
 

 

 UBND TỈNH TRÀ VINH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   SỞ CÔNG THƯƠNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                     

       Số:  351/BC-SCT                      Trà Vinh, ngày 29 tháng 05 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm  

và đề xuất giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh 

 

  Thực hiện Công văn số 1741/UBND-THNV ngày 12/5/2020 của UBND 

tỉnh Trà Vinh về việc kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất 

giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh. 

  Sở Công Thương báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và 

đề xuất giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh lĩnh vực công thương 

trên địa bàn tỉnh như sau:  

   I. Kiểm điểm, đánh giá hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành của 

UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020: 

   1. Kết quả và ưu điểm đạt được trong chỉ đạo, điều hành thực hiện 

chương trình công tác của UBND tỉnh và các giải pháp chỉ đạo, điều hành 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2020: 

* Lĩnh vực công nghiệp:  

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng 18,35% so cùng kỳ; Giá trị sản 

xuất công nghiệp đạt 16.376,78 tỷ đồng, tăng 11,81% so cùng kỳ, đạt 36,07% so 

kế hoạch. 

Phát triển 18 doanh nghiệp, 02 hộ cá thể; giải quyết việc làm 959 lao động; 

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Kết quả, có 

67/74 sản phẩm của 53/59 cơ sở đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

tỉnh Trà Vinh lần thứ V năm 2020. Đồng thời lập hồ sơ đề cử 22 sản phẩm tham 

gia bình chọn cấp khu vực phía Nam năm 2020; Phát triển 79 công tơ hai chiều áp 

mái công suất 1.806,38kWp; Đề nghị Bộ Công Thương bổ sung 16 dự án điện gió 

(tại 20 vị trí), công suất 2.352MW vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh và bổ sung 

01 dự án điện gió (tại 05 vị trí) ngoài quy hoạch, công suất 2.000MW vào Quy 

hoạch điện VIII; đồng thời cho chủ trương khảo sát, nghiên cứu 01 dự án điện khí 

LNG kết hợp điện gió ngoài khơi, công suất dự kiến khoảng 2.000MW (ngoài quy 

hoạch), hỗ trợ khảo sát 01 dự án nhà máy điện sinh khối Trà Vinh, công suất 

khoảng 25MW; Đưa vào vận hành phát điện thương mại (ngày 29/4/2020) Nhà 

máy 3 mở rộng công suất 688 MW, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp 

của tỉnh; 

Phê duyệt thỏa thuận phương án hướng tuyến công trình đường dây mạch 2 

từ trạm 220kV Trà Vinh 2 - trạm 110kV Cầu Kè; Tổ chức 03 Phiên chợ hàng Việt 
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về nông thôn nhân dịp Tết Quân - Dân năm 2020 tại xã Lưu Nghiệp Anh, huyện 

Trà Cú; xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang và xã Thanh Mỹ, huyện Châu 

Thành, mỗi phiên chợ quy mô 60 gian hàng, với 78 doanh nghiệp tham gia, tổng 

doanh thu các phiên chợ đạt 2,1 tỷ đồng, thu hút trên 24.000 lượt người đến tham 

quan, mua sắm. 

* Lĩnh vực thương mại:  

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 5 tháng đạt 13.233,79 tỷ đồng, đạt 

34,83% so kế hoạch. 

Phát triển mới 03 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 01 siêu thị đi vào hoạt động 

(Go Trà Vinh); 02 Cửa hàng Bách hóa Xanh; Xác nhận cho 04 đơn vị thực hiện tổ 

chức 06 cuộc hội chợ trên địa bàn tỉnh; Xây dựng Kế hoạch dự trữ hàng hóa các 

mặt hàng thiết yếu nhằm bình ổn thị trường phòng ngừa khi có biến động, với 

lượng hàng hóa dự trữ trên 175 tỷ đồng tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích và các 

doanh nghiệp, tình hình thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu như lương thực, 

thực phẩm, xăng dầu… cơ bản diễn ra bình thường, hàng hóa dồi dào phong phú, 

giá cả tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích cam kết bình ổn và đủ cung ứng cho người 

dân. 

