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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 8 năm 2022 

 
BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại  
tháng 8/2022 và Chương trình tháng 9/2022 

 

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 
08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; quán triệt 
thực hiện tốt Phương châm hành động của năm về “Đoàn kết, kỷ cương, chủ 

động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Tập thể 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 8 đạt được một số kết quả 

như sau: 

I. VỀ CHỈ TIÊU CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI THÁNG 8/2022: 

1. Công nghiệp:  
- Chỉ số sản xuất công nghiệp ước giảm 3,77% so tháng trước, lũy kế 8 

tháng giảm 26,68% so cùng kỳ.  
- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.326,46 tỷ đồng, giảm 3,83% so 

tháng trước. Lũy kế 8 tháng ước đạt 21.112,58 tỷ đồng, giảm 8,86% so cùng kỳ, 
đạt 75,85% so kế hoạch (Trong đó: nhóm ngành công nghiệp khai khoáng lũy kế 

ước đạt 10,25 tỷ đồng, tăng 13,53% so cùng kỳ, đạt 73,2% kế hoạch; Nhóm 
ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 10.885,87 tỷ đồng, tăng 13,37% so 

cùng kỳ, đạt 76,38% kế hoạch; Nhóm ngành sản xuất, phân phối điện ước đạt 
10.019,9 tỷ đồng, giảm 25,07 % so cùng kỳ, đạt 75,8% kế hoạch; Nhóm ngành 
cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải, nước thải ước đạt 196,56 tỷ đồng, tăng 

8,16% so cùng kỳ, đạt 56,16% kế hoạch). 
- Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: So với tháng trước có 11 sản 

phẩm tăng (thảm dệt các loại; thuốc viên các loại; thủy sản đông lạnh; túi xách 
các loại; may măc; gạo xay xát; Bộ truyền dẫn điện dùng trong ô tô; than hoạt 

tính, gáo dừa; nước sinh hoạt; điện thương phẩm và giày thành phẩm), 01 sản 
phẩm giảm (Điện sản xuất) và 01 sản phẩm hết thời vụ sản xuất (đường kết). So 

với 08 tháng cùng kỳ có 09 sản phẩm tăng (Giày thành phẩm, đường kết; thuốc 
viên các loại; nước sinh hoạt; gạo xay xát; Bộ truyền dẫn điện dùng trong ô tô; 

túi xách các loại; may măc; giày thành phẩm và điện thương phẩm) và 04 sản 
phẩm giảm ((thủy sản đông lạnh; than hoạt tính, gáo dừa; thảm dệt các loại; 

điện sản xuất). 
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- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: Phát triển được 660 hộ sử dụng điện. Lũy kế  
phát triển 2.643 hộ sử dụng điện, đạt tỷ lệ 99,33% (kế hoạch năm 2022 là 

99,5%) so với tổng số hộ dân toàn tỉnh(1). 
2. Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 8 ước đạt 

4.565 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,14% so tháng trước, nhưng lũy kế 8 tháng ước đạt 

30.623,18 tỷ đồng, tăng 29,4% so cùng kỳ, đạt khá cao so với kế hoạch 
83,32%(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 53 doanh nghiệp, tổng 

vốn 289,65 tỷ đồng, lao động 802 người, lũy kế 8 tháng phát triển 196 doanh 
nghiệp, tổng số vốn 3.734,45 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 4.173 lao động. 

Nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 10.910 cơ sở, doanh nghiệp (3), giải quyết việc 
làm cho 59.536 lao động. 

+ Xây dựng dự thảo và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp 
quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành công 

thương trên địa bàn tỉnh; Thẩm định cấp giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm đối với các cửa hàng Vinmart, chi nhánh Công ty Cổ phần 
Thương mại Bách Hóa Xanh, lũy kế đến nay đã cấp được 20 giấy Chứng nhận. 

 + Về quản lý cụm công nghiệp: (1) Lập Tờ trình trình UBND tỉnh ban 
hành Quyết định thành lập Cụm công nghiệp An Phú Tân, huyện Cầu Kè; (3) 

Báo cáo định kỳ hàng tuần tiến độ triển khai Cụm công nghiệp Phú Cần, huyện 
Tiểu Cần; (4) Tổ chức cuộc họp để kiểm tra và nghe Công ty TNHH Thương 

mại - Xây dựng Thuận Phát báo cáo tiến độ triển khai dự án đầu tư hạ tầng kỹ 
thuật Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang. 

