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

   SỞ CÔNG THƯƠNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                     

       Số:        /BC-SCT                      Trà Vinh, ngày      tháng 6 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm   

và đề xuất giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 của Chính phủ 

 

Thực hiện Công văn số 1933/UBND-THNV ngày 25/5/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh, về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 

2020 của Chính phủ. 

Sở Công Thương báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu 

năm và đề xuất giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 của Chính phủ lĩnh vực công thương 

trên địa bàn tỉnh như sau:  

 1. Về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2020: 

 1.1. Kiểm điểm, đánh giá công tác triển khai thực hiện các văn bản của 

Trung ương: 

 Trong 06 tháng đầu năm 2020 Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

nhiều Nghị định, Quyết định quy định trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hoạt động 

thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hạn 

chế những chồng chéo, bất cập, như ban hành: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg  

ngày 25/02/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch 

Covid-19; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các 

nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an 

sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19; Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 

chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 

hình mới; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ Qui định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch; Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 

12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; 

Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2016 quy định chi tiết Luật 

Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa; Nghị định số 

09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và 

Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan 

trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài tại Việt Nam; Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 31/01/2020 của Bộ Công 

Thương về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của Virut Corona (Covid-19) gây ra của ngành công thương; Công 
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văn Hỏa tốc số 1648/BCT-TTTN ngày 09/3/2020 của Bộ Công Thương về việc bảo 

đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại địa phương để ứng phó với dịch Covid-19,..  

1.1.1. Đánh giá kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của 

Quốc hội, Chính phủ và các văn bàn chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thực hiện: 

   Nhìn chung, Sở Công Thương triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều 

hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, đặc biệt là thực hiện 

nghiêm văn bản chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của 

Chính phủ và Bộ Công Thương. Trong 06 tháng đầu năm 2020, ngành công thương đã 

xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đạt được một số kết quả như sau: 

- Lĩnh vực công nghiệp: 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 17 dự án điện gió 

(tại 20 vị trí), công suất 2.400 MW 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; Triển khai kế hoạch 

nâng cấp sàn giao dịch thương mại điện tử và triển khai đề án hỗ trợ 10 doanh nghiệp 

xây dựng và vận hành website thuộc đề án phát triển thương mại điện tử của Bộ Công 

Thương…); Thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện cho 176.947 khách hàng sử dụng điện, 

với số tiền 16,76 tỷ đồng trong kỳ hóa đơn tháng 4 và tháng 5/2020 cho khách hàng sử 

dụng điện do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến nay toàn tỉnh tiết kiệm được 

7.460.886 kWh, tăng 32,79% so với cùng kỳ năm 20191. 

- Lĩnh vực thương mại: 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; Triển khai chương trình tập huấn 

trực tuyến cho các doanh nghiệp về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU 

(EVFTA); Kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp tình hình XNK tại các cửa khẩu 

tỉnh Lạng Sơn và Cửa khẩu Móng Cái tỉnh Bắc Ninh; Lào Cai; Báo cáo tình hình kinh 

doanh xuất khẩu gạo gửi Bộ Công Thương và UBND tỉnh. 

1.1.2. Công tác tham mưu, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất 

là trong việc ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 và thực hiện mục 

tiêu phát triển kinh tế-xã hội:  

- Xây dựng kịch bản phát triển các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, Tổng 

mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, tỷ lệ hộ sử dụng điện; Chỉ đạo các đơn vị điện lực 

                                                 
1 Chiếu sáng công cộng: 59.526 kWh, chiếm 0,80%; Cơ quan Hành chính sự nghiệp: 202.760 kWh, chiếm 2,72%; Sinh hoạt - Kinh 

doanh dịch vụ: 4.249.346 kWh, chiếm 56,95%; Doanh nghiệp sản xuất: 2.949.254 kWh, chiếm 39,53%. 
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trên địa bàn thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp 

bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19. 

- 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. 