 2. Đánh giá hoạt động của UBND tỉnh theo quy chế làm việc của UBND 

tỉnh: Việc phát huy vai trò của tập thể UBND tỉnh thông qua các phiên họp 

UBND tỉnh; vai trò của Chủ tịch; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và từng thành 

viên UBND tỉnh đối với lĩnh vực được phân công phụ trách; việc ban hành 

các văn bản chỉ đạo, điều hành có kịp thời, sát thực tế; việc tổ chức các cuộc 

họp, hội nghị có hiệu quả:   

- Việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh: Trong 6 

tháng đầu năm 2020 UBND tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, 

điều hành thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: 

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh; Quyết định Phân cấp quản lý an toàn thực 

phẩm lĩnh vực ngành công thương trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 402/QĐ-

UBND ngày 09/03/2020, bãi bỏ quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 

của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 184/QĐ-

UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đáp ứng với dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh; Quyết định công bố mới 132 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Công Thương và bãi bỏ 126 TTHC. 

   - Việc phát huy vai trò của tập thể UBND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và 

từng thành viên UBND trong hoạt động quản lý điều hành: Thực hiện đảm bảo 

theo quy chế làm việc của UBND tỉnh, phát huy được vai trò của tập thể và của 

từng thành viên UBND trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực kinh tế-xã hội của 

tỉnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng; Việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị do 

UBND tỉnh chủ trì đạt hiệu quả (Ban Chỉ đạo phát triển điện, hóa chất; Bổ sung 

điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực; Công bố sản phẩm công bố sản phẩm 
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công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; Ban chỉ đạo phát triển và chuyển đổi mô 

hình và quản lý chợ). 

  3. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện các đề án, dự án, các nhiệm vụ 

được giao 6 tháng đầu năm 2020: Việc thực hiện các đề án, dự án được UBND 

tỉnh giao cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra theo tiến độ phê duyệt, trong 6 

tháng đầu năm 2020 đã thực hiện  04 đề án ứng dụng máy móc thiết bị cho 04 cơ 

sở công nghiệp nông thôn, tổng kinh phí thực hiện 1,15 tỷ đồng.  

   4. Sự phối hợp giữa các Sở, ngành và địa phương trong thực hiện 

nhiệm vụ được giao: Trong thực hiện nhiệm vụ đa số các sở, ban ngành tỉnh, các 

địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ nhau nhất là công tác giải phóng mặt bằng các 

dự án, công trình, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có 

liên quan đến các sở, ngành và địa phương,....., góp phần hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ chung của tỉnh.  

5. Tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh:  

- Tỉnh đã Ban hành 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, nhưng đến nay công 

tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ còn chậm, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư 

vào lĩnh vực chợ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, lãnh đạo một số địa phương chưa 

quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư chợ; Qui trình đấu thầu chợ đến 

nay vẫn chưa được hướng dẫn cụ thể, gây khó khăn cho các địa phương. 

- Chậm triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng 04 cụm công nghiệp Tân Ngại, 

Phú Cần, Sa Bình và Hiệp Mỹ Tây. 

- Trong 6 tháng đầu năm giải thể 04 doanh nghiệp; việc tháo gỡ khó khăn 

cho một số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19  

còn chậm. 

 II. Về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 

2020: 

   1. Các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều 

hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020:  

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 150-KH/TU ngày 13/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 

phương châm hành động năm 2020 “Nắm chắc thời cơ, hành động quyết liệt, sáng 

tạo, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững”. 

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 

04/5/2020 của UBND tỉnh về đánh giá tác động tình hình hạn, mặn, dịch bệnh trên 

cây trồng, vật nuôi và dịch bệnh Covid-19 đối với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Trà Vinh năm 2020; Công văn số 1688/UBND-THNV ngày 07/5/2020 của UBND 

tỉnh về việc giao nhiệm vụ thực hiện Kết luận số 174-KL/TU ngày 23/4/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
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- 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 Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025. 

- Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tăng cường công tác chuyển đổi mô hình 

tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn theo kế hoạch được phê 

duyệt. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và nâng cao hiệu quả các hoạt 

động khuyến công, xúc tiến thương mại, Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa 

bàn tỉnh; tiếp tục xúc tiến kêu gọi đầu tư vào các Cụm công nghiệp (Tân Ngại; 

Phú Cần; Sa Bình; Hiệp Mỹ Tây). 

