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Số: 42 /KH-SCT Trà Vinh, ngày  15  tháng 5 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện phương châm hành động năm 2020 của Tỉnh ủy 

“Nắm chắc thời cơ, hành động quyết liệt, sáng tạo, bứt phá, 

Phát triển nhanh và bền vững” 

 

Căn cứ Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 13/3/2020 của Tỉnh ủy về tổ chức 

thực hiện phương châm hành động năm 2020 của Tỉnh ủy “Nắm chắc thời cơ, 

hành động quyết liệt, sáng tạo, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững”; 

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc triển khai kế hoạch 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 bắt thời cơ, hành động quyết liệt, sáng tạo, bứt phá, phát triển 

nhanh và bền vững”; 

Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện phương châm hành động 

năm 2020 của Tỉnh ủy lĩnh vực ngành công thương như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành công thương 

trong nằm 2020 theo phương châm hành động của Tỉnh ủy “ Nắm chắc thời cơ, 

hành động quyết liệt, sáng tạo, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững”, góp 

phần tạo bứt phá, sớm về đích các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội tỉnh Trà Vinh lần 

thứ X. 

- Tạo sự chuyển biến nhanh về nhận thức, ý chí mạnh mẽ vươn lên và 

hành động có trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tiếp tục 

phát huy tốt tính chủ động, sáng tạo, đề cao tính kỷ luật, kỷ cương trong thực 

hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao. 

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương chủ động tham mưu phối 

kết hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị có liên quan tập trung thực 

hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP: 

1. Triển khai học tập, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động tạo sự đồng thuận cao và tổ chức thực hiện có 

hiệu quả phương châm hành động năm 2020 của Tỉnh ủy “ Nắm chắc thời cơ, 

hành động quyết liệt, sáng tạo, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững”. 

2. Xây dựng và triển khai thực hiện hoàn thành tốt các kế hoạch của Sở 

thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

năm 2020. 
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3. Phối hợp với các Sở ngành, địa phương và đơn vị có liên quan đẩy 

nhanh công tác GPMB giao đất cho các nhà đầu tư dự án, công trình điện trên 

địa bàn (Trạm biến áp 110kV Trà Cú và đường dây 110kV Cầu Kè - Trà Cú - 

Duyên Hải, công trình đường dây 110kV Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh, Nhà 

máy điện gió số 01); Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi phát triển 05 dự án điện gió, 

điện mặt trời mái nhà, dịch vụ logistic, sửa chữa, đóng tàu, công nghiệp chế biến 

(rau, củ, quả, thủy sản...). 

4. 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 cụ Hỗ trợ doanh nghiệp”. 

5. 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). 

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

ứng dụng máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm 

bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. 

7. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án tái cơ cấu 

ngành công thương; theo dõi, nắm bắt và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng 

mắc của doanh nghiệp; Đồng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi 

nhánh Trà Vinh tháo gỡ khó khăn về vốn. 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; tổng hợp 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương xem 

xét, 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), 01 dự án nhà máy điện sinh 

khối Trà Vinh, công suất khoảng 25MW.  

8. Phối hợp với Cục QLTT và các sở, ngành liên quan tăng cường công 

tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường, đẩy 

mạnh tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản của tỉnh. 

9. Nắm bắt thời cơ, hỗ trợ doanh nghiệp sẵn sàng lượng hàng hóa dồi dào, 

đa dạng, chất lượng cao đón đầu thị trường xuất khẩu ngay sau khi dịch Covid-

19 được khống chế. 

10. 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. 
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11. 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. 

12. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong lãnh chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương 

hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ. 

13. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở Công 

Thương nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến tháng 6/2020; 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. 

14. Hàng năm xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, đánh 

giá, bố trí, quy hoạch cán bộ phù hợp với trình độ, năng lực, đảm bảo đúng quy 

định. 

15. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê 

bình. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Các Phòng, đơn vị trực thuộc, căn cứ Kế hoạch này cụ thể hóa các 

nhiệm vụ để tổ chức thực hiện. Định kỳ hàng tháng, quí, năm báo cáo kết quả 

thực hiện cho Ban Giám đốc Sở (thông qua Văn phòng), để tổng hợp báo cáo 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định (lồng ghép vào báo cáo tháng, quí, năm). 

2. Phòng Quản lý Công nghiệp tham mưu thực hiện nội dung tại các mục: 

2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15. 

3. Phòng Quản lý Thương mại tham mưu thực hiện nội dung tại các mục: 

2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15. 

4. Phòng Thanh tra tham mưu thực hiện nội dung tại các mục: 

1,2,4,8,12,13,15. 

5. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tham mưu thực hiện 

nội dung tại các mục: 1,2,4,8,12,13,14,15. 

6. Văn phòng tham mưu thực hiện nội dung tại các mục: 

2,4,11,12,13,14,15./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                    

- TU, UBND tỉnh (thay b/c);                        
- Sở Kế hoạch và Đầu tư  (tổng hợp); 

- Ban Giám đốc Sở (chỉ đạo); 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở (thực hiện); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tám 
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