- Khảo sát, nắm tình hình sản xuất khó khăn của doanh nghiệp, đồng thời phản 

ánh đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ; Theo dõi sát tình hình diễn biến thị trường 

đảm bảo nguồn cung hàng hóa bình ổn thị trường; Thông tin đến UBND các huyện, thị 

xã, thành phố về thông tin dự trữ hàng hóa thiết yếu ứng phó với dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh;  Báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Sở Y tế hàng ngày về diễn biến 

tình hình thị trường các mặt hàng thiết yếu, khẩu trang, nước diệt khuẩn tại Trà Vinh; 

Báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 về thực hiện Chỉ thị 

16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19. 

 1.2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành Trung ương: 

Thống kê nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan thực 

hiện liên quan đến địa phương nhưng chưa được các Bộ, cơ quan triển khai thực 

hiện, cần đôn đốc (theo phụ lục đính kèm): Không có. 

 1.3. Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ: 

 1.3.1. Kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ,Thủ 

tướng Chính phủ đối với ngành, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19, tháo 

gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội: 

 Trong 6 tháng đầu năm 2020 Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 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. Ngành công thương luôn chấp hành thực hiện nghiêm các văn bản chỉ 

đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hầu hết các văn bản chỉ đạo, điều 

hành của Chính phủ đều được tổ chức triển khai thực hiện, kết quả thực hiện đảm bảo 

về chất lượng nội dung, mang lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo theo yêu cầu và thời 

gian quy định. Đặc biệt là thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường phục vụ phòng, 

chống dịch Covid-19. 

 1.3.2. Những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ: 

 - Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-

2020 thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo theo Quyết định số 

2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến nay vẫn chưa được Chính phủ bố trí 

nguồn vốn nên công tác đầu tư phát triển lưới điện của địa phương còn gặp nhiều khó 

khăn.  

- Đề án phát triển ngành Công nghiệp môi trường tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện được do chưa có hướng 

dẫn thực hiện từ Bộ Công Thương. 
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- Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện, đã tác động ảnh hưởng đến 

tiến độ của các dự án, công trình đang triển khai và sắp triển khai trên địa bàn tỉnh. 

 2. Nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2020: 

 2.1. Định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu triển khai nhiệm vụ của ngành 

6 tháng cuối năm: 

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, 

chống dịch Covid-19. 

 - Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 

16/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế khuyến khích phát triển các 

dự án điện mặt trời tại Việt Nam; Tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh 

Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020 có xét đến năm 2035 (phần Quy hoạch phát triển điện 

lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ 

thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1940/QĐ-

BCT ngày 19/5/2016). 

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 13309/QĐ-BCT ngày 04/12/2015 của Bộ 

Công thương về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Trà Vinh giai đoạn đến 

2020, có xét đến 2030; Tiếp tục triển khai Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc 

gia tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền 

núi và hải đảo theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (nếu được 

Chính phủ cấp vốn): với Tổng mức đầu tư 307,7 tỷ đồng, khối lượng đầu tư xây dựng: 

190,3 km đường dây trung thế; 511km đường dây hạ thế; tổng dung lượng trạm biến 

áp tăng thêm 13.605kVA, cấp điện cho 12.296 hộ dân. 

 - Triển khai thực hiện Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công 

Thương Ban hành tiêu chí, điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi 

xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020.  

- Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển 

mạnh công nghiệp, trọng tâm là các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công 

nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ gắn với phát triển nguồn nguyên liệu 

nông, lâm, thủy sản và liên kết chuỗi giá trị. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi 

mới công nghệ, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, nâng cao năng suất lao động. Ưu tiên thu 

hút các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, sản phẩm cạnh tranh, thân thiện môi 

trường. 

- Tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất 

khẩu, xây dựng chuỗi giá trị. Hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập hiệu quả, nâng cao chất 

lượng thông tin, dự báo thị trường. Phát triển mạnh hệ thống bán lẻ; 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, 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. Duy trì và phát huy hiệu quả sàn 

giao dịch thương mại điện tử của tỉnh. 
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 - Triển khai thực hiện Quyết định số 910/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 của Bộ Công 

Thương về một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công 

Thương; Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương về việc 

ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản 

phẩm giai đoạn 2019 - 2020; Quyết định số 3041/QĐ-BCT ngày 08/10/2019 của Bộ 

Công Thương ban hành và áp dụng Bộ tiêu chí, mẫu thiết kế Biển hiệu/Biểu tượng cho 

điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của Bộ Công Thương; Kế hoạch số 1480/KH-

BCT ngày 04/3/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia. 

   - Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách 

ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết số 80/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/4/2019 của HĐND tỉnh Trà Vinh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Trong đó tập trung hỗ trợ 

đầu tư xây dựng nâng cấp cải tạo, mở rộng chợ nông thôn. 

 -  Mở rộng hệ thống phân phối và thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Tăng 

cường thu hút, khuyến khích đầu tư mới và cải tạo nâng cấp chợ, nhất là chợ nông thôn 

và phát triển hệ thống phân phối, bán lẻ.  

- Phối hợp với các Sở ngành tỉnh và địa phương tăng cường kêu gọi đầu tư xây 

dựng chợ và chuyển đổi mô hình quản lý chợ; Tiếp tục đôn đốc và hướng dẫn các địa 

phương thực hiện thủ tục chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý 

chợ góp phần xã hội hoá trong công tác quản lý và phát triển chợ. 

2.2. Đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp chỉ 

đạo, điều hành trọng tâm, nhằm phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội năm 2020: 

 - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét phê duyệt bổ sung 

17 dự án điện gió, tổng công suất 2.400MW vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh, gắn 

với phê duyệt bổ sung xây dựng trạm biến áp và đường dây 500kV để giải tỏa công 

suất cho các nhà máy điện gió. Đồng thời cho kéo dài cơ chế giá điện gió cố định tại 

Quyết định số 39 như Bộ Công Thương báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ tại công 

văn số 2491/BCT-ĐL ngày 09/4/2020 để tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai thực 

hiện dự án khi được phê duyệt bổ sung Quy hoạch. - Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới 

điện quốc gia tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình cấp điện nông 

thôn, miền núi và hải đảo theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 

với Tổng mức đầu tư 307,7 tỷ đồng, Khối lượng đầu tư xây dựng: 190,3 km đường dây 

trung thế; 511km đường dây hạ thế; tổng dung lượng trạm biến áp tăng thêm 

13.605kVA, cấp điện cho 12.296 hộ dân. Hiện nay Sở Công Thương đã chỉ đạo Công 

ty Điện lực Trà Vinh tiến hành rà soát và báo cáo Bộ Công Thương, kiến nghị Bộ 

Công Thương sớm kiến nghị Chính phủ để bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện.  

- Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, nhu cầu đầu tư phục vụ nuôi tôm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh rất lớn, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ có chính sách 

hỗ trợ vốn đầu tư phát triển cho khu vực nuôi tôm. Đưa nhu cầu vốn đầu tư phát triển 
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lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp của Tỉnh vào Đề án phát triển ngành tôm quốc 

gia Việt Nam trước mắt là giai đoạn 2016-2020.  

- Kiến nghị Bộ Công Thương sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án 

phát triển ngành Công nghiệp môi trường tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 để Sở Công Thương có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai 

thực hiện; phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn cụ 

thể về nội dung và định mức chi đối với hoạt động sản xuất sạch hơn bởi vì tại điểm h 

Điều 6 Thông tư số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Liên Bộ Tài chính 

- Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công 

quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương quy định “Chi hỗ trợ xây dựng các mô 

hình thí điểm về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện theo 

Thông tư 221/2012/TTLT-BTC-BCT ngày 24/12/2012”, tuy nhiên tại Thông tư này 

không quy định cụ thể nội dung và mức chi chi tiết, từ đó rất khó triển khai thực hiện; 

hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đề xuất chia nhóm 

thực phẩm đồ uống thành 02 nhóm riêng: Thực phẩm và Đồ uống vì nhóm này thường 

chiếm số lượng lớn so với 03 nhóm còn lại; hoạt động hỗ trợ các điểm trưng bày sản 

phẩm công nghiệp nông thôn, kiến nghị hướng dẫn cụ thể hơn về định mức chi. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa 

thực hiện tốt các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế. 

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 Chính phủ. Sở Công Thương trân trọng gửi đến 

Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh (t/h); 

- Các Phó Giám đốc Sở (biết); 

- Lưu: VT, VP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tám 
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