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Trà Vinh, ngày  22  tháng  7  năm 2020 

 

BÁO CÁO  

Dự kiến Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế- xã hội 2021-2025, lĩnh vực công thương 

 

 

Căn cứ công văn số 1259/SKHĐT-THKTKG ngày 10/7/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc đề cương xây dựng Chương trình hành động thực hiện 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Sở Công Thương báo cáo 

nội dung như sau: 

I. Báo cáo dự kiến Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025: (Nội dung này Sở Công Thương đã 

thực hiện tại báo cáo số 510/BC-SCT ngày 15/7/2020, theo yêu cầu công văn số 

1170/SKHĐT-THKTKG ngày 25/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề 

cương xây dựng báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025). 

II. Dự kiến chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, lĩnh vực công thương: 

 1. Đánh giá tình hình thực hiện hiệm vụ theo Quyết định số 2409/QĐ-

UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh: Sở Công Thương có 04 nhiệm vụ 

được giao: 

 1.1. Chương trình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 

2017-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: 

 - Thực hiện Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ 

về phát triển công nghiệp hỗ trợ và Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 

30/12/2015 của Bộ Công Thương về việc Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu 

đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 

thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, Sở đã chủ trì 

triển khai thực hiện xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất 

sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu 

tiên phát triển. 

- Để phát triển công nghiệp hỗ trợ cũng như các ngành công nghiệp có hàm 

lượng kỹ thuật cao, tỉnh Trà Vinh đã tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư vào các 

ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo,..... Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện có 09 doanh 

nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (06 doanh nghiệp FDI với tổng 

vốn đầu tư 131,35 triệu USD và 03 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, tổng 

vốn đăng ký là 270 tỷ đồng). Cụ thể:   
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+ Phụ tùng kim loại: Có 02 doanh nghiệp1 sản xuất sản phẩm khuôn dập, 

đồ gá gia công, đồ gá kiểm tra, vỏ máy và bản kẽm cho ngành in. Thị trường 

tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là thị trường nước ngoài, theo đơn đặt hàng cụ thể 

như: Bulgaria, UAE, Ấn Độ, Hong Kong, Canada, Albania, CH Séc, Thỗ Nhĩ 

Kỳ, Malaysia, Canada, China, Korea, Indonesia, Thailand, Pakistant, Singapore, 

USA,… 

+ Linh kiện nhựa: Có 01 doanh nghiệp2 sản xuất sản phẩm màng nhựa và 

bao bì đơn lớp, đa lớp ứng dụng trong lĩnh vực thực phẩm và dược phẩm. Thị 

trường tiêu thụ chủ yếu theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp trong nước và 

ngoài nước, cụ thể như: Bulgaria, UAE, Ấn Độ, Hong Kong, Canada, Albania, 

CH Séc, Thỗ Nhĩ Kỳ, Malaysia,.... 

+ Linh kiện điện - điện tử: Có 05 doanh nghiệp3 sản xuất sản phẩm chi tiết 

cơ - điện tử, thiết bị ngoại vi, đồ điện tự gia dụng; Dây dẫn điện phục vụ cho 

ngành ô tô các loại; mạch điện các loại; thiết bị điện gia dụng. Thị trường tiêu 

thụ sản phẩm chủ yếu là thị trường nước ngoài cụ thể như: Canada, China, 

Korea, Indonesia, Thailand, Pakistant, Singapore, USA, Nhật Bản,....thị trường 

trong nước. 

+ Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may: Có 01 doanh nghiệp4 sản 

xuất sản phẩm các bộ phận của giày. Thị trường tiêu thụ chủ yếu theo đơn đặt 

hàng của các doanh nghiệp nước ngoài cụ thể như: Australia, Belgium, Canada, 

Chiana, HongKong, ThaiLan,.... 

- Hàng năm Sở Công Thương triển khai đến các doanh nghiệp sản xuất sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ về việc đăng ký thực hiện Chương trình phát triển 

công nghiệp hỗ trợ của Bộ Công Thương và của địa phương; đồng thời xây 

dựng Kế hoạch và tổ chức 01 cuộc khảo sát 23 cơ sở về sản suất sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ; tổ chức 01cuộc5 tập huấn quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất 

cho các doanh nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn. Bên 

cạnh đó, Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 

phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2025; 

Quy chế hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển 

công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  

 1.2. Chương trình phát triển ngành cơ khí giai đoạn 2017-2020 trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh: Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh lập và trình 

HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX ngày 23/6/2016 

Quy hoạch phát triển ngành cơ khí tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2020, định 

 
1 Công ty sản xuất vật tư ngành in Mỹ Lan và Công ty CP Mỹ Lan; 
2 Công ty CP Mỹ Lan; 
3 Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam; Công ty TNHH PCT Việt Nam; Công ty TNHH Yazaki Eds 

Việt Nam; Cty TNHH một thành viên Việt Trần; Công ty TNHH MTV  Kim Hoàng Hiếu (Thị trường trong 

nước). 
4 Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong. 
5 Tập huấn về quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất cho các doanh nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi 

nhọn trên địa bàn tỉnh;  
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hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 23/6/2016 của HĐND 

tỉnh). Hiện đang triển khai thực hiện. 

 1.3. Chương trình hành động sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh giai đoạn 2021-2025: Hiện nay Sở Công Thương đang xây dựng dự thảo 

Chương trình hành động sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 

2021-2025. Tuy nhiên, hiện nay đang chờ Thông tư hướng dẫn mới của Bộ Tài 

chính- Bộ Công Thương quy định các định mức chi hỗ trợ cho từng hoạt động 

cụ thể về sản xuất sạch hơn giaiu đoạn 2021-2025. Trên cơ sở Thông tư của Bộ 

được ban hành, Sở Công Thương sẽ lấy ý kiến dự thảo các sở, ban, ngành tỉnh 

và tỏng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt. 

 1.4. Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025: 

Thực hiện công văn số 8474/BCT-CTĐP ngày 07/11/2019 của Bộ Công Thương 

về tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 và xây dựng 

Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025; Sở Công Thương đã xây 

dựng, tham mưu trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 49/TTr-SCT ngày 07/7/2020 

về việc ban hành Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025. 

 2. Đề xuất nhiệm vụ, dự án đưa vào Chương trình hành động của 

UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025:  

 Giai đoạn 2021-2025, Sở Công Thương đề xuất 02 nhiệm vụ dự kiến đưa 

vào Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế-xã hội 5 năm 2021-2025. (đính kèm Phụ lục) 

 Trên đây là báo cáo dự kiến Chương trình hành động của UBND tỉnh thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 2021-2025, lĩnh vực công thương. Sở 

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

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KHĐT (tổng hợp); 

- BGĐ Sở (biết); 

- Các Phòng, đv trực thuộc(t/h); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tám 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC: ĐỀ XUẤT DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

CỦA UBND TỈNH GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 

TT Tên đề án/Chương trình Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

trình 

Cấp trình Hình thức 

văn bản 

Ghi chú 

01 Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 

173-KH/TU ngày 25/6/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 

Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 

11/02/2020 của Bộ Chính trị về 

“Định hướng Chiến lược phát triển 

năng lượng quốc gia của Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045” 

Sở Công 

Thương 

Các sở, ban 

ngành 

tỉnh;UBND 

các huyện, 

thị xã, thành 

phố; Công ty 

Điện lực Trà 

Vinh 

Tháng 

07/2020 

UBND 

tỉnh 

Kế hoạch  

02 Xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị 

số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng 

cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 

– 2025. 

 

Sở Công 

Thương 

Các sở, ban 

ngành 

tỉnh;UBND 

các huyện, 

thị xã, thành 

phố; Công ty 

Điện lực Trà 

Vinh 

Tháng 

08/2020 

UBND 

tỉnh 

Kế hoạch Thực hiện 

theo công 

văn số 

5088/BCT-

TKNL 

ngày 

14/7/2020 

của Bộ 

Công 

Thương 

03 Kế hoạch triển khai thực hiện tiết Sở Công Các sở, ban Tháng 9/2020 UBND Quyết định Đã phê 
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kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên 

địa bàn tỉnh. 

Thương ngành tỉnh; 

Công ty Điện 

lực Trà Vinh 

tỉnh số 1761/QĐ-

UBND ngày 

12/3/2020 

duyệt 

04 Kế hoạch chuyển đổi mô hình tổ 

chức kinh doanh khai thác và quản 

lý chợ giai đoạn 2021-2025 

Sở Công 

Thương 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

06 tháng đầu 

năm 2021 

UBND 

tỉnh 

Kế hoạch  

05 Kế hoạch phát triển thương mại 

điện tử tỉnh Trà Vinh giai đoạn 

2021-2025 

 

Sở Công 

Thương 

Các sở, ban 

ngành tỉnh; 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Tháng 7/2021 UBND 

tỉnh 

 Quyết định   
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