
 

 

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 03 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại  

tháng 3 và lũy kế Quí I/2021, chương trình công tác Quí II/2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-SCT ngày 27/01/2021 của Sở Công Thương 

về việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 19/01/2021 của Tỉnh ủy, Quyết 

định số 57/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh, Quyết định số 163/QĐ-

BCT ngày 19/01/2021 của Bộ Công Thương. 

Sở Công Thương tập trung triển khai các nhiệm vụ trong tình hình cả 

nước nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng ra sức thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” 

vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội 

ở trạng thái bình thường mới; khắc phục hạn mặn ở một số nơi trong tỉnh. Được 

sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương cùng với sự nổ 

lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức (CCVC) ngành công 

thương, đạt được một số kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUÍ I/2021.  

1. Thực hiện các chỉ tiêu:  

- Chỉ số sản xuất công nghiệp: Ước tháng 03/2021 tăng 5,46% so tháng 

cùng kỳ, lũy kế quí I giảm 3,81% so cùng kỳ. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp: Ước tháng 03/2021 đạt 2.972,27 tỷ đồng, 

tăng 9,52% so tháng cùng kỳ. Quý I ước đạt 8.410,78 tỷ đồng, giảm 1,15% so 

cùng kỳ, đạt 18,63% kế hoạch. 

- Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Tháng 03/2021 có 

06 sản phẩm tăng, 06sản phẩm giảm (1).Quí I/2021 có 08 sản phẩm tăng, 04 sản 

phẩm giảm so cùng kỳ(2). 

(Chi tiết xem biểu sản phẩm công nghiệp kèm theo) 

- Về tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ: Ước tháng 3/2021 đạt 

3.695,71 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ. Quý I ước đạt 11.249 tỷ đồng, tăng 

12,65% so cùng kỳ, đạt 31,25% kế hoạch. 

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: Phát triển được 71 hộ sử dụng điện, Quý I phát 

triển 462 hộ sử dụng điện, đạt tỷ lệ 99,13% (kế hoạch 99,2%) so với tổng số hộ 

dân toàn tỉnh(3).  

                                                 
1 Tháng 03/2021 so với tháng cùng kỳ: 06 sản phẩm tăng: Điện sản xuất; Bộ truyền dẫn điện dùng trong ô tô; 

Gạo xay xát; Nước sinh hoạt; Thảm dệt các loại; Than hoạt tính. 06 sản phẩm giảm: Thủy sản đông lạnh, Đường 

kết; Thuốc viên các loại; May mặc; Túi xách các loại; Điện thương phẩm. 
2 Quý I/2021 so với cùng kỳ: 08 sản phẩm tăng: Than hoạt tính; Thuốc viên các loại; May mặc; Thảm dệt các 

loại; Nước sinh hoạt; Gạo xay xát;Bộ truyền dẫn điện dùng trong ô tô; Điện thương phẩm. 04 sản phẩm giảm: 

Điện sản xuất; Thủy sản đông lạnh, Túi xách các loại; Đường kết. 
3 Nâng tổng số đến nay đạt 283.774 hộ sử dụng điện/Tổng số hộ dân 289.159 hộ (theo Quyết định số 74/QĐ-UBND 

ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh). 



2 

 

 

 

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

- Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp và Trình UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh 

doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030; Báo 

cáo đánh giá kết quả thực hiện “Chỉ số thành phần Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” 

và Chỉ số thành phần tính minh bạch trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) Quí I năm 2021. 

- Tổ chức Hội nghị mời 19 doanh nghiệp, HTX trong tỉnh tham dự buổi 

liên kết thị trường, gặp gỡ trao đổi kết nối hàng hoá với Công ty cổ phần thương 

mại Bách Hoá Xanh trên địa bàn; Triển khai cho 169 doanh nghiệp đăng ký gian 

hàng trực tuyến; Thông tin đến 35 lượt Doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh về 

nhu cầu cần liên kết thị trường cho các sản phẩm OCOP và sản phẩm được công 

nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020 của tỉnh Quảng 

Ngãi; Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành năm 2021 

tại An Giang; tình hình thị trường xuất khẩu gạo tại Indonesia, thị trường tiêu 

thụ sản phẩm tại Hàn Quốc và hoạt động tăng cường các biện pháp phòng ngừa, 

kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hóa nhập khẩu tại Trung 

Quốc. 

