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BÁO CÁO
Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại
tháng 7/2021, Chương trình công tác tháng 8/2021
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. 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. VỀ PHÁT TRIỂN CÁC CHỈ TIÊU CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI
THÁNG 7/2021.
1. Công nghiệp:
Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sản xuất công nghiệp trên địa
bàn tỉnh giảm đáng kể, cụ thể như: Chỉ số sản xuất công nghiệp ước giảm 7,78%
so tháng trước, giảm 5,28% so tháng cùng kỳ và lũy kế 7 tháng giảm 3,73% so
cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.102,46 tỷ đồng, giảm 7,55% so
tháng trước, giảm 16,61% so tháng cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đạt 21.597,09 tỷ
đồng, giảm 2,14% so cùng kỳ, đạt 47,84% so kế hoạch, trong đó: nhóm ngành
công nghiệp khai khoáng tăng 1,09%, đạt 55,91% kế hoạch; Nhóm ngành công
nghiệp chế biến chế tạo tăng 1,83%, đạt 53,77% kế hoạch; Nhóm ngành sản xuất,
phân phối điện giảm 4,81%, đạt 44,34% kế hoạch; Nhóm ngành cung cấp nước,
hoạt động xử lý rác thải, nước thải tăng 2,43%, đạt 51,52% kế hoạch.
- Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Tháng 7, nếu so với tháng trước thì
có 03 sản phẩm tăng (thuốc viên các loại sản xuất tăng 8%; nước sinh hoạt sản
xuất tăng 2,64%; gạo xay xát tăng 0,78% ), 08 sản phẩm giảm (thủy sản đông
lạnh giảm 2,02%; than hoạt tính giảm 13,49%; may mặc giảm 22,18%; bộ truyền
dẫn điện dùng trong ô tô giảm 15,79%; sản xuất túi xách giảm 17,23%; điện
thương phẩm giảm 3,37% và sản xuất điện giảm 7,44%); 01 sản phẩm hết thời vụ.
Lũy kế 7 tháng, so cùng kỳ có 08 sản phẩm tăng (thủy sản đông lạnh tăng 13,84%;
than hoạt tính tăng 25,95%; thuốc viên tăng 22,36%; thảm dệt các loại tăng
10,43%; nước sinh hoạt tăng 2,42%; bộ truyền dẫn điện dùng trông ô tô tăng
2,94%; sản xuất túi xách các loại tăng 52,59%; điện thương phẩm tăng 3,02% ),
04 sản phẩm giảm (sản xuất đường kết giảm 51,9%; may mặc giảm 22,38%; gạo
xay xát giảm 6,02%; điện sản xuất giảm 6,6%).
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- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: Phát triển 935 hộ sử dụng điện, lũy kế 7 tháng phát
triển 2.458 hộ, đạt tỷ lệ 99,21% (vượt 0,01% so kế hoạch) so với tổng số hộ dân
toàn tỉnh(1).
2. Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 2.454,98 tỷ
đồng, giảm 15,89% so tháng trước, giảm 14,94% so cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng ước
đạt 23.150,74 tỷ đồng, tăng 15,56% so cùng kỳ, đạt 64,31% kế hoạch, trong đó:
Bán lẻ hàng hóa tăng 12,34%, đạt 65,26% kế hoạch; Dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng
28,7%, đạt 66,89% kế hoạch; Dịch vụ du lịch tăng 13,56%, đạt 63,28% kế hoạch
và dịch vụ khác tăng 18,1%, đạt 57,1% kế hoạch.
(Chi tiết theo biểu đính kèm)
II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn:
3.1. Lĩnh vực công nghiệp:
- Về phát triển cơ sở, doanh nghiệp: Phát triển mới 02 doanh nghiệp, vốn
đăng ký 1,2 tỷ đồng, lao động 102 người. Lũy kế 7 tháng phát triển 21 doanh
nghiệp, tổng số vốn đăng ký 1820,8 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 1.039
lao động. Nâng tổng số toàn tỉnh có 10.744 cơ sở, doanh nghiệp (trong đó: 375
doanh nghiệp, 08 HTX, 10.353 cơ sở và hộ cá thể), giải quyết việc làm cho 56.402
lao động.
- Về phát triển cụm công nghiệp (CCN): Thẩm định và báo cáo kết qủa
đánh giá, chấm điểm cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh; Trình UBND
tỉnh Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang
(giao cho Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Thuận phát làm chủ đầu tư hạ
tầng kỹ thuật cụm công nghiệp); Rà soát lại quy hoạch cụm công nghiệp và đề
xuất phương án phát triển cụm công nghiệp tích hợp vào quy hoạch tỉnh Trà Vinh
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tham dự và tổ chức mời đại biểu dự
Hội nghị trực tuyến về quản lý, phát triển cụm công nghiệp nhằm đánh giá hệ
thống chính sách hiện hành, vai trò của CCN đối với phát triển kinh tế-xã hội của
tỉnh, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị, giải pháp thực hiện trong
thời gian tới do Bộ Công Thương tổ chức
- Về an toàn thực phẩm: Xây dựng và lấy ý kiến các sở, ngành tỉnh, các địa
phương dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý
nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương.
3.2. Lĩnh vực phát triển điện- môi trường- hóa chất:
- Phát triển 2,38km đường dây trung thế; 0,48km đường dây hạ thế, 38 trạm
biến áp (dung lượng 3.787,5kV). Lũy kế 7 tháng phát triển 18,71km đường dây
trung thế; 9,57km đường dây hạ thế, 198 trạm biến áp (dung lượng 32.824kV)(2).

Theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh thì tổng số hộ dân toàn tỉnh là
289.159 hộ. Tỷ lệ hộ sử dụng điện tính đến tháng 5/2021.
1

2

Nâng tổng số toàn tỉnh 2.808,72km đường dây trung thế; 5.321,44 km đường dây hạ thế và 6.201 trạm biến thế (tổng dung
lượng 521.756kVA).
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- Phát điện tại Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải ước đạt 1,75 tỷ kWh, lũy kế
7 tháng ước đạt 11,29 tỷ kWh, đạt 42,22%/tổng sản lượng điện dự kiến sản xuất(3)
năm 2021.
- Triển khai kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021,
trong tháng toàn tỉnh tiết kiệm 2.426.585 kWh, tăng 3,58% so với cùng kỳ, lũy kế
7 tháng tiết kiệm 12.716.075 kWh, tăng 3,43% so với cùng kỳ.
- Tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh các điểm mốc G tuyến
đường dây 110kV đấu nối dự án Nhà máy điện gió Hàn Quốc – Trà Vinh và thu
hồi thêm phần diện tích đất liên quan móng trụ điện số 7 thuộc dự án điện gió
Hiệp Thạnh; Tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai các dự án điện gió trên địa bàn
tỉnh; Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bổ sung các nhà máy điện gió Trường Long
Hòa, Dân Thành, Đông Hải, Long Vĩnh, Long Khánh, Đôn Xuân vào Quy hoạch
sử dụng đất của tỉnh.
- Tiến độ thực hiện 05 dự án điện gió: Đến nay đã chi trả 690/780 hộ, còn
90 hộ ảnh hưởng hành lang tuyến chưa nhận tiền. Thi công 198/199 móng trụ, còn
01 vị trí móng trụ chưa thỏa thuận được đường vào thi công (4);Thi công kéo dây
được 15,9/58km. Còn lại 42,1km đang triển khai kéo dây; Thi công lắp đặt turbine
và cánh quạt được 8/79 turbine.
- Xây dựng và ban hành Kế hoạch in tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường
tại các chợ và các loại hình phân phối; triển khai công tác đảm bảo an toàn phòng,
chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu, cụm
công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
3.3. Lĩnh vực thương mại:
- Về công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19: Ban
hành văn bản gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh hỗ trợ tiêm vắcxin phòng Covid-19 cho nhân viên của (Tập đoàn Central Retail và Công ty bảo
hiểm PJICO Trà Vinh); Đề nghị các Siêu thị, Trung tâm thương mại, các cửa hàng
tiện lợi trên địa bàn tỉnh hỗ trợ xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho người lao động
và tăng cường cung ứng hàng hóa thiết yếu trong tình hình dịch Covid-19 diễn
biến phức tạp; Thông tin, giới thiệu các Siêu thị, Trung tâm thương mại, cửa hàng
bách hóa, đại lý, nhà phân phối sản phẩm hàng tiêu dùng Trà Vinh, hỗ trợ tiêu thụ
Khoai lang tím Nhật của huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long; Tiếp tục hướng dẫn các
huyện, thị xã, thành phố, các Công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống, các siêu thị,
Trung tâm thương mại, hệ thống cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh cập nhật lên
Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19(5) ; Thông tin các sở, ngành tỉnh, UBND
các huyện, thị xã, thành phố thông báo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về tình
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.
3