- Lĩnh vực phát triển điện- môi trường- hóa chất: 
+ Tham mưu UBND tỉnh: đề xuất Bộ Công Thương xem xét, trình Chính 

phủ ưu tiên bố trí nguồn vốn cho tỉnh theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 
13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai dự án cấp điện nông thôn từ 

lưới điện quốc gia tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025(4), nhằm giải quyết nhu 
cầu bức xúc về điện của người dân khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc; đề xuất Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo, có Kế 

hoạch huy động vận hành phát điện các Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải tối thiểu 
phải đạt sản lượng phát điện theo kế hoạch của Bộ Công Thương giao năm 

2022, với tổng sản lượng là 16,448 tỷ kWh, trong đó ưu tiên cho Nhà máy Nhiệt 

                                        
1 Theo Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh thì tổng số hộ dân toàn tỉnh là 286.790 hộ. 
2 Trong đó, Bán lẻ hàng hóa 8 tháng ước đạt 21.114,39 tỷ đồng, tăng 24,43% so cùng kỳ, đạt 79,78% so kế hoạch; Lưu trú, ăn 

uống ước đạt 5.276,06 tỷ đồng, tăng 42,21% so cùng kỳ, đạt 95,48% so kế hoạch; Dịch vụ khác ước đạt 4.220,63 tỷ đồng, 

tăng 41,99% so cùng kỳ, đạt 89,04% so kế hoạch; dịch vụ Du lịch đã mở cửa trở lại và đang phục hồi tốt, doanh thu đạt 12,11 

tỷ đồng, giảm 12,65% so cùng kỳ và đạt có 57,67% kế hoạch. 
3 Trong đó: 488 doanh nghiệp, 08 HTX, 10.361 cơ sở và hộ cá thể 
4 Với qui mô cụ thể: 190,3 km đường dây trung thế, 511 km đường dây hạ thế, 325 trạm biến áp với dung lượng 13.505 kVA, 

cấp điện cho 12.269 hộ dân, với kinh phí 307,693 tỷ đồng. 
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điện BOT Duyên Hải 2 để đảm bảo phương án sản xuất, mua bán điện, tạo sự 
hài hóa lợi ích giữa các bên.  

- Tham mưu trình UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng ngừa, ứng 
phó sự cố hóa chất; Tổ chức triển khai khảo sát, hướng dẫn thu thập thông tin về 
an toàn công nghiệp, hóa chất và bảo vệ môi trường của doanh nghiệp ngành 

công thương trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức cuộc họp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc các công trình 

xuất tuyến trạm 220kV Trà Vinh 2 (đấu nối vào đường dây Vũng Liêm - Long 
Đức) và công trình trạm 110kV Trà Cú và đường dây 110kV Cầu Kè - Trà Cú - 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng hạ tầng thực hiện các dự án Nhà máy điện gió: Nhà máy điện gió Duyên 

Hải, Nhà máy điện gió Đông Thành 1, 2 và Nhà máy điện gió Thăng Long; theo 
dõi các dự án đã tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Công Thương trình Chính 

phủ bổ sung Quy hoạch điện lực quốc gia (Quy hoạch VIII). 

+ 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, phát triển 3,8km 
đường dây trung thế; 4,35km đường dây hạ thế, 44 trạm biến áp (dung lượng 

4.720kV). Lũy kế phát triển 25,19km đường dây trung thế; 8.32km đường dây 
hạ thế, 215 trạm biến áp (dung lượng 30.800,35kV)(5).  

+ Triển khai kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 

2022, trong tháng tiết kiệm 2.378.406 kWh, giảm 1,39% so với cùng kỳ, lũy kế 
08 tháng tiết kiệm 16.238.590 kWh, tăng 7,34% so với cùng kỳ, trong đó: 

Doanh nghiệp sản xuất: 6.375.520 kWh, chiếm 39,12% tổng sản lượng điện tiết 
kiệm toàn tỉnh. 

