
 

 

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 11  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại  

tháng 11 và Chương trình công tác tháng 12 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 11/2020.  

1. Thực hiện các chỉ tiêu:  

- Về sản xuất công nghiệp:  
+ Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 11 tăng 12,74% so tháng trước và 

tăng 19,53% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng tăng 15,1% so cùng kỳ. 

+ Giá trị sản xuất công nghiệp: tháng 11 ước đạt 3.041,78 tỷ đồng, tăng 

8,21% so tháng trước và tăng 15,63% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng ước đạt 

35.191,63 tỷ đồng, đạt 77,51% so kế hoạch, tăng 9,08% so cùng kỳ.  

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

Trong tháng có 11 sản phẩm tăng, 01 sản phẩm giảm, 01 sản phẩm không sản 

xuất, do hết mùa vụ. So tháng 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 11 ước đạt 3.004,5 tỷ 

đồng, tăng 4,79% so tháng trước, tăng 3,32% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng ước 

đạt 30.402,22 tỷ đồng, đạt 80,01% so kế hoạch, giảm 1,19% so cùng kỳ.  

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: Đạt 99,08% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh.  

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

- Về tổ chức hội chợ: Xác nhận 01 hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ trên địa 

bàn tỉnh, lũy kế từ đầu năm đến nay đã xác nhận cho 21 đơn vị và tổ chức 7 cuộc 

hội chợ trong tỉnh (trong đó, tỉnh tổ chức được 02 cuộc1) 

 - Về thông tin thị trường: Thông báo cho hơn 150 lượt cơ sở, doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh biết và có nhu cầu tham gia trên 10 cuộc Hội chợ, Hội nghị được 

tổ chức tại các tỉnh, thành trong nước như: tỉnh Sóc Trăng, Nha Trang- Khánh 

Hòa, Tiền Giang, Gia Lai, Bạc Liêu; Phối hợp cung cấp thông tin phục vụ hoạt 

động xúc tiến xuất khẩu các mặt hàng thủy sản, trái cây của Việt Nam sang thị 

                                                 
1 Dịp lễ hội nghinh ông tại Cầu Ngang và Dịp lễ hội Ok-Om-Bok tỉnh Trà Vinh năm 2020 
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trường Trung Quốc, đến nay, có 06/09 đơn vị đã cung cấp thông tin vùng nguyên 

liệu. 

 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 hơn 14 lượt doanh nghiệp tham gia 

kết nối thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến 

tại tỉnh Đăk Nông năm 2020 và kết nối thị trường cho sản phẩm Nông sản, trái 

cây, sản phẩm đặc sản và Thủ công mỹ nghệ tại thành Phố Hà Nội. 

- Về cắt giảm thủ tục hành chính: Thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục 

hành chính tại bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ hành chính công 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 63,44%). 

3. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 

3.1. Lĩnh vực công nghiệp: 

- Về phát triển doanh nghiệp sản xuất công nghiệp: Tháng 11 không phát 

triển mới doanh nghiệp. Lũy kế 11 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. 

- Tổ chức họp Hội đồng đánh giá lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật 

Cụm công nghiệp Phú Cần, huyện Tiểu Cần và báo cáo tiến độ triển khai Cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

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

- Tháng 11, sản xuất điện ước đạt 1.529 tỷ Kwh; Phát triển 2,21 km đường 

dây trung thế; 2,08 km đường dây hạ thế; 23 trạm biến áp, công suất 1.965 kVA2; 

420 hộ sử dụng điện3; 65 công tơ hai chiều điện mặt trời áp mái, công suất 

1.132,35kWp4. 

- Tổ chức họp thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV đi riêng của Nhà 

máy điện gió Duyên Hải; trình UBND tỉnh thỏa thuận phương án hướng tuyến 

công trình cải tạo nâng tiết diện dây phân pha từ ACSR240 thành 2ACSR40 từ 

Trà Vinh đi Duyên Hải (Duyên Trà).  

