tin liên quan đến doanh nghiệp trên website của Sở Công Thương như: 

Thông tin về thị trường, về hoạt động xuất -nhập khẩu, hoạt động kết nối tiêu thụ 

nông sản; Thực hiện chuyên mục về khuyến công trên Đài Phát thanh và Truyền 

hình Trà Vinh. 

- Về hỗ trợ doanh nghiệp: Hỗ trợ cho 14 doanh nghiệp tham gia kết nối 

cung - cầu hàng hóa giữa Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố năm 2020; Tổ 

chức 02 lớp tập huấn “Kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử” và “Kỹ năng bán 

hàng Việt” cho 160 đối tượng là công chức, viên chức thuộc các sở, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh;  

- Về cắt giảm thủ tục hành chính: Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết 

TTHC (có thể), nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận với các 

TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương, góp phần nâng cao chỉ số 

PCI cấp tỉnh; Duy trì, khuyến khích các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, 

đảm bảo tỷ lệ theo quy định (hiện nay đạt 63,4%). 

3. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 

3.1. Lĩnh vực công nghiệp: 

- Về phát triển doanh nghiệp sản xuất công nghiệp: Tháng 10 không phát 

triển mới doanh nghiệp. Lũy kế 10 tháng phát triển 19 doanh nghiệp, tổng số vốn 

204,85 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 986 lao động; giải thể 04 doanh nghiệp. 

Nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 352 doanh nghiệp, 08 HTX, 10.353 cơ sở và hộ cá 

thể, giải quyết việc làm cho 55.336 lao động. 

- Về quản lý Cụm công nghiệp:Trình UBND tỉnh ban hành: 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 tỉnh Trà Vinh và Bộ tiêu chí lựa 

chọn Chủ đầu tư Cụm công nghiệp; Tổ chức họp Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Phú Cần, huyện Tiểu Cần; 

Triển khai thực hiện công văn số 6829/BCT-CCTĐP ngày 15/9/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Hỗ trợ tìm thị trường và kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và chế 

biến chế tạo năm 2020. 

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

- Trình UBND tỉnh: kiện toàn 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; phê duyệt thỏa thuận lại phương án hướng tuyến 

công trình đường dây mạch 2 từ Trạm 220kV Trà Vinh 2-Trạm 110kV Cầu Kè; 

Đăng ký với Bộ Công Thương danh mục các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia (Quy hoạch điện VIII) giai 

đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2045; phê duyệt kế hoạch sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021; ban hành Kế hoạch thực 
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hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. 

- Tổ chức họp kiểm tra tiến độ và xử lý khó khăn, vướng mắc trong công 

tác giải phóng mặt bằng công trình trạm biến áp 110kV Cầu Kè – Trà Cú – 

Duyên Hải; Họp thống nhất phương án cải tạo nâng tiết diện dây dẫn đường dây 

110kV Trà Vinh – Duyên Hải (Duyên Trà); họp triển khai công tác giải phóng 

mặt bằng công trình phân pha dây dẫn đường dây 110kV Vũng Liêm - Trà Vinh 

2. 

- Đề nghị các đơn vị có liên quan tiếp tục hỗ trợ giải quyết khó khăn, 

vướng mắc công trình cấp điện cho khu vực bức xúc của cử tri về công trình cấp 

điện nhánh Cây Còng – Lộ sỏi (huyện Duyên Hải). 

- Hướng dẫn Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thực hiện diễn tập ứng phó sự 

cố hóa chất năm 2020; Chỉ đạo Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh triển 

khai hướng dẫn thực hiện phát điện mặt trời mái nhà cho khách hàng sử dụng 

điện của công ty. 

- Tháng 10, sản xuất điện ước đạt 1,47 tỷ Kwh; Phát triển 10,23 km đường 

dây trung thế; 5,08 km đường dây hạ thế; 30 trạm biến áp, công suất 3.165 kVA1; 

942 hộ sử dụng điện2; 68 công tơ hai chiều điện mặt trời áp mái, công suất 

2.335,06kWp3. 

