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SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  
Số:       /BC-SCT Trà Vinh, ngày      tháng 02 năm 2023 

 
BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại  
tháng 02, Chương trình công tác tháng 3 năm 2023 

 
 

Triển khai các giải pháp cụ thể hóa Kế hoạch, Chương trình hành động của 
UBND tỉnh, Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

06/01/2023 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 và cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; quán triệt thực hiện 
tốt chủ đề điều hành của năm 2023 về “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi 
mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”. Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức ngành 

công thương tập trung, nổ lực hoàn thành các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 
Bộ Công Thương giao, trong tháng 02/2023 đạt được một số kết quả như sau: 

I. VỀ CHỈ TIÊU CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI THÁNG 02/2023: 
1. Công nghiệp:  
- Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 02 tăng 22,56% so tháng trước, 

giảm 13,1% so tháng cùng kỳ, lũy kế 02 tháng giảm 20,99% so 02 tháng cùng kỳ.  
- Giá trị sản xuất công nghiệp tính chung cả tỉnh ước tháng 02 đạt 2.480,38 

tỷ đồng, tăng 13,17% so tháng trước, tăng 0,17% so tháng cùng kỳ.  

Lũy kế 02 tháng:  
+ Có Nhiệt điện: ước 4.672,18 tỷ đồng, đạt 13,8% kế hoạch, giảm 3,43% so 

02 tháng cùng kỳ.  
+ Không có Nhiệt điện: ước 2.834,05 tỷ đồng, đạt 15,03% kế hoạch, tăng 

5,76% so 02 tháng cùng kỳ. 
- Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Tháng 02/2023 so với tháng 

01/2023, trong 13 sản phẩm có 10 sản phẩm tăng (Đường kết, Sản xuất điện, Gạo xay 

xát, Giày thành phẩm, Túi xách các loại, Thuốc viên các loại, Than hoạt tính, Điện thương 

phẩm, Nước sinh hoạt, Thảm dệt các loại); 03 sản phẩm giảm (Quần áo các loại, Bộ truyền 

dẫn điện dùng trong ô tô, Thủy sản đông lạnh). Lũy kế 02 tháng so 02 tháng cùng kỳ, có 

08 sản phẩm tăng (Thuốc viên các loại, Thảm dệt các loại, Túi xách các loại, Than hoạt tính, 

Quần áo các loại, Bộ truyền dẫn điện dùng trong ô tô, Thủy sản đông lạnh, Nước sinh hoạt); 05 
sản phẩm giảm (Sản xuất điện, Gạo xay xát, Giày thành phẩm, Đường kết, Điện thương 

phẩm) 
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: Phát triển được 72 hộ sử dụng điện. Lũy kế  phát 

triển 128 hộ sử dụng điện, đạt tỷ lệ 99,51% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh(1). 

                                        
1 Theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh thì tổng số  hộ dân toàn tỉnh là 

286.702 hộ; kế hoạch tỷ lệ hộ sử dụng điện năm 2023 là 99,6%. 
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2. Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước tháng 02/2023 
đạt 4.809,56 tỷ đồng, giảm 3,35% so tháng trước, tăng 67,71% so tháng cùng kỳ, 

lũy kế 02 tháng ước đạt 9.786 tỷ đồng, đạt 18,65% so kế hoạch, tăng 72,2% so 
cùng kỳ(2). 

II. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN: 

1. Lĩnh vực công nghiệp: 

- Về quản lý công nghiệp: 

+ Về phát triển cơ sở, doanh nghiệp: Phát triển mới 07 doanh nghiệp, tổng 
vốn đăng ký 17,9 tỷ đồng, lao động 22 người. Lũy kế 02 tháng phát triển 12 doanh 

nghiệp, tổng số vốn 67 tỷ đồng, số lao động 338 lao động; không có doanh nghiệp 
giải thể. Nâng tổng số toàn tỉnh doanh nghiệp ngành công thương hiện có 10.940 

cơ sở, doanh nghiệp (trong đó: 513 doanh nghiệp, 08 HTX, 10.419 cơ sở và hộ cá 
thể) và số lao động là 63.395 lao động. 