- Tiếp tục theo dõi các dự án điện gió: Theo dõi công tác triển khai thi công 

05 dự án với công suất 270MW tại 06 vị trí (từ  V1.1-V1.6); theo dõi, hỗ trợ 04 

dự án điện gió (công suất 396MW) đã được Bộ Công Thương phê duyệt vào Quy 

hoạch VII điều chỉnh; tiến độ 05 dự án điện gió (công suất 826MW) đã được Bộ 

                                                 
2 Lũy kế phát triển được 93,5km đường dây trung thế; 104,86km đường dây hạ thế; 303 trạm biến áp với công suất 

21.153kVA. Nâng tổng số toàn tỉnh 2.786,76km đường dây trung thế; 5.311,77 km đường dây hạ thế và 5.973 

trạm biến thế (tổng dung lượng 485.150kVA). 
3 Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 10.312 hộ sử dụng điện.  
4 Lũy kế từ đầu năm 2020 đến nay lắp đặt được 450 công tơ hai chiều công suất 8.281.84 kWp. Nâng tổng số toàn 

tỉnh đến nay lắp đặt được 669 công tơ điện hai chiều, công  suất 10.521,81 kWp tương đương tổng vốn đầu tư 

147,305 tỷ đồng (hiện tại tạm tính đầu tư khoảng 14 triệu đồng/kWp). 
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Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ và 20 dự án điện gió, điện khí và 

điện mặt trời  (công suất 7.508MW) đề xuất bổ sung vào Quy hoạch điện VIII.  

- Tổ chức: Lớp tập huấn kiểm tra viên điện lực năm 2020 cho 27 học viên 

của Công ty cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh tham; Hội nghị tuyên truyền các 

văn bản pháp luật về lĩnh vực an toàn công nghiệp và bảo vệ môi trường ngành 

công thương năm 2020 cho 102 đại biểu tham dự. 

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 02/10/2020 

của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến 

lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045; triển khai Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công 

Thương quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng; triển khai, phổ biến 

Kế hoạch của UBND tỉnh về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. 

3.3. Lĩnh vực thương mại:   

- Trình UBND tỉnh Công bố Danh mục 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 trong năm 2021. 

- Gửi công văn đề nghị các doanh nghiệp, siêu thị trong tỉnh xây dựng Kế 

hoạch hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Báo cáo kịp thời cho 

Bộ Công Thương trong việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối 

cung cầu, bình ổn thị trường vào cuối năm 2020 và dịp tết Nguyên đán sắp tới. 

- Mời các doanh nghiệp tham dự “Hội thảo tập huấn Hỗ trợ doanh nghiệp 

vừa và nhỏ Việt Nam tận dụng ưu đãi của Hiệp định CPTPP để phát triển xuất 

khẩu”. 

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-BCT ngày 

30/10/2020 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân 

đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021 (Đợt 1). 

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

 - Triển khai thực hiện 02 Đề án5 hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong 

sản xuất chuyển đổi, bổ sung trong quý IV năm 2020 và tổ chức nghiệm thu 02 

Đề án6 ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất và may công nghiệp; Tổ chức 

01 lớp truyền nghề: “Đan giỏ lục bình” tại vệ tinh Cơ sở Đan mây tre lá Nhất 

Tâm tại Xã phong phú, huyện Cầu Kè cho 25 học viên là lao động nông thôn tại 

địa phương; Tư vấn, thiết kế nhãn hiệu, bao bì cho sản phẩm “Rượu Sâm Bố 

Chính” và “Rượu Sâm Đinh Lăng” cho 01 Cơ sở tại huyện Càng Long. Lũy kế 11 

tháng đã triển khai hoàn thành 05 Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị; 01 lớp 

truyền nghề và tư vấn, thiết kế được 06 cơ sở. 

                                                 
5 (1) “Hỗ trợ ứng dụng MMTB tiên tiến trong sản xuất bánh cốm sữa” cho HKD Tài Ký; (2) “Hỗ trợ ứng dụng 

MMTB tiên tiến trong sản xuất chả lụa” cho HKD Nguyễn Bích Mỹ Dung. 
6 (4.1) “Hỗ trợ ứng dụng máy tiện CNC vào sản xuất gỗ mỹ nghệ” của Công ty TNHH MTV DV Thành Nhung – 

Khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, với kinh phí hỗ trợ là 80.000.000 đồng; (4.2) “Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc thiết bị trong may công nghiệp” tại HTX may mặc Nguyên Cường – 110 Hùng Vương, Khóm 2, 

Phường 5, Tp. Trà Vinh với kinh phí hỗ trợ là 228.000.000 đồng. 
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- Tổ chức Hội chợ - gắn với Lễ hội Okombok tỉnh Trà Vinh năm 2020, với 

quy mô 370 gian hàng của 136 các đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Tại hội chợ, 

diễn ra hội nghị liên kết thị trường giữa các doanh nghiệp, HTX của tỉnh với 04 

doanh nghiệp phân phối, gồm: Cửa hàng Bách Hóa Xanh, siêu thị Go Trà Vinh; 

Siêu thị Tứ Sơn An Giang; CLB hữu nghị Việt Nam và các nước Ả Rập. Kết quả 

hội nghị: có 12 đơn vị liên kết được với siêu thị Tứ Sơn- An Giang; 07 đơn vị sản 

xuất nông sản trái cây liên kết được với Bách Hóa Xanh; 04 đơn vị liên kết với 

CLB Hữu Nghị Việt Nam Ả Rập và  06 đơn vị liên kết được với siêu thị Go Trà 

Vinh. 