3.3. Lĩnh vực thương mại:   

- Tổ chức 06 lớp tập huấn: Tuyên truyền triển khai các quy định trong kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho 320 cơ sở kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh tham 

dự; bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý chợ, cho 130 đối 

tượng là UBND các xã, phường, Ban quản lý chợ, HTX kinh doanh khai thác và 

quản lý chợ trong tỉnh; thương mại điện tử cho 50 cán bộ công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh. 

- Đề xuất danh mục các chợ 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, đối với 18 chợ, với tổng vốn 12 tỷ đồng). 

- Triển khai công văn số 3537/UBND-KT ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh 

Trà Vinh đến các đơn vị liên quan về các danh mục hàng hóa phục vụ bình ổn thị 

trường năm 2020 và Tết Tân Sửu năm 2021. 

- Kiểm tra Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn thành phố Trà Vinh và thị xã Duyên 

Hải 

- Thẩm định và cấp 12 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; 

Tham gia ý kiến chủ trương đầu tư 08 dự án cửa hàng xăng dầu; Báo cáo triển 

khai lập Quy hoạch phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt Quốc 

gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

                                                 
1 Lũy kế phát triển được 91,29km đường dây trung thế; 102,78km đường dây hạ thế; 250 trạm biến áp với dung lượng 

29.188kVA. Nâng tổng số toàn tỉnh 2.784,55km đường dây trung thế; 5.309,77 km đường dây hạ thế và 5.950 trạm biến thế 

(tổng dung lượng 483.185kVA). 
2 Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 9.892 hộ sử dụng điện.  
3 Lũy kế từ đầu năm 2020 đến nay lắp đặt được 385 công tơ hai chiều công suất 7.149,49 kWp. Nâng tổng số toàn tỉnh đến nay 

lắp đặt được 604 công tơ điện hai chiều, công suất 9.389,46 kWp tương đương tổng vốn đầu tư 130,829 tỷ đồng (hiện tại tạm 

tính đầu tư khoảng 14 triệu đồng/kWp). 
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- Báo cáo Chương trình hợp tác thương mại giai đoạn 2016-2020 và đề 

xuất Chương trình hợp tác thương mại giai đoạn 2012-2025 giữa tỉnh Trà Vinh 

với thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thực hiện Công văn số 2819/UBND-NN 

ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về xây dựng kế hoạch chuyển dịch cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

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

- Hoàn chỉnh công tác triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội chợ - gắn 

với Lễ hội Ok- Om-Bok tỉnh Trà Vinh năm 2020; Vận động các cơ sở, doanh 

nghiệp đưa các sản phẩm đặc trưng của tỉnh tham gia trưng bày tại Đại hội Đảng 

Bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Tổ chức cho các đơn vị tham gia Hội chợ Công Thương tại tỉnh Kon Tum 

2020 và thành phố Hà Nội; Tiếp tục triển khai công tác vận động doanh nghiệp 

tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm của “Tuần lễ nông sản an toàn”; Tổ 

chức đoàn tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Tp.Hồ Chí Minh 

và các tỉnh thành phố năm 2020. Kết quả, tại Hội nghị kết nối, các doanh nghiệp 

của Trà Vinh đã thương thảo, thỏa thuận với hơn 16 lượt về các phương thức giao 

hàng, gửi hàng mẫu với 08 tổ chức, cá nhân4 là doanh nghiệp, siêu thị, nhà phân 

phối ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành. 

- Đăng ký 15 đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị thuộc lĩnh vực 

khuyến công năm 2021; Tổ chức nghiệm thu Đề án 5“Hỗ trợ ứng dụng máy cắt 

tách hạt điều” cho Công ty TNHH MTV Tài Vụ, tại xã Ngũ Lạc, huyện Duyên 

Hải. 