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính tại bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

3. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 

3.1. Lĩnh vực công nghiệp: 

- Về phát triển cụm công nghiệp: Trình UBND tỉnh điều chỉnh Điểm b, 

khoản 8 Điều 1 Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh 

và cơ cấu nguồn vốn đầu tư về việc thành lập Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, 

huyện Cầu Ngang; Tổ chức cuộc họp các sở, ngành liên quan và UBND huyện 

Tiểu Cần về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp Phú Cần; Rà soát lại cơ sở pháp lý diện tích đất của Công ty Lương thực 

Trà Vinh (diện tích xây dựng nhà máy xay xát và kho) nằm trong quy hoạch 

phát triển Cụm Công nghiệp An Phú Tân, huyện Cầu Kè. 

- Triển khai Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm ngành công thương năm 2021.  

- Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư 

“Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn thực phẩm trong 

tình hình mới”. 

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

- Tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Phát triển điện xử lý khó khăn, vướng 

mắc các công trình đường dây truyền tải điện; phân phối điện trên địa bàn tỉnh. 

- Trình UBND tỉnh: (1) Phê duyệt phương án tuyến đường dây 110kV 

công trình Lộ ra 110kV trạm 220kV Duyên Hải; (2) Phê duyệt Kế hoạch và 

phương án cung cấp điện năm 2021; (3) Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phát 

triển Điện, Ban chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Trà Vinh; (4) 
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Phân bổ sản lượng điện năng tiêu thụ năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai, phổ biến công văn số 402/BCT-ĐTĐL ngày 25/01/2021 của 

Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ đợt 2 

cho khách hàng trên địa bàn Trà Vinh do dịch Covid-19; Toàn tỉnh thực hiện tiết 

kiệm 1.941.469 kWh điện, lũy kế 3 tháng tiết kiệm được 3.860.042 kWh, tăng 

26,16% so với cùng kỳ năm 2020 đạt 15,91% kế hoạch năm(4) 

- Phát triển được 0.94 km đường dây trung thế; 0,23 km đường dây hạ thế, 

17 trạm biến áp (dung lượng 1.810kV). Lũy kế 03 tháng phát triển 6,78km 

đường dây trung thế; 3,45km đường dây hạ thế, 82 trạm biến áp (dung lượng 

21.014kV)(5).  

- Phát điện tại Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải ước đạt 2,01 tỷ kWh. Lũy 

kế 03 tháng ước đạt 4,41 tỷ kWh, đạt 16,5%/tổng sản lượng điện dự kiến sản 

xuất(6) năm 2021. 

- Tiếp tục theo dõi các dự án điện gió, điện mặt trời: Công tác triển khai 

thi công 05 dự án với công suất 270MW tại 06 vị trí (V1-1, V1-2, V1-3, V1-4, 

V1-5 và V1-6); hỗ trợ 04 dự án điện gió với tổng công suất 396MW đã được Bộ 

Công Thương phê duyệt vào Quy hoạch VII điều chỉnh thực hiện thủ tục chuẩn 

bị đầu tư; tiếp tục theo dõi các dự án đề xuất danh mục Quy hoạch điện lực quốc 

gia (Quy hoạch VIII) của 38 dự án điện gió, điện mặt trời và điện khí, điện rác 

công suất 10.577 MW. Về triển khai các mặt công tác quản lý năng lượng tái tạo 

trên địa bàn, trong quí I: (1) Đề xuất 01 dự án nhà máy điện gió và 01 dự án nhà 

máy điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; (2) trình UBND 

tỉnh phê duyệt điều chỉnh thỏa thuận vị trí xây dựng trạm biến áp, phần ngăn lộ 

tại trạm biến áp 110kV Duyên Trà, hướng tuyến đường dây 22kV, 110kV đấu 

nối nhà máy điện gió Duyên Hải vào trạm biến áp 110kV Duyên Trà; (3) lập hồ 

sơ bổ sung dự án điện gió V1-5, V1-6 giai đoạn 2 vào Quy hoạch phát triển điện 

lực quốc gia; (6) Thẩm định 06 chủ trương đầu tư dự án. 

- Giám sát 02 công trình: Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường nội ô Thị 

trấn Trà Cú năm 2020; Hạng mục điều chỉnh, bổ sung phần điện hạ thế và trạm 

biến áp thuộc dự án Đầu tư bổ sung hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản cánh 

đồng Trà Côn - Cánh đồng Tây, huyện Cầu Ngang. 

- Tham gia Hội đồng thẩm định và Đoàn kiểm tra giám sát, khảo sát của 

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thẩm định, kiểm tra, khảo sát thuộc lĩnh 

vực ngành công thương đối với Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

của Tập đoàn Mỹ Lan, Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2; Công ty Cổ phần mía 

đường Trà Vinh; Khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản (cát san lấp) mỏ 

cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long. 