3. Lĩnh vực thương mại:  

- Tham mưu trình UBND tỉnh: (1) dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chỉ 

thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền 

lợi của người tiêu dùng; (2) đề xuất không xét tiêu chí 6.2 trong Bộ tiêu chí quốc 
gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với huyện Duyên Hải; (3) 

đề xuất giữ lại quy hoạch kho xăng dầu 50.000m3 và đưa dự án vào định hướng 
phát triển Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản liên quan đến các hoạt động kinh 
doanh xăng dầu cho 200 đại biểu là cán bộ quản lý và các cửa hàng, đai lý kinh 

doanh xăng dầu. Qua đó, xác nhận cho 200 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đăng 
ký giờ bán hàng theo Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

- Xây dựng Kế hoạch: Phục vụ bình ổn thị trường năm 2022 và Tết 

Nguyên đán năm 2023 theo Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương 

                                        
5 Nâng tổng số toàn tỉnh 3.152,82km đường dây trung thế; 5.343,87km đường dây hạ thế và 6.548 trạm biến thế (tổng dung 

lượng 566.214,15kVA). 
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trình bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022 và Tết Nguyên đán 
năm 2023; Khắc phục những hạn chế, yếu kém năm 2021 và nâng cao Chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 

- 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; tiếp nhận 1.533 

và đăng tải 10.529 thông báo khuyến mại trên trang thông tin điện tử của Sở 
Công Thương Trà Vinh; cấp 18 giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ 

xăng dầu; tiếp nhận 01 hồ sơ  tổ chức hội nghị, hội thảo đào tạo bán hàng đa 
cấp. 

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

- Về hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị: Tổ chức nghiệm thu 01 đề án(6), 

đến nay đã có 07/11 đề án hoàn thành được phê duyệt, kinh phí thực hiện gần 
2,02 tỷ đồng trong đó kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ trên 01 tỷ đồng,  

còn lại là vốn đối ứng của cơ sở, doanh nghiệp trên 1,01 tỷ đồng (7). Đồng thời, 
kiểm tra thường xuyên các đề án đăng ký triển khai trong kỳ đảm bảo tiến độ 

đầu tư theo kế hoạch, kết hợp hỗ trợ tư vấn cho cơ sở, doanh nghiệp đăng ký 
thực hiện xây dựng 16 đề án khuyến công trong năm 2023. 

- Về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Hướng dẫn, hỗ 
trợ 16 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) cập nhật, đăng tải vào phần mềm 
quản lý (http://sanphamcnnttb.arit.gov.vn) hồ sơ của 18 sản phẩm, bộ sản phẩm 

đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Nam năm 
2022. 

- Tổ chức 02 Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại xã Trường Long 
Hòa, thị xã Duyên Hải và xã Ngũ lạc, huyện Duyên Hải. Kết quả, có 44 lượt 

doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tham gia trưng bày 120 gian hàng tại Phiên 
chợ, doanh thu đạt 1,4 tỷ đồng, thu hút trên 20 nghìn lượt khách đến tham quan, 

mua sắm. 

- Tổ chức nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị thụ hưởng đưa vào hoạt động 

cửa hàng giới thiệu và kinh doanh sản phẩm OCOP - Công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu tại Khu du lịch biển Ba Động; Thiết kế và in 1.000 quyển ấn phẩm 

tuyên truyền sản phẩm công nghiệp nông thôn - OCOP của tỉnh. 

- Tham gia 01 cuộc Hội chợ Công Thương Khu vực Đồng Bằng Sông 
Cửu Long tại tỉnh Hậu Giang. Kết quả: Thông qua Hội chợ đã có đại lý, nhà 

phân phối và khách hàng đến tìm hiểu, mua sản phẩm của tỉnh Trà Vinh và có 
nhu cầu làm đại lý phân phối như: Công ty TNHH Kim Lộc Phát thuộc hệ thống 

phân phối hàng bách hoá AGEN FAMILY tại Vị Thanh và Đại lý Huỳnh Đức 
có nhu cầu kết nối phân phối các sản phẩm từ dừa, trái cây. 

- Về Thương mại điện tử: Cập nhật giới thiệu thông tin của 05 doanh 
nghiệp /HTX của tỉnh, với trên 20 sản phẩm đăng trên Sàn giao dịch TMĐT địa 

                                        
(6) Đề án" Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất kẹo Dừa sáp” tại Công ty TNHH Chế biến dừa sáp Cầu 

Kè. 

(7) Tổng số đề án được duyệt: 11 đề án với tổng kinh phí 4.507.800.000 đồng; trong đó kinh phí khuyến công địa 

phương hỗ trợ là là 1.884.000.000 đồng, vốn đối ứng của cơ sở, doanh nghiệp là 2.623.500.000 đồng 

http://sanphamcnnttb.arit.gov.vn/
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phương (travinhtrade.vn); liên kết sàn TMĐT giữa Trà Vinh với 02 tỉnh Thái 
Nguyên và Gia Lai(8) để trao đổi và hỗ trợ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp. 