- Tổ chức 02 lớp truyền nghề “Đan ghế tựa”và “Đan giỏ lục bình” tại vệ 

tinh của HTX Tân Qui và Cơ sở Đan mây tre lá Nhất Tâm, thuộc huyện Cầu Kè, 

lớp học có 50 học viên là lao động tại địa phương tham dự, với kinh phí khuyến 

công hỗ trợ 20 triệu đồng. 

- Tư vấn đăng ký cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền cho 01 doanh 

nghiệp6 và gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền cho 01cơ sở7. 

- Hoàn thành củng cố Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh và công 

tác xây dựng website cho 10 doanh nghiệp của tỉnh. 

3.5. Lĩnh vực nông thôn mới:  

- Kiểm tra việc thực hiện tiêu chí 4 về điện nông thôn và tiêu chí 7 về cơ sở 

hạ tầng thương mại nông thôn đối với các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới 

năm 2020 gồm: xã Tân Sơn, Ngọc Biên, Đại An thuộc huyện Trà Cú và xã Long 

Vĩnh thuộc huyện Duyên Hải và xác nhận 02 tiêu chí 4 và 7 đối với 03 xã: Huyền 

Hội, Bình Phú, Nhị Long thuộc huyện Càng Long. 

                                                 
4 Công ty Cổ phần TTTM LOTTE Việt Nam ( Siêu thị LOTTE); Công ty TNHH MTV Hội nhập và Phát triển Đông Hưng 

(AEON CITIMART); Siêu thị Tứ Sơn tỉnh An Giang; Cty Cổ phần Bách Hóa Xanh; Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn 

(SATRA); Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Sài Gòn (COOP MART).... Riêng Công ty TNHH Út Mừng đã thực hiện ký kết 

được 02 biên bản ghi nhớ với các đơn vị như sau: Công ty TNHH 99 GOLD DATA – Số 99D, Đường số 9, Quận 9, Thành 

phố Hồ Chí Minh và Ông Nguyễn Trần Quốc Hải – Số 166° Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh về 

cung ứng sản phẩm của doanh nghiệp cho phía doanh nghiệp, cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh 
5 Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ là 300.000.000 đồng, vốn đối ứng của doanh nghiệp là 

415.000.000 đồng. 
6 Công ty TNHH Saphenix 
7 Sản xuất củ cải muối Chịt Sa Cầu Kè. 
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- Tiếp tục hỗ trợ các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao duy trì tiêu 

chí 4 và tiêu chí 7 đã đạt, tiến tới xây dựng mục tiêu đạt tiêu chí kiểu mẫu. Hỗ trợ 

xã Bình Phú, huyện Càng Long đạt tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn, góp phần xây dựng huyện Càng Long hoàn thành 19/19 tiêu chí huyện nông 

thôn mới năm 2020. 

Đến nay, toàn tỉnh có 85/85 xã đạt tiêu chí số 4 về điện và 85/85 xã đạt tiêu 

chí 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:  

- Triển khai Kế hoạch kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm 

trong dịp Tết Trung thu năm 2020 đối với 36/36 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn các huyện Trà Cú, Châu Thành và thành phố Trà Vinh. Kết quả, có 11 

trường hợp còn hạn chế, tồn tại, vi phạm điều kiện về an toàn thực phẩm. Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính 06 trường hợp, với số tiền 13,15 triệu đồng, các 

trường hợp còn lại thực hiện nhắc nhở, cho làm cam kết khắc phục. 

- Tham gia Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Sở Khoa học và Công nghệ về 

tiêu chuẩn, chất lượng và sở hữu công nghiệp tại 03 cửa hàng kinh doanh mũ bảo 

hiểm trên địa bàn huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh, 

Đoàn lấy 18 mẫu kiểm nghiệm. Kết quả, không phát hiện vi phạm. 

- Tham mưu Ban chỉ đạo 389 tỉnh triển khai thực hiện văn bản của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về xử lý khó 

khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 

và công điện khẩn của Bô Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tập trung triển 

khai quyết liệt, đồng bộ các giai pháp kiểm soát, phòng chống bệnh cúm gia cầm 

lây lan diện rộng. 