(4 ): (Trong đó: Nhà máy Điện gió Hiệp Thạnh còn 02 hộ chưa nhận tiền (Huyện Cầu Ngang), thi công được 56/57 móng trụ,
còn 01móng trụ (Hiệp Thạn) chưa thi công; Nhà máy điện gió số 1 Trà Vinh còn 16hộ chưa nhận tiền (TXDH 14 hộ; huyện DH
02 hộ); Nhà máy điện gió số 3 tại vị trí V1-3, còn 21 hộ chưa nhận tiền (Hiệp Thạnh 5, Trường Long Hòa 16), thi công hoàn
thành 35/36 móng trụ, còn lại 01 vị trí (móng trụ 28) xã Hiệp Thạnh; Nhà máy điện gió Đông Hải 1 (vị trí V1-7) chi trả 42/ 104
hộ, còn 62 hộ.
5

Đến thời điểm hiện tại đã truy cập lên bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 được 135/180 đơn vị.
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hình tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại Chợ đầu mối nông sản
thực phẩm Hóc Môn và Chợ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh do dịch covid-19
diễn biến phức tạp.
- Về công tác bình ổn thị trường: Tham mưu UBND tỉnh dự thảo Quyết
định ban hành Kế hoạch bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021
và Tết Nhâm Dần năm 2022; Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh,
Báo Trà Vinh, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại tỉnh Trà Vinh và
UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp tuyên truyền đảm bảo nguồn
cung các mặt hàng thiết yếu cho người dân trên địa bàn tỉnh; Đề nghị các Doanh
nghiệp, siêu thị trên địa bàn tỉnh phối hợp xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương
trình Bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 và Tết Nhâm Dần
năm 2022; Phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong vay vốn tín dụng
ngân hàng; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày
25/5/2021 của Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và
tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của địa
phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch Covid19 diễn biến phức tạp.
- Về công tác quản lý chợ, siêu thị, TTTM: Trình UBND tỉnh dự thảo báo
cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 01/6/2016 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đổi mới quản lý và phát triển chợ trên địa bàn
tỉnh; Thẩm định chủ trương dự án đầu tư chợ chuyên doanh nông sản Trà Điêu.
- Về phát triển thương mại điện tử: Ký biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Sở
Công Thương Trà Vinh với Công ty TNHH Shopee. Đồng thời, làm việc trực tiếp
với 04 Sàn thương mại điện tử (Sendo.vn, Tiki.vn, Voso.vn và Shopee.vn) để hỗ trợ
doanh nghiệp đưa sản phẩm lên các Sàn giao dịch. Kết quả, đến nay: (1) Có 20 cơ
sở, doanh nghiệp mở gian hàng trên Sàn thương mại điện tử Voso.vn kinh doanh
sản phẩm đặc sản, trái cây; (2) Sản phẩm Sầu Riêng, Măng cụt của HTX Tân Qui
huyện Cầu Kè đang kinh doanh trên Sàn TMĐT Shopee.vn; (3) Sản phẩm Sầu
Riêng, Chôm chôm Java của HTX Tân Qui huyện Cầu Kè đang triển khai chương
trình ”Tuần lễ nông sản Việt” trên Sàn Thương mại điện tử Sendo.vn; Xây dựng
và ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức
hoạt động phát triển thương mại điện tử” thuộc Chương trình phát triển thương
mại điện tử quốc gia năm 2021; cập nhật thông tin 54 doanh nghiệp, với 278 sản
phẩm trên Sàn giao dịch Thương mại Điện tử của tỉnh.
- Về công tác quản lý kinh doanh xăng dầu, gas: Chấp thuận tạm ngưng
hoạt động kinh doanh xăng dầu cho 04 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; Tham
gia thẩm định chủ trương đầu tư 02 dự án Cửa hàng xăng dầu và trả lời Phòng
Kinh tế và Hạ tầng các huyện, doanh nghiệp nội dung về cấp Giấy chứng nhận cửa
hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, gas.
- Về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Báo cáo kết quả phối hợp
triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án SME 6 tháng đầu năm.
3.4. Lĩnh vực Khuyến công và Xúc tiến thương mại:
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- Tổ chức nghiệm thu 02 đề án(6) hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản
xuất cho Hộ kinh doanh và Hợp tác xã; Hỗ trợ tư vấn đăng ký mã vạch cho 01 cơ
sở đóng gói thực phẩm tại thành phố Trà Vinh; Khảo sát thực tế tại các cơ sở đăng
ký Đề án khuyến công và làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố nội
dung xây dựng Kế hoạch Khuyến công năm 2022.
- Triển khai kế hoạch tổ chức Hội chợ nhân dịp lễ hội Ok-Om-Bok tỉnh Trà
Vinh năm 2021; Xây dựng Kế hoạch, đăng ký tham gia Hội chợ tại tỉnh Hậu
Giang.
- Rà soát báo cáo tình hình các doanh nghiệp, Hợp tác xã, … đã ký kết Biên
bản ghi nhớ, hợp đồng sau các chuyến kết nối thị trường năm 2020. Kết quả: Có