- Tham gia 02 cuộc hội chợ ngoài tỉnh, tổ chức trưng bày 88 sản phẩm của 

31 cở sở doanh nghiệp Trà Vinh tại Hội chợ Công Thương tỉnh Kon Tum năm 

2020 và Hội chợ Hàng Việt Nam năm 2020 tại tỉnh Đắk Nông. 

3.5. Lĩnh vực 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; 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. 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:  

- Công tác thanh tra:Triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy 

định pháp luật về hoạt động điện lực và điều kiện duy trì Giấy phép được cấp đối 

với Điện Nông thôn Trà Cú thuộc công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh và  

Điện lực Trà Cú (thuộc công ty Điện lực Trà Vinh); Tham mưu Ban chỉ đạo 389 

tỉnh triển khai Công văn số 09/BCĐ389-VPTT ngày 11/9/2020 của Ban Chỉ đạo 

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

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

trên địa bàn tỉnh. 

- Công tác Tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC: tiếp công dân 03 

lượt (Giám đốc Sở tiếp thường xuyên). Nội dung tiếp công dân: tư vấn việc đầu tư 

việc lắp điện mặt trời áp mái; Tìm hiểu đầu tư vào Cụm công nghiệp; Hỗ trợ kết 

nối sản phẩm với các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và tham gia xúc tiến thông qua 

các cuộc hội chợ, kết nối thị trường do Sở Công Thương tổ chức; không đơn thư 

tồn động. 

- Công tác PCTN: Triển khai Công văn số 4112/UBND-NC của Chủ tịch 

UBND tỉnh về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính 

phủ Trương Hòa Bình về việc sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg 

ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu 

quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải 

quyết công việc.  

- Công tác pháp chế: Báo cáo tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật 2020; Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế; Dự thảo Quyết định của 
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UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giám định tư pháp. 

3.7. Công tác hành chính, văn phòng: 

- Tổng hợp kết quả phát phiếu khảo sát ý kiến đánh giá công tác cải cách 

hành chính cấp tỉnh (23 phiếu) và phiếu khảo sát đo lường sự hài lòng của cá 

nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà 

nước năm 2020 qua mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm” 

(60 phiếu). Kết quả, Sở Công Thương được các tổ chức, cá nhân đánh giá tốt, 

không có trường hợp bị công dân, tổ chức phản ánh, kiến nghị liên quan về quy 

định hành chính lĩnh vực công thương. Trong tháng, Bộ phận một cửa thường 

trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tiếp nhận 1.220 hồ sơ thủ tục 

hành chính (tiếp nhận mới 1.218 hồ sơ (tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 63,44%), 

tồn kỳ trước 02 hồ sơ); đã giải quyết và trả kết quả đúng hạn 1.216 hồ sơ; các hồ 

sơ trong hạn tiếp tục giải quyết cho công dân theo đúng quy định.  

- Đề xuất nội dung Chương trình làm việc toàn khóa và năm 2021 của Tỉnh 

ủy khóa XI, lĩnh vực công thương gửi Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND 

tỉnh. 

- Lập hồ sơ đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng cơ quan đạt 

chuẩn văn hóa năm 2020. 

- Triển khai kế hoạch sắp xếp cấp phó, đảm bảo về số lượng quy định theo 

Đề án số 05-ĐA/TU ngày 21/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Triển khai 

công tác đánh giá công chức, viên chức năm 2020; 

- Xét đề nghị cấp thẩm quyền nâng bậc lương thường xuyên cho 05 công 

chức; Xét, đề nghị khen thưởng trong công tác phòng chống tham nhũng cho 01 

tập thể phòng thuộc Sở Công Thương, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác phòng chống tội phạm. 