                                                 
4 kế hoạch năm 2021 là 24.255.000 kWh 
5 Nâng tổng số toàn tỉnh 2.796,79km đường dây trung thế; 5.315,32 km đường dây hạ thế và 6.085 trạm biến thế (tổng dung 

lượng 509.946kVA). 
6 Kế hoạch năm 2021: 26,74 tỷ KWh, trong đó Nhiệt điện dự kiến là 24,83 tỷ Kwh (Nhà máy 1, 2, 3 và NM 3 

mở rộng), Điện gió 1,67 tỷ Kwh, Điện Mặt trời 0,24 tỷ Kwh. 
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- Thực hiện 12 báo cáo(7) và 10 văn bản(8) quản lý trong lĩnh vực môi 

trường, hóa chất và an toàn công nghiệp. 

3.3. Lĩnh vực thương mại:   

- Trình UBND tỉnh ban hành: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung tại Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics tỉnh Trà Vinh đến năm 2025; Kế 

hoạch triển khai thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông 

sản giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 

hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn. 

- Về phát triển hạ tầng thương mại: Phát triển mới 05 Cửa hàng bán lẻ 

xăng dầu. Nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 320 cửa hàng, sức chứa 9.600m3, 

09 thương nhân phân phối và 01 tồng đại lý và 03 kho xăng dầu với tổng dung 

tích 8.600m3; 04 Thương nhân phân phối và 01 Đại lý LPG; 07 siêu thị, 02 

Trung tâm thương mại và 116 chợ; 24 Cửa hàng tiện lợi; 04 máy bán hàng tự 

động,... các đơn vị được thiết kế xây dựng đảm bảo an toàn theo quy chuẩn và 

tiêu chuẩn hiện hành, từng bước hình thành nét văn minh thương mại 

- Trong lĩnh vực quản lý chợ: Tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt 

động của Ban Chỉ đạo phát triển và Chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh 

năm 2020; Trình UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển và Chuyển đổi mô 

hình quản lý chợ tỉnh Trà Vinh; Đề nghị các địa phương tăng cường công tác 

quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm trong chợ dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021; thu hồi Quyết định công nhận Hợp tác xã quản lý và khai thác chợ Lương 

Hòa kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Sâm Bua, thuộc xã Lương Hòa, huyện 

Châu Thành. 

- Về bình ổn thị trường: Nắm tình hình, báo cáo kịp thời thị trường hàng 

hóa trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu tại các siêu thị và cửa hàng tiện 

lợi(9)trên địa bàn tỉnh, tăng cường phối hợp tuyên truyền nhằm đảm bảo nguồn 

cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho người dân tại các địa phương; Thị 

trường hàng hóa, giá cả ổn định, các doanh nghiệp tham gia bình ỗn trong dịp 

                                                 
7 (1) tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 về hoạt động khoáng sản; (2) tình hình quản lý và 

sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (3) Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2020; (4) tình hình thực 

hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây không nung và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất nung bằng 

lò thủ công; (5) tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2020 lĩnh vực ngành công thương; 

(6) tình hình quản lý và hoạt động hóa chất năm 2020; (7) tổng hợp nguồn nhân lực tài nguyên thiên nhiên giai đoạn 2016-

2020 lĩnh vực ngành công thương; (8) kết quả thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 01/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện; (9) công 

tác phối hợp ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và 

thương mại năm 2020; (10) phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020; (11) vướng mắc, 

kiến nghị các vấn đề liên quan đến chai LPG trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (12) tình hình quản lý và sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 
8 (1) ý kiến thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác sử dụng nước mặt của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải; (2) triển khai, phổ 

biến Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

13/2020/TT-BCT ngày 15/6/2018 quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản 

xuất vật liệu nổ công nghiệp; (3) đề nghị thực hiện chế độ báo cáo hoạt động hóa chất hằng năm thông qua hệ thống cơ sở dữ 

liệu hóa chất quốc gia; (4) ý kiến thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, 

huyện Duyên Hải; (7) rà soát nhu cầu sử dụng cát san lấp mặt bằng phục vụ công trình; (8) phúc đáp đề xuất đặt hàng nhiệm 

vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh bổ sung năm 2021; (9) cung cấp thông tin doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp 

phục vụ triển khai bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 gửi Bộ Công Thương và Bộ Y tế; (10) đề xuất dự án, nhiệm vụ 

sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2020. 
9 Siêu thị Co.opmart Trà Vinh, Duyên Hải, Siêu thị VinMart, các Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
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Tết đảm bảo về số lượng và chất lượng; Các mặt hàng phục vụ phòng, chống 

dịch Civid-19 đáp ứng nhu cầu của người dân.Tổng kinh phí mà các doanh 

nghiệp tham gia bình ổn trong dịp tết đạt 170,49 tỷ đồng.  