+ Đề nghị các đơn vị có liên quan: đăng ký chương trình phát triển công 
nghiệp hỗ trợ năm 2024 và đăng ký nhu cầu hỗ trợ vốn đối với doanh nghiệp vừa 

và nhỏ theo Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh. 

+ Thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

cho 01 đơn vị(3), lũy kế đến nay đã cấp được 32 Giấy chứng nhận. 

+ Tiếp tục theo dõi tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng 
cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố. 

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

+ Chỉ đạo các đơn vị hoạt động điện lực thường xuyên đầu tư, cải tạo và 

nâng cấp lưới điện đáp ứng phụ tải và nhu cầu khách hàng, tháng 02 phát triển 
0,99km đường dây trung thế; 0,79km đường dây hạ thế, 30 trạm biến áp (dung 

lượng 4.085kV). Lũy kế phát triển 15,01km đường dây trung thế; 3,36km đường 
dây hạ thế, 142 trạm biến áp (dung lượng 25.160,33kV)(4).  

+ Triển khai kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023, 
trong tháng tiết kiệm 2.202.412 kWh, tăng 1,95% so với cùng kỳ. Trong đó: 

Doanh nghiệp sản xuất 867.384 kWh, chiếm 39,31% tổng sản lượng điện tiết kiệm 
toàn tỉnh. 

- Đề xuất UBND tỉnh đăng ký dự án xuất khẩu điện từ Trà Vinh đi nước 
Singapore; Đề nghị các đơn vị liên quan cập nhật dự án Nhà máy điện sinh khối 
Trà Vinh vào phương án phát triển hạ tầng năng lượng tỉnh Trà Vinh. Tiếp tục 

theo dõi các dự án đã trình Bộ Công Thương bổ sung Quy hoạch điện lực quốc gia 
(Quy hoạch VIII) và hỗ trợ 04 dự án điện gió đang được triển khai trên địa bàn 

tỉnh. 

- Thực hiện thẩm định và cấp Giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn 

chuyên ngành điện lực đến 35 kV cho Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng 

                                        
2 Trong đó: Bán lẻ ước đạt 6.815,15 tỷ đồng, tăng 73,15% so cùng kỳ, đạt 18,97% kế hoạch; Lưu trú, ăn uống ước đạt 1.679,31 

tỷ đồng, tăng 86,64% so cùng kỳ, đạt 17,62% kế hoạch; Dịch vụ du lịch ước đạt 7,35 tỷ đồng, tăng gấp 54 lần, đạt 35,01% kế 

hoạch; dịch vụ khác ước đạt 1.284,18 tỷ đồng, tăng 51,63% so cùng kỳ, đạt 18,4% kế hoạch. 
3 Trung tâm thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ 
4 Nâng tổng số toàn tỉnh 3.142,64km đường dây trung thế; 5.338,91km đường dây hạ thế và 6.475 trạm biến thế (tổng dung 

lượng 560.601,13kVA). 
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Thương mại Vĩnh Phát(5); Thẩm định 02 Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ cát 
san lắp của Công ty TNHH MTV khai thác cát Cao Lãnh và Công ty Cổ phần đầu 

tư Kiên Giang SG. 

3. Lĩnh vực thương mại:  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 

13/02/2023 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá 
đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Thực hiện kịp thời các báo cáo gửi Bộ Công Thương và UBND tỉnh về tình 
hình thị trường, cung cầu giá cả hàng hóa tại địa phương và tình hình trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

- Tổ chức cuộc họp để nắm tình hình hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng 

xăng dầu Hiệp Long 1 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Dầu khí 
Petrol Vina, địa chỉ ấp Long Đại, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh; cuộc họp 

triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-
2025 thuộc lĩnh vực ngành Công Thương. 