5. Lĩnh vực nông thôn mới:  

- Hỗ trợ kiểm tra đánh giá tiêu chí 6.2 trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện 
nông thôn mới đối với huyện Trà Cú. Qua kiểm tra, đối với chợ Trà Cú chưa đạt 

tiêu chí 6.2 theo quy định. Sở Công Thương kiến nghị huyện xây dựng kế 
hoạch, bố trí kinh phí và chỉ đạo các đơn vị thuộc huyện và đơn vị quản lý chợ 

Trà Cú triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo đạt tiêu chí 6.2 trong Bộ tiêu 

chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Làm việc với 

UBND huyện Cầu Ngang và các đơn vị có liên quan, để tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư dự án Cụm Công 

nghiệp Hiệp Mỹ Tây; Tiếp tục theo dõi hỗ trợ các địa phương khắc phục 

tình trạng sử dụng điện câu nối đuôi không an toàn. Đồng thời, đề nghị 

Phòng Kinh tế thành phố, thị xã, Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện tổ chức 

kiểm tra, đánh giá Tiêu chí 4 về điện và Tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại 
nông thôn trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn 

mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn các xã thuộc huyện, thị xã, 
thành phố báo cáo gửi về Sở Công Thương theo quy định. 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 

19/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 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 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Tiếp tục duy trì số tiêu chí 4 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 2022. Đến nay toàn tỉnh có 85/85 xã đạt tiêu chí số 4; 04 huyện đạt chuẩn 
nông thôn mới, thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới. Tiếp tục hỗ trợ 03 huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải 

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. 

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

chế:  
- Triển khai Đoàn Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực 

đối với 01 đơn vị bán điện trên địa bàn tỉnh; Quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính 01 trường hợp trong lĩnh vực điện lực, với số tiền 07 triệu đồng; 

- Tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ 
thị số 25-CT/TU ngày 03/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chỉ 

đạo công tác quản lý thị trường  

- Tham mưu Ban chỉ đạo 389 tỉnh: triển khai thực hiện công tác chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, theo Nghị Quyết số 37/NQ-HĐND 
ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về hoạt động chất vấn tại 

kỳ họp thứ 5- Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X; Công văn số 3273/UBND-NN 

                                        
8 Nâng tổng số đến nay đã liên kết được 14 sàn TMĐT. 
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ngày 01/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện Công văn 
số 4792/BNN-TY ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về tăng cường kiểm tra buôn bán, sử dụng thuốc, vắc xin thú y không rõ nguồn 
gốc, chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam; Công văn 3202/UBND-NN 
ngày 28/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện 

Công văn số 4789/BNN-TY ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về chỉ đạo ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển lợn qua biên 

giới. 

- Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh việc chấp hành chính sách pháp luật của 

nhà nước trong quá trình hoạt động của HTX Điện An Trường. 

7. Công tác hành chính, văn phòng: 

- 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 15/7/2022 đến ngày 14/8/2022) là 1.625 hồ sơ (trong đó tồn kỳ trước 
94 hồ sơ, có 1.346 hồ sơ nhận trực tuyến, 185 hồ sơ nhận trực tiếp và dịch vụ 

bưu chính; số hồ sơ thực hiện 4 tại chỗ là 1.556 hồ sơ), trả kết quả đúng và trước 
thời gian quy định 1.587 hồ sơ, còn 38 hồ sơ trong hạn tiếp tục giải quyết cho 

công dân theo đúng quy định. 

- Trình UBND tỉnh xem xét Quyết định ban hành danh mục và phương 
thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh 

vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh một số chỉ tiêu năm 2022 lĩnh vực 

hoạt động của ngành, các Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải huy động không hết 
công suất, phát giảm sản lượng ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế chung 

của tỉnh. 

- Công tác tổ chức: Lập danh sách cử 01 công chức lãnh đạo Sở tham gia 

lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2022; Thực hiện các thủ tục bổ 
nhiệm chức danh nghề nghiệp cho 01 viên chức sau thời gian tập sự; xét nâng 

phụ cấp thâm niên vượt khung cho 01 viên chức 

- Ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức 

không giữ chức vụ của Sở Công Thương năm 2022 theo Nghị định 59/2019/NĐ-
CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; Báo cáo kết quả rà soát sắp xếp tổ chức lại 
các đơn vị sự nghiệp công lập 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế năm 2021 và 
nâng cao các Chỉ số thành phần thuộc Chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS trong 

năm 2022 và những năm tiếp theo; Xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực 
hiện ISO điện tử tại cơ quan. 