- Về quản lý Xuất nhập khẩu, Hội nhập kinh tế quốc tế: Trình UBND tỉnh: 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả 

hơn và Quyết định kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Xúc tiến thương mại và 

Hội nhập quốc tế về kinh tế; Tổ chức tập huấn tuyên tuyền, phổ biến về “Hiệp 

định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)” năm 

2021 cho 131 CCVC, doanh nghiệp xuất khẩu tham dự; Xây dựng Kế hoạch 

thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2021; Báo cáo Bộ Công Thương kết 

quả thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam 

giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030; Triển khai Chương trình xét 

chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020 cho 40 doanh nghiệp xuất khẩu 

trên địa bàn tỉnh. 

- Về Thương mại điện tử: Triển khai cho 36 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ 

sở tham gia ”Gian hàng Việt trực tuyến”; Phối hợp với Ban Quản lý dự án SME 

Trà Vinh hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký thực hiện các hoạt động thương mại 

điện tử(10) năm 2021, tổng kinh phí hỗ trợ 321 triệu đồng và xây dựng Kế hoạch 

triển khai thực hiện; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án thuộc Chương trình phát 

triển thương mại điện tử quốc gia năm 2020. 

- Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Trình UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Tổ chức treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng 

hoạt động này từ ngay 10 đến ngày 16/3/2021; Báo cáo tình hình, kết quả thực 

hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020.  

- Về quản lý kinh doanh xăng dầu: Ban hành văn bản thống nhất tạm ngưng 

hoạt động kinh doanh xăng dầu cho 07 Doanh nghiệp nghỉ tết Nguyên đán 

2021;Thẩm định và ý kiến thẩm định thiết kế xây dựng công trình 16 dự án; 

đóng góp 03 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. 

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

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt 03 Đề án khuyến công(11) 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất cho 03 hộ kinh doanh tại 

huyện Trà Cú và thành phố Trà Vinh. 

- Tổ chức Phiên chợ hàng Việt về nông thôn nhân dịp Tết Quân - Dân tại 

xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, quy mô 60 gian hàng của 17 doanh nghiệp tham 

                                                 
10 Tổ chức tập huấn, tổ chức kết nối thị trường cho các doanh nghiệp với các Sàn thương mại 

điện tử để bán hàng trực tuyến, làm việc với các doanh nghiệp có Sàn thương mại điện tử để 

mở gian hàng sản phẩm của tỉnh Trà Vinh trên các Sàn thương mại điện tử Sendo.vn, 

Voso.vn, Tiki.vn,…. 
11“Hỗ trợ ứng dụng máy tiện CNC trong sản xuất gỗ mỹ nghệ” tại Hộ kinh doanh Long Phát – Đường Đồng Khởi, khóm 1, 

phường 9, TP. Trà Vinh; “Hỗ trợ ứng dụng ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gỗ mỹ nghệ” tại Hộ kinh 

doanh Trần Thị Cẩm Vân - Ấp Thanh Xuyên, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú;“Hỗ trợ ứng dụng máy hút chân không trong sản 

xuất hủ tiếu” tại Hộ kinh doanh Thái Trường Bình - Ấp Chợ Trên, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú 
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gia giao thương hàng hóa. Bên cạnh đó, phiên chợ còn có sự tham gia của Hội 

Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh tham gia 04 gian hàng với tên gọi ”Gian hàng 0 

đồng”và 04 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của huyện Trà Cú.  

- Hỗ trợ 03 doanh nghiệp(12) tham gia trưng bày, bán sản phẩm tại lễ hội 

bánh dân gian được tổ chức ở Làng du lịch Mỹ Khánh, thành phố Cần Thơ; 17 

cơ sở, doanh nghiệp, HTX trong tỉnh tham gia trưng bày và giới thiệu 28 loại 

sản phẩm của mình tại Khu trưng bày sản phẩm đặc trưng của tỉnh nhân dịp tổ 

chức ngày Hội khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2020. 

- Tiếp tục triển khai các hoạt động Thương mại Điện tử năm 2021; phối 

hợp với các Dự án AMD, SME,..triển khai các hoạt động kết nối, tìm kiếm thị 

trường tiêu thụ cho các cơ sở, doanh nghiệp trong tỉnh. 

3.5. Lĩnh vực nông thôn mới:  

- Rà soát dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Trà Vinh để 

triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. 