- Xác nhận đăng ký giờ bán hàng cho 04 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đến nay 
đã xác nhận được 304 cửa hàng; Chấp thuận cho 09 cửa hàng bán lẻ xăng dầu(6) 

tạm ngừng kinh doanh theo đề nghị của Doanh nghiệp; Về hoạt động cấp Giấy 
phép, cấp Giấy chứng nhận, Xác nhận lĩnh vực thương mại: Xác nhận 02 hồ sơ 
đăng ký thực hiện khuyến mại(7); cấp 08 Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện 

bán lẻ xăng dầu(8); tiếp nhận 01 hồ sơ  tổ chức hội nghị, hội thảo(9); tiếp nhận và 
đăng tải 1.430 thông báo thực hiện khuyến mại trên trang thông tin điện tử của Sở 

Công Thương Trà Vinh(10).  

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

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Trà Vinh lần thứ VI năm 2023. 

- Tổ chức ký kết: Hợp đồng hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp để triển khai 
thực hiện 11 đề án(11) hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến từ nguồn kinh phí 

khuyến công địa phương 06 tháng đầu năm 2023; Hợp đồng thực hiện chuyên mục 

                                        
5 Lũy kế đến nay đã cấp 17 giấy phép 
6 Công ty TNHH MTV Vạn Hòa Hưng, DNTN Mỹ Hiền, Công ty TNHH TMDV vận chuyển Tân Hải Hòa; DNTN Minh 

Hoàng, DNTN Trường Khang, DNTN Đầu Giồng, DNTN Minh Hớn; DNTN Tư Sâm; Chi nhánh Công ty TNHH Nhiên liệu 

HDCT tại Trà Vinh. 
7 Nâng tổng số 8 hồ sơ 
8 Nâng tổng số 27 hồ sơ 
9 Nâng tổng số 04 hồ sơ 
10 Nâng tổng số 3.827 hồ sơ 
(11)
 “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gỗ mỹ nghệ” tại xưởng sản xuất của Hộ kinh doanh Nguyễn 

Ngọc Thủy; “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất tơ xơ dừa” tại HTX Nông nghiệp Thương mại Đại 
Phước; “Hỗ trợ ứng dụng máy đóng gói tự động trong sản xuất gỗ mỹ nghệ” tại Hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng Khang; “Hỗ trợ 

ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất kem dừa sáp” tại Công ty TNHH MTV Phát Đặng; “Hỗ trợ ứng dụng ứng 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất chỉ xơ dừa” tại Công ty TNHH Sản xuất Khánh Đăng; “Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bánh tét” tại Hộ kinh doanh Mai Hoàng Lý; “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 

trong sản xuất nhang” tại Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Thái; “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến ốc Cà 

Na” tại Công ty TNHH Ánh Hoa Duyên Hải; “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất dầu dừa” tại Hộ kinh 

doanh cơ sở sản xuất dầu dừa sạch Phương Huỳnh; “Hỗ trợ ứng dụng máy in phun tự động trong sản xuất tương hột” tại Hộ 
Kinh doanh Trần Thủy Tiên; “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến ớt” tại Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ 

Ngũ Lạc. 
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Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2023 với Đài Phát thanh và Truyền 
hình Trà Vinh. 

- Hỗ trợ 03 Doanh nghiệp cập nhật, giới thiệu 06 loại sản phẩm lên Sàn 
Thương mại điện tử(12); Lựa chọn đơn vị doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực 
của tỉnh đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, 5 sao để giới thiệu quảng bá trên sàn giao 

dịch nước ngoài. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách khuyến công và 

xúc tiến thương mại, chính sách phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn. 

- Đánh giá tình hình hoạt động 03 cửa hàng giới thiệu và bán các sản phẩm 

đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ đã được hỗ trợ năm 2022 

tại 03 địa điểm: Khu du lịch biển Ba Động, Khu du lịch Cồn Chim và Khu di tích 
Ao Bà Om. Đồng thời, tổ chức khảo sát địa điểm mới để triển khai xây dựng 02 

Cửa hàng tại huyện Châu Thành và huyện Càng Long. 