- Thực hiện kiểm kê, xác định giá trị tài sản và Quyết định thanh lý tài sản 
cố định, công cụ dụng cụ tại Sở Công Thương theo quy định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 
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- Phối hợp triển khai Kế hoạch số 732/KH-KTĐK-SNN ngày 29/7/2022 
của Khối thi đua Khối 7 và tham gia Hội thao Khối thi đua Khối 7 lần thứ VI 

năm 2022 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Cụm trưởng.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện xét tuyển viên chức thành công chức, đảm 
bảo đủ số lượng biên chế làm việc tại Sở Công Thương và công khai minh bạch 

tài chính, kinh phí của cơ quan theo quy định.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:  

1. Những mặt đạt được: 
- Chỉ tiêu về thương mại như Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 

khá cao so với cùng kỳ, dịch vụ du lịch phục hồi nhanh. 

- Sức mua hàng hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra bình thường; Giá cả thị 
trường nội địa không có nhiều biến động mới, từ trung tuần tháng 7 đến nay giá 

xăng dầu trong nước được điều chỉnh 04 lần giảm, giúp cho các doanh nghiệp, 
người tiêu dùng tạm thời giảm được chi phí, một số mặt hàng thiết yếu không bị 

ảnh hưởng nữa bởi sức ép của mặt hàng xăng dầu tăng cao. Nguồn cung hàng 
hóa cơ bản được đảm bảo, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng cho người dân và 

doanh nghiệp. 

- Hoạt động khuyến và xúc tiến thương mại ngày càng được đổi mới và đa 

dạng, nhiều sản phẩm OCOP - CNNTTB của tỉnh được biết đến qua nhiều kênh 
giới thiệu, quảng bá như: Phiên chợ, Hội chợ, cửa hàng tại các điểm du lịch, các 

Sàn TMĐT hiện đại, Sàn giao dịch TMĐT các tỉnh, thành,.. 

* Nguyên nhân đạt được: 

- Nhu cầu mua sắm một số mặt hàng tăng cao (trang phục, sách, vở, đồ 

dùng học sinh, sinh viên), do sắp đến ngày tựu trường; Một số điểm du lịch của 
tỉnh hoạt động tốt, kết hợp lưu trú, ăn uống tại chỗ, thu hút khách từ các tỉnh, 

thành khác đến tham quan, nghỉ mát (Ba Động, Ao Bà Om, Cồn Chim,..). Ngoài 
ra, trong tháng diễn ra 02 Phiên chợ hàng Việt tại thị xã Duyên Hải và huyện 

Duyên Hải, thu hút trên hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, mua sắm, 
đóng góp vào tăng trưởng các chỉ tiêu về thương mại. 

- Công tác kiểm soát, điều hành giá cả của Chính phủ ngày càng linh hoạt, 
hiệu quả, đặc biệt là các mặt hàng xăng, dầu; Chương trình bình ổn thị trường 

hàng hóa của một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh được ngành công 
thương phối hợp triển khai tốt và đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. 

- Công tác Khuyến công và Xúc tiến thương mại triển khai đảm bảo theo 
tiến độ kế hoạch đề ra. 

 2. Mặt hạn chế, khó khăn: 

- Giá trị sản xuất giảm so với tháng trước và lũy kế giảm so cùng kỳ, một 
số sản phẩm gặp khó khăn về thị trường, sản xuất đạt thấp so với kế hoạch. 

- Các Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải ước tháng 8/2022 chỉ sản xuất bằng 
65,86% kế hoạch phân bổ trong tháng của Bộ Công Thương (trong đó, Nhà máy 

NĐ 2 A0 ngừng huy động trong tháng 6 và tháng 7; Nhà máy 3 ngừng huy động 
tháng 8).  
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- Một số dự án Cụm công nghiệp triển khai chậm tiến độ. 

* Nguyên nhân hạn chế: 

- Một số doanh nghiệp đang thực hiện sửa chữa máy móc thiết bị hoặc 
không có đơn hàng nên tạm ngưng sản xuất 2-3 tháng(9). 