- Nhận 02 đơn kiến nghị, phản ánh, kết quả đã chuyển Phòng Kinh tế Hạ 

tầng huyện Càng Long giải quyết theo thẩm quyền. 

3.7. Công tác hành chính, văn phòng: 

- Tiếp tục theo dõi, tham mưu kịp thời trình UBND tỉnh công bố mới và 

bãi bỏ TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương trên địa 

bàn tỉnh. Trong tháng, Bộ phận một cửa thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh, tiếp nhận 1.194 hồ sơ thủ tục hành chính (tiếp nhận mới 1.191 

hồ sơ (tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 63,4%), tồn kỳ trước 03 hồ sơ); đã giải quyết 

và trả kết quả đúng hạn 1.189 hồ sơ; các hồ sơ trong hạn tiếp tục giải quyết cho 

công dân theo đúng quy định, không có hồ sơ trễ hẹn.  

- Lấy ý kiến của Sở Xây dựng đối với dự thảo các thủ tục hành chính Lĩnh 

vực Quản lý hoạt dộng xây dựng cơ bản để trình UBND tỉnh công bố mới và thực 

hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. 

- Phân công cán bộ, công chức trực giải quyết công việc cơ quan trước, 

trong và sau thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 
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- Cử 01 công chức tham dự Hội nghị đối thoại và tập huấn nghiệp vụ pháp 

chế năm 2020 do Bộ Tư pháp tổ chức tại Ninh Thuận và 02 công chức tham gia 

bồi dưỡng kiến thức về chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI; Quyết định nâng 

bậc lương thường xuyên cho 03 công chức. 

* Tóm lại: Trong tháng ngành công thương tập trung nổ lực triển khai 

thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao; giá trị sản xuất công nghiệp vẫn 

duy trì tăng trưởng so cùng kỳ; công tác tham mưu đề xuất UBND tỉnh phát triển 

năng lượng tái tạo được thực hiện thường xuyên trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển 

khai kế hoạch khắc phục chỉ số PCI “Chỉ số thành phần dịch vụ hỗ trợ doanh 

nghiệp”; Tập trung hỗ trợ, hoàn thành các Đề án khuyến công được phê duyệt 

trong năm 2020; Hoạt động tham gia Hội chợ, kết nối thị trường tiếp tục được 

đẩy mạnh trong những tháng cuối năm. Đặc biệt tập trung chuẩn bị cho dịp Hội 

chợ Ok-Om-Bok năm 2020 diễn ra vào cuối tháng 10/2020, đảm bảo theo kế 

hoạch và tiến độ. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong tháng 10, ngành 

công thương còn một số khó khăn hạn chế nhất định: 

Tình hình sản xuất công nghiệp tháng 10 gặp nhiều khó khăn, bởi tác động 

của tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp ở các nước, thị trường tiêu 

thụ hàng hóa chậm, doanh nghiệp trong tỉnh liên tục cắt giảm nhiều lao động8, 

sản lượng sản xuất giảm từ 50-60% so cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, trong 

tháng thời tiết mưa nhiều, gây bất lợi trong sản xuất các mặt hàng chế biến 

lương thực, thực phẩm, tôm khô, cá khô, thủy sản đông lạnh, sản xuất 

gạch,…Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 bảo trì sửa chữa định kỳ 01 tổ máy, sản 

lượng điện sản xuất giảm. Từ những khó khăn trên tác động làm cho giá trị sản 

xuất công nghiệp giảm (1,9%) so tháng trước. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2020: 

Trong tháng 11/2020, ngành công thương tập trung triển khai thực hiện 

một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

1. Tổ chức Hội chợ Triển lãm gắn với Lễ hội Ok-Om-Bok tỉnh Trà Vinh 

năm 2020, quy mô từ 250 - 300 gian hàng; Trình UBND tỉnh Công bố 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; Tham gia 08 cuộc Hội chợ trong và ngoài tỉnh theo 

chương trình kế hoạch XTTM năm 2020.  