- Khảo sát lựa chọn đơn vị phối hợp triển khai thực hiện các quy trình hỗ trợ 

xây dựng phần mềm ứng dụng di động (Mobile App) Sàn giao dịch thương mại 
điện tử của tỉnh. 

5. Lĩnh vực nông thôn mới:  

- Thẩm định tiêu chí 4 về điện thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

cho các xã: Hưng Mỹ, Hòa Minh và Lương Hòa, huyện Châu Thành; xã Hiếu 
Trung, huyện Tiểu Cần. 

- Tiếp tục duy trì số tiêu đã đạt trên địa bàn các xã nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao. 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; 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 

thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới; Huyện Cầu Ngang và Duyên Hải đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết 

định số 1039/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh, đang chờ 

Trung ương công nhận. 

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

chế:  
- Xây dựng Kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 

trong quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và việc chấp hành pháp luật về phòng 

chống tham nhũng, tiêu cực tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại-
Đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thực hiện các báo cáo: Đề xuất thành lập thanh tra sở và thống kê về tổ 
chức và hoạt động thanh tra; Số liệu thống kê năm chính thức kết quả thực hiện 

công tác bồi thường nhà nước năm 2022; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023; Thống kê kỳ báo cáo năm chính thức theo quy định Thông tư số 
03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp. 

7. Công tác hành chính, văn phòng: 

                                        
12 Luỹ kế có 05 lượt doanh nghiệp/HTX tham gia sàn với trên 11 loại sản phẩm là các sản phẩm OCOP, sản phẩm CNNTTB và 

sản phẩm đạt chứng nhận khác như sản phẩm an toàn, VietGap, ISO,... 
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- 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 15/01/2022 đến ngày 14/02/2023) là 1.294 hồ sơ (trong đó tồn kỳ trước 12 

hồ sơ, 1.221 hồ sơ nhận trực tuyến, 62 hồ sơ nhận trực tiếp và dịch vụ bưu chính; 
số hồ sơ thực hiện 4 tại chỗ là 1.253 hồ sơ), trả kết quả đúng và trước thời gian 

quy định 1.276 hồ sơ, còn 18 hồ sơ trong hạn tiếp tục giải quyết cho công dân theo 
đúng quy định.  

- Xây dựng, ban hành các Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của 

ngành Công Thương; Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 

07/12/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng 

và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch kiểm 

soát thủ tục hành chính; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; 

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại và Kế hoạch nâng cao chất lượng 

các tiêu chí cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2023.  

- Quyết định công nhận sáng kiến, giải pháp trong công tác năm 2022 

và xét thi đua khen thưởng cho tập thể các phòng, đơn vị, công chức, viên 

chức người lao động cơ quan; Công nhận kết quả trúng tuyển đối với 04 vị 

trí việc làm tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thưng mại, kỳ xét tuyển 

viên chức năm 2023. 

- Lập danh sách cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng an ninh đối tượng 2; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở; kỹ năng, 

phương pháp thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng; ngạch 

chuyên viên, quản lý dịch vụ logistics và quản lý thông tin trong chuyển đổi 

số. 

- Công khai minh bạch tài chính, kinh phí của cơ quan theo quy định 

Tóm lại: Tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại tháng 02 và 02 

tháng có chuyển biến tốt và ổn định hơn so với cùng kỳ, nổi bật là ở nhóm ngành 
công nghiệp chế biến chế tạo, tháng này Nhà máy đường cũng bắt đầu bước vào 

vụ thu hoạch đóng góp vào tổng thể giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Các 
nhiệm vụ, kế hoạch được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trong năm 2023, được cụ thể 

hóa và triển khai kịp thời, phù hợp với thực tế phát triển của ngành. Đối với hoạt 
động thương mại, tập trung phối hợp với các địa phương và Cục Quản lý thị 