- Kế hoạch huy động sản lượng phát điện các tháng cuối năm tập trung 

vào Nhiệt điện DH 1, còn Nhiệt điện DH 3 và DH 3-mở rộng huy động rất thấp 
do diễn biến thủy văn, giá nhiên liệu đầu vào tăng cao dẫn tới nhu cầu phụ tải 

giảm, dẫn đến giá trị sản xuất của ngành điện giảm. Mặt khác, nhóm ngành sản 
xuất và phân phối điện chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị sản xuất công 

nghiệp của tỉnh (8 tháng chiếm 47,46%), nên khi nhóm này giảm sẽ tác động 
kéo theo giá trị chung giảm.  

- Chủ đầu tư chậm triển khai các thủ tục đầu tư một số Cụm công nghiệp 
10trên địa bàn. 

IV. CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 9/2022: 

Căn cứ Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh 

Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 
2022; Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh và Quyết 

định số 60/QĐ-BCT ngày 1801/2022 của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch, 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 
của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Sở Công Thương tập 
trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1- Tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ chuyên môn được Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh giao trong năm 2022. 

2- Trình UBND tỉnh: ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 31-

CTr/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 
10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa 

chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045; kiện toàn Hội đồng xét duyệt đề cương dự án “Điều tra, kiểm tra những 

công nghệ kém hiệu quả, không thân thiện với môi trường, tăng phát thải khí 
nhà kính trong ngành công thương và xây dựng lộ trình kế hoạch thực hiện giảm 

nhẹ phát thải nhà kính”; Theo dõi tiến độ, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đúng 
quy trình, quy định của pháp luật về triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật các Cụm công nghiệp và hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải 
phóng mặt bằng các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển 

khai khảo sát, hướng dẫn thu thập thông tin về an toàn công nghiệp, hóa chất và 
bảo vệ môi trường của doanh nghiệp ngành công thương trên địa bàn huyện 
Duyên hải và thị xã Duyên Hải. 

3- Tiếp tục hỗ trợ, theo dõi đôn đốc thực hiện tiêu chí chợ, điện nông 
thôn, tiêu chí cụm công nghiệp trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn 

                                        
9 Công ty TNHH SX-TM Định An tạm ngưng sản xuất để sửa chữa; Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong tạm ngưng sản xuất 
giày thành phẩm do không có đơn hàng. 
10 CCN Phú Cần 
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mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn các huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải và Trà 
Cú. 

4- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công Thương về công tác bình ổn 
thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu, trong đó tập trung chỉ đạo và có biện 
pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chương trình BOTT, các doanh nghiệp 

sản xuất, kinh doanh mặt hàng thiết yếu, nhất là mặt hàng thịt lợn trên địa bàn 
tập trung nguồn lực tiết giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản xuất và giá 

bán sản phẩm, bình ổn thị trường mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng LTTP, đồng 
thời có kế hoạch bảo đảm nguồn cung trong thời gian tới; Phối hợp với Cục 

quản lý thị trường và các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát, 
đánh giá hệ thống kênh phân phối nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích doanh nghiệp 

và người tiêu dùng; theo dõi sát diễn biến giá cả, cung cầu các mặt hàng thiết 
yếu nhất là mặt hàng thịt lợn trên địa bàn tỉnh. 

5- Trình UBND tỉnh xin chủ trương triển khai nội dung đầu tư xây dựng, 
cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-

2025; Triển khai hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc 
vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phối hợp với Đài 

Truyền hình Trà Vinh thực hiện chuyên mục về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng; Trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định công bố Danh mục địa điểm được 
tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, 

triển lãm trên địa bàn tỉnh trong năm 2023; Tham mưu xây dựng dự thảo Kế 
hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xúc tiến 
thương mại trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. 

6- Tổ chức: Nghiệm thu 03 đề án khuyến công về hỗ trợ ứng dụng máy 
móc thiết bị trong sản xuất(11), 01 chuyến học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh, 01 

cuộc Hội nghị tập huấn chính sách khuyến công và xúc tiến thương mại, 01 lớp 
tập huấn “Nâng cao các kỹ năng kinh doanh” cho các cơ sở, doanh nghiệp và 

HTX đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Đài Phát thanh và truyền 
hình Trà Vinh thực hiện chuyên mục“Cơ sở, doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất 

sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ tết trung thu năm 2022”; Triển 
khai thực hiện 01 cửa hàng giới thiệu và bán các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm 
OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại Khu di tích Ao Bà Om. Tiếp tục tư vấn 

hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp triển khai 16 đề án đã đăng ký kế hoạch khuyến công 
năm 2023; Hỗ trợ hướng dẫn cho các đơn vị doanh nghiệp tham gia xây dựng 

gian hàng trực tuyến, Sàn TMĐT của tỉnh và các sàn TMĐT: Tiki, Voso, 
Sendo,... 