13/13 doanh nghiệp, Hợp tác xã ký kết được hợp đồng cung ứng sản phẩm hàng
hóa tại các điểm bán hàng đặc sản vùng miền, cửa hàng, siêu thị: Tp. Cần Thơ, An
Giang, Tp. Hồ Chí Minh, Long An và Hà Nội, …
3.5. Lĩnh vực nông thôn mới: Kiểm tra, thẩm định tình hình thực hiện tiêu
chí 4 về điện và tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đối với các xã
đăng ký xây dựng nông thôn mới tại xã: Phước Hảo, Hòa Lợi, Đa Lộc huyện Châu
Thành, tỉnh Trà Vinh. 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; 03 huyện đạt chuẩn
nông thôn mới và thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh 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:
- Kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ đồng thời triển khai kế hoạch kiểm tra công
vụ tại Sở Công Thương; Báo cáo đề xuất nội dung xây dựng định hưóng Chương
trình thanh tra năm 2022; Báo cáo: Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
trong công tác phòng, chống tham nhũng; Kết quả thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU
ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy uỷ “về việc không được uống rượu,
bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn
của cán bộ, đảng viên”; Kết quả thực hiện Quy định số 1031-QĐ/TU ngày
22/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối
với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu.
- Tham mưu Ban chỉ đạo 389 tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo Cục Quản lý thị
trường và UBND cấp huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong tình
hình dịch bệnh covid-19.
- Tiếp nhận 02 đơn yêu cầu, kiến nghị của công dân(7), Kết quả Sở phối hợp
với Công ty Điện lực Trà Vinh và đơn vị liên quan giải quyết để phúc đáp đơn đề
nghị của công dân.
“Hỗ trợ ứng dụng gàu tải cấp liệu tự động” tại HTX NN Long Hiệp và “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên
tiến trong sản xuất bún gạo truyền thống” tại HKD Nguyễn Thanh Sơn
(6)
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- Đóng góp 13 Dự thảo văn bản của UBND tỉnh và Bộ, ngành lấy ý kiến.
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; Ban hành Kế hoạch Khắc phục
hạn chế đối với các tiêu chí thuộc Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với
sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021.
- 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. Kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (từ
ngày 14/6/2021 đến ngày 14/7/2021) là 1.464 hồ sơ (trong đó tồn kỳ trước 02 hồ
sơ, có 1.117 hồ sơ nhận trực tuyến (8), 345 hồ sơ nhận trực tiếp và dịch vụ bưu
chính), trả kết quả đúng và trước thời gian quy định 1.463 hồ sơ, còn 01 hồ sơ
trong hạn tiếp tục giải quyết cho công dân theo đúng quy định, không có hồ sơ trễ
hẹn.
- Thông báo các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn: Thực hiện
nộp hồ sơ trực tuyến, hạn chế việc nộp trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công
ích, nhằm đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lây lan trong
cộng đồng; Áp dụng mức thu giảm khoản phí theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC
ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính đối với 19 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Công Thương từ ngày 01/7/2021 hết ngày 31/12/2021 nhằm hỗ trợ khó
khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng kịch bản thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu năm 2021 liên quan
đến lĩnh vực công thương trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức
tạp; Xây dựng dự toán kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch số lượng
người làm việc năm 2022 đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần
chi thường xuyên; Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của
cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng
giai đoạn 2021-2025 và những tháng cuối năm 2021.
- Báo cáo 03 năm thực hiện Quy định số 01-QĐi/TU của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; 03
năm thực hiện Quy định số 3056-QĐ/TU ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; 03 năm thực hiện
Nghị quyết số 18-NQ /TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; Báo cáo thực
hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Trà Vinh.
- Thực hiện đúng quy định về chế độ, chính sách cho CCVC: Xét nâng
lương thường xuyên đối với 03 viên chức và nâng phần trăm phụ cấp thâm niên
vượt khung đối với 01 viên chức; Tuyển dụng 01 viên chức làm việc tại Trung tâm
Khuyến công và Xúc tiến thương mại.
7