trường chỉ đạo, kiểm soát tốt công tác ổn định thị trường sau Tết Nguyên Đán, đặc 
biệt là các mặt hàng xăng dầu, gas,..không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung; các 

hoạt động bán lẻ và dịch vụ phát triển tốt, ngày càng có nhiều điểm kinh doanh 
buôn bán với nhiều loại hình đa dạng, phong phú, góp phần tăng doanh thu, đóng 

góp vào tăng trưởng cho khu vực Dịch vụ của tỉnh; Hoạt động hỗ trợ các Đề án 
khuyến công và Xúc tiến thương mại tiếp tục xúc tiến, triển khai thực hiện các đề 

án theo kế hoạch đã được phê duyệt. Ngoài ra, công tác thực hiện các tiêu chí 
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nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu tập trung hỗ trợ quyết liệt 
cho các địa phương, ưu tiên ở các huyện đăng ký huyện nông thôn mới năm 2023.  

Bên cạnh kết quả đạt được, trong tháng 02 và từ đầu năm đến nay, lĩnh vực 
công thương còn một số hạn chế, khó khăn nhất định, cụ thể là: sản xuất điện ở 
các Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải chưa được huy động (đến nay chỉ huy động 

Nhà máy DH 1), ảnh hưởng nhiều đến tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp của 
tỉnh; một số sản phẩm sản xuất giảm, doanh nghiệp chưa có nhiều hợp đồng trong 

những tháng đầu năm,..; Về thương mại, giá xăng được điều tiết theo cơ chế thị 
trường (Từ đầu năm đến ngày 20/02/2023 điều chỉnh 4 lần) và một số chủ cửa 

hàng đăng ký tạm ngừng hoạt động để cải tạo, sửa chữa hoặc công việc gia đình. 

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2023: 

Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Trà 
Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2023; 

Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh và Quyết định số 
32/QĐ-BCT ngày 09/01/2023 của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch, Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 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  và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Sở Công Thương đề ra một số nhiệm vụ 
trọng tâm như sau:  

1. Lĩnh vực công nghiệp: 

- Xin ý kiến tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Phát triển điện năm 2022 và triển 
khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt phân bổ sản lượng tiêu thụ năm 2023 đối với 
các cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. 

- Đánh giá kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh và báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển 

năng lượng giai đoạn 2016 - 2021. 

- Xây dựng các kế hoạch thuộc lĩnh vực công nghiệp-năng lượng: Kế hoạch 

Phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2035; kế hoach, tổ chức khảo sát các DN đăng ký nhu cầu sử dụng điện 3 pha (sản 

xuất sản phẩm OCOP); Kế hoạch bảo vệ môi trường; kế hoạch hoạt động hóa chất; 
kế hoạch triển khai Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động; kế hoạch đảm bảo 

an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương; kế 
hoạch Phối hợp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật 

về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và Kế hoạch thực hiện Hội thảo về tiết 
kiệm năng lượng. 

- Tiếp tục rà soát nông thôn mới trên địa bàn huyện Trà Cú và huyện Cầu 

Kè; triển khai dự án môi trường kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

2. Lĩnh vực thương mại: 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn về Hiệp định EVFTA và các tiêu chuẩn khi 
xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc; Vận hành đưa vào hoạt động 

Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng; Triển khai tổ chức Lễ phát động các hoạt 
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động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2023; Triển 
khai thực hiện Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến 2030 
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Xây dựng Kế hoạch và Tổ chức 01 cuộc kết nối cung cầu tại thành 

phố Hồ Chí Minh với các Sàn thương mại điện tử. 

- Báo cáo kết quả đánh giá kết quả thực hiện “Chỉ số thành phần Dịch 

vụ hỗ trợ doanh nghiệp” trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) quí 

I/2023. 