- Đẩy nhanh tiến độ và triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, 

quy hoạch lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt, 

quan tâm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư sản xuất các sản phẩm tinh 

chế, sản phẩm đủ tiêu chuẩn, chất lượng vào các trung tâm thương mại, siêu thị và 

thị trường xuất khẩu. Đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản 

phẩm, hàng hóa của tỉnh. 

- Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 lĩnh vực liên quan 

đến ngành công thương “dịch dụ Hỗ trợ doanh nghiệp”. 

- Hỗ trợ các địa phương thực hiện (Tiêu chí 4, Tiêu chí 7) Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (Hỗ trợ huyện Càng Long đạt chuẩn nông 

thôn mới, 05 xã nông thôn mới nâng cao: Mỹ Long Nam, Dân Thành, Long Đức, 

Tân Hòa, Tân Hùng). 

- Chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương có liên quan sớm hỗ trợ tiền từ ngân 

sách Nhà nước cho các doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch covid-19. 

2. Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 

6 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020:  

- Rà soát, hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt cơ chế, chính sách đột phá 

của tỉnh trong thu hút đầu tư gắn với thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 

03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 

15/01/2019 của Bộ chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và 

phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp 

quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tiếp tục tham mưu xây dựng 

cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển CCN đủ mạnh, nhằm thu hút 

các dự án đầu tư vào tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. 

 - Xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU của 

Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đối với công tác xúc tiến thương 

mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020; Kế hoạch dự trữ hàng hóa Tết bình 
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ổn thị trường năm 2021; Theo dõi tình hình diễn biến cung cầu hàng hóa đảm bảo 

bình ổn thị trường. 

- Tiếp tục tập trung các giải pháp cân đối đảm bảo nguồn cung cấp điện 

phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; theo dõi tiến độ thực hiện các 

công trình điện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thúc đẩy phát triển điện năng 

lượng mặt trời, điện gió và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật điện, điện nông thôn phục vụ 

kịp thời yêu cầu phát triển sản xuất, sinh hoạt của dân cư nhất là vùng chuyên 

canh của tỉnh. Nâng cao chất lượng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người 

dân, xóa dần tình trạng nối đuôi không an toàn. Khuyến khích sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sạch hơn, ứng 

dụng công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường nhằm nâng cao 

sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa. 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hoạt động điện lực trên địa bản 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. Hỗ trợ huyện Càng Long hoàn thành huyện nông thôn 

mới năm 2020. Tăng cường việc thực hiện tiết kiệm điện đối với cơ quan, đơn vị 

thụ hưởng ngân sách nhà nước. 

- Nâng cao hiệu quả việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 

thực hiện tốt công tác giải quyết các thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia đúng quy định, đảm bảo thời gian. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản 

biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đảm bảo thực hiện theo Đề án số 

05-ĐA/TU ngày 21/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

   Trên đây là báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề 

xuất giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh. Sở Công Thương trân trọng 

gửi đến Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

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

- Vp.UBND tỉnh (t/h); 

- BGĐ Sở (biết)./. 

- Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mộng Thu 

 



 

 

 

DANH MỤC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRÌNH UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

(Kèm theo Báo cáo số 351/BC-SCT ngày 29/5/2020 của Sở Công Thương) 

 

STT Tên đề án 
Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

trình  
Cấp trình 

1 

Xây dựng và trình UBND tỉnh dự thảo sửa đổi Quyết 

định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Sở Công 

Thương 

Các Sở, ban ngành, địa 

phương, đơn vị liên 

quan 

Quí 

III/2020 

UBND tỉnh 

2 

Dự thảo công văn thay thế Công văn số 245/UBND-

CNXD ngày 22/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh 

Sở Công 

Thương 

Các Sở, ban ngành, địa 

phương 

Quí 

IV/2020 

UBND tỉnh 

3 
Chương trình Khuyến công địa phương giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

Sở Công 

Thương 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Quí 

III/2020 

UBND tỉnh 
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