Nâng công suất trạm biến áp đảm bảo công suất hòa lưới hệ thống điện năng lượng mặt trời và đơn yêu cầu kiểm

định công tơ điện.
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Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt 76,29%.
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG.
1. Những mặt đạt được:
- Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại của các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục duy trì hoạt động tương đối ổn định.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường trong thời gian chuẩn bị
giản cách xã hội để phòng chống Covid-19 theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày
18/7/2021 của UBND tỉnh. Tình hình thị trường trong tháng cơ bản ổn định, giá cả
bình ổn, nguồn cung đảm bảo nhu cầu cho người dân trên địa bàn tỉnh. Riêng vào
ngày 17-18/7/2021sức mua tại chợ, siêu thị , cửa hảng tiện lợi gấp 2-3 lần so với
ngày thường; Giá cả một số mặt hàng thực phẩm (mì các loại, cá hộp, rau ăn lá, dầu
ăn, nước tương,....) cơ bản bình ổn. Đối với một số mặt hàng rau củ (bầu, bí, khoai
mở, dưa leo, bắp cải), trứng, mì hảo hảo tăng từ 30-100% tại các chợ, riêng tại siêu
thị giá bình ổn; Nguồn cung: Cơ bản đảm bảo, tuy nhiên mặt hàng rau củ, mì tại một
số điểm do người dân mua dự trữ nhiều nên có thiếu hàng cục bộ, các siêu thị, cửa
hàng đã bổ sung trong ngày hoặc hôm sau. Lượng hàng nhập về đã tăng 30-50% so
với ngày thường. Về cơ bản nguồn cung vẫn trong tầm kiểm soát, đảm bảo. Đến thời
điểm ngày 21/7/2021, tình hình thị trường đã bình ổn như ngày thường.
- Công tác hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản được quan tâm, tăng cường hỗ
trợ doanh nghiệp, thông qua ứng dụng thương mại điện tử để xúc tiến thương mại,
hiện sản phẩm Sầu Riêng, Măng cụt của HTX Tân Qui huyện Cầu Kè đang kinh
doanh trên Sàn TMĐT Shopee.vn; Sendo.vn, đến thời điểm này tiêu thụ hơn 4 tấn,
và đang tiếp tục mặt hàng khác như Bưởi, dừa sáp, cam,... nhìn chung tình hình
tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh khá ổn định, không có tồn đọng.
* Nguyên nhân đạt được:
- Tỉnh chỉ đạo và có phương án triển khai kịp thời các văn bản của Trung
ương về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, bên cạnh đó Sở Công
Thương phân công các nhiệm vụ trọng tâm cho thành viên BGĐ Sở trực tiếp chỉ
đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid -19 thuộc lĩnh vực ngành công
thương. Tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung sản xuất
kinh doanh, chủ động thực hiện phương châm “3 tại chỗ”, sắp xếp, bố trí ăn, nghỉ,
sản xuất cho công nhân tại nơi làm việc đối với những nơi đủ điều kiện; Khoanh
vùng, rà soát đối tượng cách ly phù hợp, đặc biệt là trường hợp F1, F2 là công
nhân sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp có tiếp xúc gần với F0, không bắt
buộc doanh nghiệp phải ngưng sản xuất.
- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tỉnh hình sản xuất, kinh doanh của các
doanh nghiệp, hướng dẫn các doanh nghiệp khai báo đăng nhập Bản đồ chung
sống an toàn với Covid-19, có kế hoạch sản xuất hợp lý, đảm bảo hàng hóa được
cung cấp kịp thời, cơ bản đáp ứng chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất đề ra, góp phần
nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp.
- Để đảm bảo nguồn cung Sở Công Thương đã thực hiện các giải pháp: Phối
hợp với Đài THTV thực hiện phóng sự tuyên truyền về nguồn cung phát trên Đài