- Phối hợp tốt với Cục quản lý thị trường và các đơn vị có liên quan rà soát 

và giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng 
theo quy định trong kinh doanh xăng dầu. Đồng thời Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã,thành phố tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát các mặt hàng bình ổn năm 2023, đặc biệt là mặt hàng xăng dầu, gas tại 

các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gas trên địa bàn, đảm bảo đủ hàng cung cấp, không 
để gián đoạn nguồn cung trên thị trường; Thường xuyên thông tin tình hình thị 

trường xuất khẩu, các sự kiện XTTM đến các doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh 

3. Lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại: 

- Tổ chức 01 cuộc Hội nghị tập huấn chính sách khuyến công và xúc tiến 
thương mại, chính sách phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2023; 01 

lớp tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số phát triển thương hiệu, xây dựng 
hình ảnh kinh tế cho doanh nghiệp, Hợp tác xã. 

- Đề xuất các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức bình 

chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện và lựa chọn sản phẩm 
tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Trà Vinh lần 

thứ VI năm 2023. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức 02 cuộc kết nối thị trường ngoài tỉnh; Hỗ trợ 

02 đơn vị có sản phẩm tham gia quảng cáo trên sàn giao dịch thương mại điện tử 
nước ngoài. 

- Triển khai thực hiện các quy trình hỗ trợ xây dựng phần mềm ứng dụng di 
động (Mobile App) Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh; các hoạt động từ 

nguồn thông tin đối ngoại và dự án SME năm 2023; xây dựng Cửa hàng giới thiệu 
và bán các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại 

huyện Châu Thành. 

- Tiếp tục theo dõi tiến độ triển khai kế hoạch hỗ trợ các đề án khuyến công 

quốc gia, khuyến công địa phương trong quý I/2023 và hỗ trợ hướng dẫn cho các 
đơn vị doanh nghiệp tham gia xây dựng gian hàng trên các sàn TMĐT Tiki, Voso, 
Sendo và gian hàng trực tuyến, Sàn TMĐT của tỉnh, liên kết Sàn. 

4. Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra: 

- Triển khai: Kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 

trong quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và việc chấp hành pháp luật về phòng 
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chống tham nhũng, tiêu cực tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại-
Đơn vị trực thuộc Sở; Kiểm tra công vụ. 

- Xây dựng Kế hoạch: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Theo dõi thi 
hành pháp luật; Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. 

5. Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính-Văn phòng: 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp 
thời, đúng quy định các loại thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công 

Thương; quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 
về chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo các chế độ nâng lương thường 

xuyên, vượt khung theo quy định; tiếp nhận và ký hợp đồng làm việc đối với 04 
viên chức trúng tuyển vào làm việc tại Trung tâm Khuyế công và Xúc tiến thương 

mại. 

 6. Tham gia xây dựng nông thôn mới:  

Tiếp tục triển khai Quyết định số 2332/QĐ-BCT ngày 07/11/2022 của Bộ 
Công Thương về Hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí phụ trách trong 

bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai 
đoạn 2021-2025; hỗ trợ kiểm tra và theo dõi thực hiện Tiêu chí 6.2 trong Bộ Tiêu 

chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đối với các huyện 
trong tỉnh; Triển khai văn bản hướng dẫn đánh giá tiêu chí nông thôn mới và các 

văn bản hướng dẫn đầu tư nâng cấp chợ vùng đồng bào dân tộc tiểu số; Hướng 

dẫn các huyện, thị xã, thành phố đánh giá và xét công nhận Tiêu chí 2.4 về 

Tỷ lệ sản phẩm chủ lực hoặc sản phẩm OCOP của xã được bán qua kênh 

TMĐT trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; Đánh giá tiêu chí 6.2 về 

chợ trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới đối với huyện Càng Long. 

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại 
tháng 02, Chương trình công tác tháng 3 năm 2023. Sở Công Thương báo cáo Bộ 

Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nắm, chỉ đạo; gửi Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tổng hợp./. 

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);  
- Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Mộng Thu 
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