- Tham gia Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 

2020 tại 05 xã(13) thuộc các huyện Cầu Kè, Tiểu Cần và Duyên Hải; Xác nhận 

kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao (tiêu chí 4, tiêu chí 7) cho 07 

xã(14) thuộc huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Tiểu Cần và Cầu Kè và mức độ đạt 

tiêu chí 4 về điện và tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn cho 03 

xã(15) thuộc huyện Cầu Ngang và Duyên Hải; Tiếp tục duy trì số tiêu chí 4 và 

tiêu chí 7 đã đạt trên địa bàn các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; Hỗ 

trợ huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.  

Đến nay toàn tỉnh có 85/85 xã đạt tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí 7 về cơ 

sở hạ tầng thương mại nông thôn; 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã 

Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

3.6. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động 

pháp chế:  

- Triển khai Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịpTết 

Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 trên địa bàn thành phố Trà 

Vinh, huyện Châu Thành và Càng Long. Kết quả, đã thực hiện kiểm tra 45 cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm(16), ghi nhận 14/45 trường hợp còn tồn tại hạn 

chế; nhắc nhở, cho cam kết khắc phục 10 trường hợp; xử phạt vi phạm hành 

chính 04 trường hợp(17), với số tiền 9,5 triệu đồng (đã nộp ngân sách nhà nước).  

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản 

lý thị trường triển khai Đoàn Kiểm tra liên ngành đối với cơ sở kinh doanh thực 

phẩm nhập khẩu đông lạnh từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19, thực hiện 

                                                 
12 Cty TNHH Trà Vinh Farm; Công ty TNHH CaCao MeKong; Cty TNHH chế biến dừa sáp Cầu Kè 
13 Các xã: Thạnh Phú, An Phú Tân, Ninh Thới, thuộc huyện Cầu Kè; xã Tân Hòa  thuộc huyện Tiểu Cần; Long Vĩnh, thuộc 

huyện Duyên Hải. 
14 Hưng Mỹ, Mỹ Long Nam, Mỹ Long Bắc, Thạnh Phú, Ninh Thới, An Phú Tân, Tân Hòa, thuộc huyện Cầu Kè 
15 Hiệp Hòa, Mỹ Hòa, thuộc huyện Cầu Ngàng và Ngũ Lạc, thuộc huyện Duyên Hải 
16 Gồm 07 cơ sở sản xuất và 38 cửa hàng kinh doanh thực phẩm, tạp hóa 
17 02 trường hợp vi phạm về kinh doanh hàng hóa không nguồn gốc, xuất xứ và 02 cơ sở sản xuất chưa đảm bảo điều kiện 

về ATTPP 
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lấy 30 mẫu xét nghiệm vi rút SARS - CoV 2 gửi kiểm nghiệm, kết quả đều âm 

tính. 

- Tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của Sở Y tế, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Quản lý thị trường thực hiện kiểm tra các 

lĩnh vực về: an toàn thực phẩm; việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh 

doanh xăng dầu, quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh; 

- Tiếp công dân thường xuyên 16 lượt và tổ chức 06 cuộc tiếp công dân 

định kỳ của lãnh đạo Sở; Tiếp nhận 02 đơn phản ánh, kiến nghị lĩnh vực điện, 

Kết quả, đã phối hợp với các ngành liên quan xác minh, phúc đáp thỏa đáng 02 

đơn theo thẩm quyền (không có đơn tồn động). 

- Ban hành 07 Chương trình, Kế hoạch về công tác phòng, chống tham 

nhũng; thực hành tiết kiểm, chống lãng phí; công tác bồi thường Nhà nước; triển 

khai phổ biến các Luật, Bộ luật, văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực năm 

2021 thuộc lĩnh quản lý,… 

3.7. Công tác hành chính, văn phòng: 

- Tiếp tục rà soát TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công 

Thương để trình UBND tỉnh công bố danh mục áp dụng tại đơn vị; công khai 

100% TTHC tại cơ quan, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, đăng tải 

công khai hóa cơ sở dữ liệu trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương, 

trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia và của tỉnh. 

- Duy trì việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công 

của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp nhận 3.534 hồ sơ (trong đó tồn kỳ 

trước 22 hồ sơ, có 2.448 hồ sơ nhận trực tuyến (18), 1.064 hồ sơ nhận trực tiếp và 

dịch vụ bưu chính), trả kết quả đúng và trước thời gian quy định 3.528 hồ sơ, 

các hồ sơ trong hạn tiếp tục giải quyết cho công dân theo đúng quy định, không 

có hồ sơ trễ hẹn. 