ngay trong tối ngày 17/7/2021; Các địa phương đã tăng cường tuyên truyền về nguồn
cung đảm bảo trên đài truyền thanh; Sở cũng đã dự báo tình hình nên đã làm việc với
các DN, HTX tại địa phương để đảm bảo nguồn cung mặt hàng tươi sống cho siêu thị
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Coop.mart dự phòng tổng kho Coop.mart phân bổ hàng chậm, kết quả đã có Tổ hợp
tác Hòa Lợi, Công ty GreenFarm huyện Châu Thành cung ứng rau củ, Công ty CP
Chăn Nuôi C.P. VN cung ứng thịt heo cho Coop.mart; Phối hợp với Sở Công
Thương TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp Mai Ninh (tham gia bình ổn) cấp thẻ nhận
diện phương tiện ưu tiên để vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ TPHCM - Trà Vinh
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
- Được sự hỗ trợ của Cục thương mại điện tử và Kinh tế số; Sự chủ động của
Sở Công Thương trong công tác phối hợp với các Sàn thương mại điện tử để hỗ trợ
doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp tận tình và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc cho doanh nghiệp
2. Mặt hạn chế, khó khăn:
Tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại chịu nhiều ảnh hưởng bởi tác
động của dịch bệnh Covid-19, giá trị giảm đáng kể so với tháng cùng kỳ. Các
doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn, thị trường xuất khẩu, lưu thông hàng
hóa bị ách tắc do dịch bệnh Covid-19, một số công nhân ngành may mặc do hoang
mang tự nghỉ việc (9).Từ tháng 5/2021 đến nay, tiêu thụ sản phẩm ở một số doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh giảm, một số đơn vị, đối tác thỏa thuận tạm ngưng việc
nhập hàng, nhiều hợp đồng bị ảnh hưởng, lượng hàng hóa cung cấp giảm từ 1020%; Công tác triển khai các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị cho các cơ
sở, doanh nghiệp còn chậm, ở một số địa phương doanh nghiệp dừng không thực
hiện đề án; Công tác xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nông, thủy sản không
triển khai được, nên từng lúc, từng nơi hàng bán ra rất chậm, giá không cao.
- Công tác giải phóng mặt bằng đối với 05 dự án điện gió (10) còn chậm;
Chưa có Quyết định của thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi đất lúa, ảnh hưởng
đến tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng các Cụm Công nghiệp trên địa
bàn tỉnh.
- Trong ngày 17-18/7/2021, có những điểm thiếu hàng hóa cục bộ (mì tôm,
bầu, bí, bắp cải, trứng..tuy nhiên, đã được bổ sung trong ngày hoặc hôm sau; Giá
cả các mặt hàng này tăng cao so với ngày thường.
* Nguyên nhân hạn chế:
- Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát rộng rãi
trong cộng đồng; Các doanh nghiệp chấp hành Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ
và Chỉ thị 09/CT-UBND của UBND tỉnh về giãn cách xã hội.
- 05 dự án điện gió còn 90 hộ chưa nhận tiền bồi hoàn do ảnh hưởng hành
lang an toàn lưới điện, yêu cầu nâng giá; 01 móng trụ tại xã Hiệp thạnh của thị xã
Duyên Hải chưa triển khai thi công.
- Chủ đầu tư phối hợp chưa chặt chẽ với các Sở, ban ngành tỉnh và địa
phương, kịp thời đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng
mặt bằng Cụm công nghiệp.
- Khi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ và Chỉ thị 09/CT-UBND
của UBND tỉnh về giãn cách xã hội, tâm lý người dân lo lắng nên mua hàng dự trữ
sử dụng dần nhằm hạn chế ra đường.
9
10

Công ty TNHH New Mingda Việt Nam
1. Dự án Nhà máy điên gió Hàn Quốc - Trà Vinh; 2. Dự án Nhà máy điện gió V1-2; 3. Dự án Nhà máy điện gió số 3 tại vi