* Tóm lại: Trong tháng tình hình sản xuất công nghiệp - hoạt động thương 

mại đều tăng so với tháng trước và tháng cùng kỳ năm 2019. Tình hình dịch bệnh 

trong nước đã được kiểm soát tốt, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh tập trung đẩy 

mạnh sản xuất vào dịp cuối năm, đảm bảo lượng hàng phục vụ Tết Nguyên đán 

năm 2021; Sản xuất điện tại Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải tăng 213 triệu Kwh 

so tháng trước; Thời tiết có nắng trở lại sau ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt ở 

miền Trung, thuận lợi cho phát triển môt số sản phẩm như: điện mặt trời, chế 

biến, sản xuất tôm khô, lương thực, thực phẩm,..Các hoạt động khuyên công, hỗ 

trợ doanh nghiệp xúc tiến triển khai hoàn thành, đảm bảo tiến độ năm 2020. Về 

thương mại, nhiều hoạt động Hội chợ, lễ hội diễn ra sôi động trong những tháng 

cuối năm, sức mua hàng hóa tăng nhanh, thúc đẩy hoạt động bán lẻ phát triển.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong tháng 11, ngành 

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

Một số sản phẩm công nghiệp tuy có tăng so với tháng trước nhưng còn 

nhiều sản phẩm giảm so cùng kỳ (6 sản phẩm giảm), chủ yếu là sản phẩm của 

ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, các doanh nghiệp gặp khó khăn, sa thải 
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nhiều công nhân lao động7, sản lượng sản xuất giảm đáng kể. Mặt khác, đây là 

các doanh nghiệp tiềm năng của tỉnh, đóng góp giá trị sản xuất công nghiệp khá 

lớn trong thời gian qua, nhưng lại gặp nhiều khó khăn về thị trường do tác động 

của dịch bệnh Covid-19, như Công ty TNHH giày da Mỹ Phong khả năng sẽ tạm 

ngưng hoạt động vào cuối tháng 11/2020 để thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp 

vào năm 2021; Công TNHH MTV CY VINA; Cty TNHH YAZAKI EDS sản xuất 

chỉ bằng 70%-80% sản lượng sản xuất của năm 2019 và một số doanh nghiệp 

khác. Từ đó, tác động làm cho giá trị sản xuất của ngành chế biến, chế tạo 11 

tháng giảm 7,91% so cùng kỳ. Đối với hoạt động thương mại tuy có chuyển biến 

tốt vào những tháng cuối năm, nhưng do đặc thù của ngành thương mại, bị ảnh 

hưởng trực tiếp của tình hình dịch bệnh, nên một số hoạt động dịch vụ giảm rất 

nhiều so cùng kỳ, 11 tháng giảm từ 13%-46%. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2020: 

Trong tháng 12/2020, ngành công thương tập trung triển khai thực hiện 

một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

1. Tổng kết đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại 

năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Tổ chức “Hội nghị 

tổng kết chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2016-2020 và triển khai 

Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025”. 

2. Tập trung phối hợp với các ngành và địa phương đẩy mạnh công tác lựa 

chọn nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật vào Cụm công nghiệp; Triển khai các giải pháp 

thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định số 2793/QĐ-BCT ngày 

30/10/2020 của Bộ Công Thương. 

3. Tiếp tục họp, trao đổi thống nhất với các ngành, địa phương về hiệu 

chỉnh phương án tuyến đường dây đấu nối Trạm điện 110kV, theo dõi tiến độ 

triển khai các dự án điện, điện gió, điện mặt trời áp mái trên địa bàn tỉnh. 

4. Tổ chức tham gia và hoàn thành tốt công tác xúc tiến thương mại, các 

cuộc kết nối, tìm kiếm mở rộng phát triển thị trường, cho các cơ sở, doanh nghiệp 

trong năm 2020; Xây dựng Kế hoạch hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

5. Tổ chức nghiệm thu 02 Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị cho 02 

Hộ kinh doanh; tham gia 01 cuộc Hội chợ giao lưu hợp tác với các tỉnh Miền 

Đông Nam Bộ và hoàn thành công tác triển khai các đề án hỗ trợ thực hiện từ 

nguồn kinh phí khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2020; Triển khai kế 

hoạch tiến độ thực hiện 15 Đề án khuyến công dự kiến thực hiện trong năm 2021. 

6. Triển khai Kế hoạch kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh và sử dụng 

hóa chất đối với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải; Báo cáo công tác thanh tra, kiểm 

tra doanh nghiệp năm 2020 và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh 

nghiệp năm 2021. 

7. 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 

                                                 
7 Cty TNHH Giày da Mỹ Phong chỉ còn 300 công nhân duy trì đến cuối tháng 11/2020; Cty TNHH MTV CY 

VINA hiện nay chỉ còn 4.230 lao động,.giảm 1.750 lao động so cùng kỳ 2019. 



7 

 

 

 

sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; tiếp tục tuyển dụng 02 viên 

chức tại Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại; Hoàn thành công tác 

đánh giá công chức, viên chức năm 2020. 

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

tháng 11 và Chương trình công tác tháng 12 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 
 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Nhạnh 
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