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế của Sở đảm bảo theo quy 

định của Đề án số 05-ĐA/TU ngày 21/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

Quyết định số 638/QĐ-UBND, Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 

của UBND tỉnh, thực hiện hoàn thành việc sắp xếp số lượng cấp phó phòng đảm 

bảo đúng theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Thực 

hiện thủ tục bổ nhiệm lại và điều động, bổ nhiệm 02 lãnh đạo cấp phòng, 01 

công chức thuộc Sở Công Thương. 

- Tổ chức hoàn thành việc xét tuyển viên chức đợt 02 năm 2020, kết quả 

có 01 thí sinh trúng tuyển; Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 

làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại với 02 chỉ tiêu cần 

tuyển; Ban hành Quyết định cho 01 công chức nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí 

theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 

143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ (kể từ ngày 01/3/2021).  

- Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. Chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn 

                                                 
18 Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt 69,27%. 
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tổ chức bộ máy, nhân sự của đơn vị theo Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập. Kết quả, sau khi sắp xếp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại giảm từ 04 phòng xuống còn 03 phòng chuyên môn (Gồm Phòng 

Hành chính tổng hợp, Phòng Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, 

Phòng Xúc tiến thương mại). 

- Triển khai Kế hoạch số 23/KH-SCT ngày 17/02/2021 của Sở Công 

Thương về đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, đảm bảo theo đối tượng và số lượng 

dự kiến; cử 02 CCVC học lớp Trung cấp lý luận chính trị, đồng thời, tiếp tục 

khảo sát nhu cầu của CCVC để cử tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ, tin học và tiếng Khmer, nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ của CCVC, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 

năm 2021 Khối thi đua Khối 7; Báo cáo việc thực hiện quy định của pháp luật 

về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý CCVC tại Trung tâm Khuyến công 

và Xúc tiến thương mại phục vụ công tác thanh tra theo kế hoạch của Sở Nội vụ; 

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. 

- Triển khai kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch nâng chất 

lượng các tiêu chí cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2021; Kế hoạch thực hiện mô 

hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”; Kế hoạch Thực hiện 

việc duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công Thương. 

- Phân công 61 lượt lãnh đạo và CCVC trực đảm bảo an toàn cơ quan 

trong những ngày nghỉ tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021. 

- Thực hiện đúng quy định về chế độ, chính sách cho CCVC: Thực hiện 

chi thu nhập tăng thêm cho CCVCNLĐ từ nguồn kinh phí tiết kiệm được năm 

2020; Xét nâng bậc lược trước thời hạn và nâng bậc lương thường xuyên cho 03 

CCVC; tổ chức xét thi đua khen thưởng năm 2020 cho tập thể các phòng, đơn vị 

trực thuộc và CCVCNLĐ, đồng thời, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng 

cho CCVC theo quy định (19). 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

1. Những mặt đạt được: 

Mặc dù giá trị sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại của Quí 

I/2020 giảm 1,15% so với cùng kỳ, nhưng giảm chủ yếu ở nhóm ngành sản xuất 

điện, các nhóm ngành khác đều tăng, đặc biệt ở nhóm ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo tăng khá 14,58%. Trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được 

giao năm 2021, Sở Công Thương đã chủ động triển khai kịp thời các văn bản chỉ 

đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Công Thương từ những tháng đầu năm; 

Phối hợp kiểm soát tình hình thị trường hàng hóa trước, trong và sau Tết 

                                                 
19 Tập thể: 08 lượt, cá nhân: 89 lượt (Giám đốc Sở công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 05 đơn vị, đề nghị Chủ 

tịch UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc cho 02 đơn vị và tặng bằng khen cho 01 đơn vị; Giám đốc Sở Công 

nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 57 cá nhân, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 09 cá nhân; Đề nghị Chủ tịch 

UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 cá nhân, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 01 cá nhân; Đề nghị Bộ Công 

Thương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” cho 02 cá nhân). 

https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=429002&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4440653
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=429002&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4440653
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=429002&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4440653
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=429299&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4448669
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Nguyên đán cơ bản ổn định; Chỉ đạo phối hợp với các địa phương tăng cường 

công tác sắp xếp chỉnh trang chợ, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực 

phẩm, an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy trong dịp Tết; Công tác 

cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, xác nhận và tiếp nhận thực hiện đúng quy 

định, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Các hoạt động Phiên chợ, Hội 

chợ, kết nối thị trường trong và ngoài tỉnh được triển khai thực hiện, tuân thủ 

tuyệt đối các văn bản chỉ đạo của tỉnh và Trung ương quy định về công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19; Phát động toàn dân hưởng ứng “Ngày Quyền 

của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2021 theo kế hoạch của UBND tỉnh(20); 