trí V1-3; 4. Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 1; 5. Dự án Nhà máy điên gió Hiêp Thạnh.
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III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2021:
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. Tập trung đẩy mạnh công tác triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo
của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, theo lộ trình thực hiện
đến cuối năm 2021 và xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cho những năm
tiếp theo.
2. Trình UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an
toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương; 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 hỗ trợ các doanh nghiệp cập nhật lên bản
đồ chung sống an toàn với Covid-19.
3. Hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng các công trình điện, điện gió trên địa
bàn tỉnh, sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng, tăng cường nguồn điện phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phấn đấu đến cuối năm 2021 đưa 05 dự án
điện gió vào vận hành, đóng góp giá trị sản xuất công nghiệp cho tỉnh gồm: (1) Dự
án Nhà máy điên gió Hàn Quốc - Trà Vinh; (2) Dự án Nhà máy điện gió V1-2; (3)
Dự án Nhà máy điện gió số 3 tại vi trí V1-3; (4) Dự án Nhà máy điện gió Đông
Hải 1; (5) Dự án Nhà máy điên gió Hiêp Thạnh.
4. 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 2016-2025; Thẩm định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí 4 về điện và tiêu chí 7
về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đối với các xã đăng ký xã nông thôn mới
nâng cao và huyện Châu Thành đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2021.
5. Tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống
dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ
thị số 09/CT-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tiếp tục hỗ trợ nguồn cung
các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, rau, củ quả,… cho thành phố
Hồ Chí Minh phòng chống dịch Covid-19; hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm hàng hóa
của tỉnh, tăng cường mua bán thông qua sàn giao dịch Shopee, Sendo.vn,
Voso.vn,.. Làm việc với các huyện, thị xã, thành phố để lựa chọn sản phẩm kết nối
với các sàn thương mại điện tử; phối hợp với Cục Quản lý thị trường theo dõi diễn
biến thị trường hàng hóa, thông báo, thông tin chính thống trên các phương tiện
truyền thông về nguồn cung hàng hóa trên địa bàn, không để người dân hoang
mang, đổ xô mua hàng tích trữ gây bất ổn thị trường; Thường xuyên nắm bắt tình
hình khó khăn của doanh nghiệp, đề xuất hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời.
5. Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động lĩnh
vực Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2022; Theo dõi kiểm tra tiến độ
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đầu tư máy móc thiết bị của 02 Đề án khuyến công(11); Ghi nhận và tư vấn kịp thời
hoạt động thiết kế, đăng ký nhãn hiệu, bao bì, logo và xây dựng thương hiệu cho cơ
sở, doanh nghiệp khi có nhu cầu; Tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức Hội chợ nhân
dịp lễ hội Ok-Om-Bok tỉnh Trà Vinh năm 2021(12) và cập nhật thông tin trên Sàn
giao dịch Thương mại Điện tử của tỉnh.
6. Triển khai thực hiện tốt và hoàn thành công tác thanh, kiểm tra theo kế
hoạch; tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo lịch đã công bố; Giải quyết kịp
thời, đúng quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân;
phối hợp với các ngành chức năng, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh tăng
cường công tác kiểm tra, kiểm soát mặt hàng thuộc chức năng quản lý của ngành;
duy trì công khai thực hiện đường dây nóng để tiếp nhận thông tin tố giác của
người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ;
nâng cao hiệu quả hoạt động pháp chế của cơ quan, đơn vị.
7. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo kế hoạch; triển
khai, quán triệt thực hiện 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; Tăng cường tiếp nhận và giải
quyết kịp thời các TTHC được người dân, doanh nghiệp nộp trực tuyến từ Cổng
Dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh, khuyến khích người dân,
doanh nghiệp hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp, nhằm đảm bảo an toàn trong mùa dịch
bệnh; rà soát trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch công trực tuyến thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đảm bảo tổng tỷ lệ thủ tục hành chính
cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 đến cuối năm 2021 phấn đấu đạt trên
80%, trong đó tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 4 đạt
trên 40%.
Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại
tháng 7/2021, Chương trình công tác tháng 8/2021. Sở Công Thương trân trọng
báo cáo Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND; UBND tỉnh nắm, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- Tỉnh ủy; HĐND; 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

Sở Công thương
Tỉnh Trà Vinh

Nguyễn Thị Mộng Thu

“Hỗ trợ ứng dụng dây chuyền sản xuất chai PET tự động” tạ i Công ty Cổ phần Thực phẩm Biển Xanh và “Hỗ
trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất trà” tại Hợp tác xã Nông nghiệp Nhật Linh.
(11)

Vẽ sơ đồ Bố trí sắp xếp các gian hàng Hội chợ, theo dõi tổng hợp danh sách các đơn vị đăng ký tham gia Hội chợ; phát hành
thư mời các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia Hội chợ.
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