2. Tổ chức tham gia tốt công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng 

phát triển thị trường cho các cơ sở, doanh nghiệp; Tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện 

cho các doanh nghiệp của tỉnh kết nối thị trường, tổ chức 04 chuyến liên kết thị 

trường và tuần lễ nông sản an toàn, ký kết hợp đồng cung ứng sản phẩm, biên bản 

ghi nhớ với các doanh nghiệp ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy hoạt động bán lẻ 

phát triển trong những tháng cuối năm. 

3.  Hỗ trợ hội nhập hiệu quả, nâng cao chất lượng thông tin, dự báo thị 

trường; Tuyên truyền về Hiệp định EVFTA; thúc đẩy tiêu thụ hàng nội địa, đẩy 

mạnh kết nối giữa nhà phân phối và nông dân tại các vùng sản xuất nông sản, 

                                                 
8 Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong; Công ty TNHH MTV Cy Vina; Công ty TNHH Yazaki Eds chi nhánh Trà 

Vinh 
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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; tham mưu xây dựng và ban hành 

Quy chế phối hợp về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Theo dõi sát về tình hình 

thị trường các mặt hàng thiết yếu; Duy trì và phát huy hiệu quả sàn giao dịch 

thương mại điện tử của tỉnh. 

4. Tiếp tục nắm tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời 

đề xuất hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. 

5. Tiếp tục phối hợp tập trung GPMB đẩy nhanh tiến độ các dự án: Trạm 

biến áp 110kv Trà Cú và đường dây 110kv Trà Cú-Cầu Kè- Duyên Hải; Các dự 

án điện gió; 04 CCN đã được thành lập (CCN Tân Ngại, Phú Cần, Sa Bình và 

Hiệp Mỹ Tây); Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà máy nhiệt điện Duyên Hải vận 

hành hết công suất, hoàn thành chỉ tiêu sản xuất được Bộ Công Thương giao; 

theo dõi công tác triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái của Công ty cổ phần phát 

triển điện và Điện lực Trà Vinh. 

  6. Công tác hỗ trợ phát triển nông thôn mới: Tiếp tục theo dõi các đơn vị 

hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh triển khai tuyên truyền 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 2020. Duy trì 

số xã đã đạt 02 tiêu chí thuộc lĩnh vực công thương. Đến cuối năm 2020 toàn tỉnh 

có 85/85 xã tiếp tục giữ vững tiêu chí số 4 về điện và 85/85 xã đạt tiêu chí 7 về cơ 

sở hạ tầng thương mại nông thôn. 

7. Triển khai kế hoạch thanh kiểm tra đã được phê duyệt năm 2020 theo 

quy đinh, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động điện lực 

và điều kiện duy trì Giấy phép được cấp. 

8. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao 

chất lượng phục vụ nhân dân tại Bộ phận một cửa, thực hiện tiếp nhận và trả hồ 

sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; Hoàn thành các thủ tục tuyển 

dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức (đối với viên chức vừa xét tuyển từ viên 

chức thành công chức) và tiếp tục tuyển dụng 02 viên chức tại Trung tâm khuyến 

công và Xúc tiến thương mại đảm bảo theo biên chế được duyệt trong năm 2020. 

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

tháng 10 và Chương trình công tác tháng 11 năm 2020. Sở Công Thương trân 

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

 
Nơi nhận: 

- Bộ Công Thương (b/c); 

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

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

- Các Sở, ngành: KHĐT; NN&PTNT; KHCN; BQL 

Khu Kinh tế; Cục Thống kê (p/h); 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Phòng KT, KT&HT các huyện, thị xã, tp;  

- Ban Giám đốc Sở (chỉ đạo);    

- Các phòng; đơn vị thuộc Sở (thực hiện); 

- Lưu: VT, VP.                                     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Võ Minh Cầm 
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