Công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là vào cao điểm Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 được triển khai quyết liệt, số vụ, việc vi phạm 

giảm so với cùng kỳ; Thủ tục hành chính tiếp tục được rút ngắn thời gian, đáp 

ứng yêu cầu cho người dân và doanh nghiệp; Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tiếp 

tục được thực hiện, số lượng cấp phó tinh giảm, đảm bảo số lượng theo quy định 

tại Đề án 05 của Tỉnh ủy; bộ máy hoạt động, nhân sự cấp phòng tại Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến thương mại được kiện toàn; quy trình điều động 

CCVC thực hiện đúng theo quy định; Công tác tuyển dụng, đào tạo triển khai 

theo kế hoạch. 

  * Nguyên nhân đạt được: Đạt được kết quả trên nhờ sự tập trung lãnh, 

chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Công Thương, cùng với sự nỗ 

lực của tập thể lãnh đạo, CCVC của ngành, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp; Sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương. Đặc 

biệt là sự nổ lực của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và xuất khẩu trên địa bàn 

tỉnh, đóng góp rất lớn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của ngành công 

thương trong Quí I/2021 được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Song song đó, nhiều 

hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng 

tiện lợi,.. hoạt động ổn định, doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường có sự 

chuẩn bị chu đáo về nguồn hàng, lượng hàng hóa cung cấp đảm bảo, giá cả các 

mặt hàng phục vụ tết không biến động nhiều; Sở Công Thương kịp thời thành 

lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, chủ trì, phối hợp các sở, ban 

ngành liên quan tiến hành kiểm tra đảm bảo theo kế hoạch đề ra.  

2. Mặt hạn chế, khó khăn: 

Giá trị sản xuất công nghiệp giảm so với Quí cùng kỳ năm 2020. Nguyên 

nhân giảm chủ yếu ở ngành sản xuất điện, do: Sản lượng phát điện của Dự án 

Điện mặt trời Trung Nam và khách hàng điện mặt trời áp mái bị cắt giảm theo 

chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 736/BCT-ĐTĐL ngày 05/02/2021 

nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia trong những thời điểm 

phụ tải xuống thấp, đặc biệt là trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu và một số 

Tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải thực hiện tiểu tu, đại tu để sửa 

chữa, nên phải tạm ngưng hoạt động hoặc hoạt động nhưng không hết công suất; 

Công tác giải phóng mặt bằng các công trình điện, tình hình kêu gọi đầu tư vào 
                                                 
20 Như: treo băng rôn tuyên truyền, tổ chức lễ phát động các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt 

Nam”, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tổ chức các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng thông qua các 

hoạt động xúc tiến thương mại và các hoạt động khác như: hỗ trợ bảo hành sản phẩm, hỗ trợ tư vấn sử dụng sản phẩm tiêu 

dùng an toàn, tiết kiệm, giảm giá, khuyến mại,… 
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các Cụm công nghiệp đã được thành lập còn chậm; Tác động của dịch bệnh 

Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát cao, nhiều hoạt động tổ 

chức, tham gia các phiên chợ, hội chợ, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường bị 

gián đoạn; công tác tuyên tuyền, phổ biến về “Hiệp định thương mại tự do giữa 

Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và triển khai tham gia phân phối hàng 

hóa qua “Gian hàng Việt trực tuyến” trên các Sàn thương mại điện tử (Tiki.vn, 

Voso.vn, Sendo.vn) còn nhiều hạn chế, doanh nghiệp ít quan tâm, số lượng 

doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn, triển khai chưa đạt yêu cầu.  

Kết quả tổ chức tuyển dụng CCVC  làm việc tại Sở Công Thương và đơn vị 

trực thuộc chưa đạt chỉ tiêu đề ra do thí sinh thi không đạt hoặc không tham dự kỳ 

thi, từ đó, phần nào gặp khó khăn trong việc bố trí nhân sự thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn, hầu hết CCVC đều kiêm nhiệm.  

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÍ II/2021: 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-SCT ngày 27/01/2021 của Sở Công 

Thương về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 19/01/2021 của Tỉnh ủy, 

Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh, Quyết định số 

163/QĐ-BCT ngày 19/01/2021 của Bộ Công Thương. Sở Công Thương đề ra 

một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:  

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và theo dõi thị trường, giá cả 

các mặt hàng thiết yếu có thể mất cân đối cung cầu do Covid-19 gây ra; Phối 

hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành và địa phương có liên quan triển khai 

tích hợp quy hoạch của ngành Công Thương vào quy hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh đúng theo quy định. 

2. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 157/QĐ-UBND 

ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển sản phẩm 

quốc gia đến năm 2030, Công văn số 772/VPCP-KTTH ngày 01/02/2021 của 

Văn phòng Chính phủ, Công văn số 118/UBDT-CSDT ngày 01/02/2021 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc về việc chuẩn bị triển khai thực hiện 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. Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm 

vụ của Ban chỉ đạo phát triển điện; Ban chỉ đạo phòng ngừa ứng phó sự cố hoá 

chất; các hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Sở Công Thương làm 

thường trực.  

3. Tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở, doanh nghiệp phát 

triển sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 

tạp; Phối hợp các sở, ban ngành, địa phương có liên quan tiếp tục triển khai công 

tác giải phóng mặt bằng và kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng các Cụm công 

nghiệp đã được thành lập để thu hút nhà đầu tư vào Cụm; Tiếp tục theo dõi, đôn 

đốc công tác giải phóng mặt bằng đường dây 110kV Nhà máy điện gió 1; Nhà 

máy điện gió Hiệp Thạnh; Công tình trạm 110kV Trà Cú và đường dây 110kV 

Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải; Cải tạo 110kV Vũng Liêm - Trà Vinh 2; Theo 

dõi, chỉ đạo các đơn vị hoạt động điện lực triển khai kế hoạch đầu tư cải tạo lưới 

điện đảm bảo theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-
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2025; Tổ chức tập huấn về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; hướng dẫn 

phương pháp đánh giá tiêu chi 4 về điện; hỗ trợ kiểm tra an toàn điện trên địa 

bàn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và huyện 

Châu Thành đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2021. 

4. Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình tổ chức kinh 

doanh, khai thác và quản lý chợ giai đoạn 2021 - 2025;Tổ chức hội nghị tổng kết 

Ban chỉ đạo xúc tiến thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020; Xây 

dựng: Ấn phẩm giới thiệu các sản phẩm nông - thủy sản, sản phẩm đặc trưng 

của tỉnh; Quyển "Cẩm nang doanh nghiệp các thông tin cần biết về EVFTA";  

Đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2021 và 

đăng ký đề án năm 2022 gửi Bộ Công Thương; Triển khai thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ đẩy mạnh phân phối hàng hóa của cơ sở, doanh nghiệp, HTX, qua 

“Gian hàng Việt trực tuyến” trên các Sàn thương mại điện tử và Kế hoạch thực 

hiện công tác thương mại điện tử năm 2021. 

5. Tổ chức nghiệm thu 03 Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong 

sản xuất đã triển khai trong quí I/2021; triển khai 07 Đề án đăng ký thực hiện 

trong quí II/2021 và Kế hoạch hoạt động khuyến công và Xúc tiến thương mại 

năm 2021; sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ các Dự án SME, vốn đối ngoại và 

nguồn vốn khác của tỉnh để hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển thị 

trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm; Tổ chức, tham gia tốt các 

Phiên chợ, Hội chợ, các cuộc kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, thực hiện 

chào bán, chào mua, trao đổi, ký kết hợp đồng trực tiếp và trực tuyến đảm bảo 

tiến độ, kế hoạch. 

6. Triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và kinh doanh xăng dầu; Tiếp tục tham gia Đoàn 

thanh, kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chấp hành pháp 

luật trong quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh; Ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị và 

Quy định số 5316-QĐ/TU ngày 20/12/2019 của Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về 

việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. 

Duy trì thực hiện tốt 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 và doanh nghiệp trong giải quyết công việc tại cơ 

quan; Công tác tiếp công dân, hướng dẫn đơn khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; 

Duy trì số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác của người dân, 

doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ của CCVC. 

7. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo kế hoạch; triển 

khai, quán triệt tốt Nghị quyết số 30c-NQ/CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, 

Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 04/4/2017 Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 23/01/2017 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh; Cử CCVC tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực tham mưu tại đơn vị; Tiếp nhận, khắc 

phục kịp thời các ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp để phục 

vụ ngày càng tốt hơn về cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; Rà soát các 

TTHC thuộc lĩnh vực quản lý, kịp thời trình UBND tỉnh công bố mới hoặc bãi 



12 

 

 

 

bỏ, rút ngắn thời gian giải quyết có thể, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, 

doanh nghiệp góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh; Nâng 

cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4; Duy trì công khai, niêm yết TTHC bằng nhiều hình thức. 

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

tháng 3 và lũy kế Quí I/2021, chương trình công tác Quí II/2021. 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 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mộng Thu 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-22T13:55:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Mộng Thu<ntmthu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-22T14:07:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<sct@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-22T14:07:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<sct@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-22T14:08:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<sct@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