7- Tổ chức 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 

                                        
(11)
 “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất Than viên gáo dừa” tại Công ty TNHH Một Thành Viên Sản 

Xuất Thương Mại Dương Phát, địa chỉ Ấp Ngã Tư 1, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần; đề án “ Hỗ trợ ứng dụng máy đóng gói 

tự động trong sản xuất bánh ống gạo truyền thống” tại Hộ kinh doanh Đặng Văn Sơn, địa chỉ Ấp Số 05, xã Mỹ Cẩm, huyện 
Càng Long; đề án “ Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất trà hòa tan” tại Công ty  TNHH MTV TM -SX 

Phú Quới, địa chỉ Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành. 
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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 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; Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo 
kế hoạch được phê duyệt năm 2022 và tham gia các Đoàn thanh tra của Thanh 

tra tỉnh, các Đoàn Thanh tra liên ngành do các sở, ngành tỉnh chủ trì. 

8- Thực hiện kịp thời, đúng quy định về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, 

giải quyết các chế độ chính sách về bảo hiểm, nâng bậc lương, hưu trí và các chế 
độ khác cho CCVCNLĐ; Triển khai tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao 

năng lực, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Bộ phận một cửa, 
trực tiếp với doanh nghiệp, người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

của tỉnh; Tham mưu đảm bảo việc tuyển dụng công chức, xét chuyển viên chức 
thành công chức, đủ số lượng theo chỉ tiêu biên chế được giao cho Sở Công 

Thương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu tại cơ 
quan, đơn vị. Tiếp tục theo dõi việc phân cấp quản lý và triển khai các TTHC 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương. 

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

tháng 8 và Chương trình tháng 9/2022. 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.  

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Phạm Văn Tám 

 

 

 

 

  



 
 

PHỤ LỤC 

Các Chương trình, đề án, dự án thực hiện Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh 

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-SCT ngày    tháng 8 năm 2022 của Sở Công Thương) 

 

ST

T 
Nội dung công việc 

Cơ quan 

thực 

hiện 

Tiến độ thực hiện đến nay 

1 
Kế hoạch phát triển Cụm Công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến 
năm 2025 

Sở Công 

Thương 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 24/02/2022 

thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU ngày 23/9/2021 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về phát triển hạ tầng giao thông; khu 
kinh tế, cụm công nghiệp; đô thị và công nghệ thông tin tỉnh Trà Vinh 

giai đoạn 2021-2025. Sở Công Thương không tham mưu UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch nữa mà chỉ Xây dựng Kế hoạch của Sở để triển 

khai thực hiện. Đến nay đã thực hiện xong (Kế hoạch số 57/KH-SCT 
ngày 16/6/2022 của Sở Công Thương) 

 

2 

Quyết định Công bố Danh mục địa 
điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm 

thương mại và lĩnh vực ưu tiên được 
tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn 

tỉnh năm 2023. 

Sở Công 

Thương 
Dự kiến trình UBND tỉnh tháng 9/2022 

3 Quyết định ban hành quy định về 
chuyển đổi mô hình tổ chức kinh 

doanh, khai thác và quản lý chợ trên 
địa bàn tỉnh Trà Vinh (thay thế Quyết 

Sở Công 
Thương 

Sở Công Thương đã có báo cáo số 595/BC-SCT ngày 05/8/2022 báo 
cáo UBND tỉnh về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về 

lĩnh vực phát triển và quản lý chợ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.  

Hiện nay, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo và xin ý kiến đối 
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ST

T 
Nội dung công việc 

Cơ quan 

thực 

hiện 

Tiến độ thực hiện đến nay 

định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 

09/02/2015,  Quyết định số 
02/2019/QĐ-UBND ngày 29/01/2019, 

Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND 
ngày 11/9/2015). 

với (dự thảo 2) Tờ trình Chính phủ và Nghị định về phát triển và quản 

lý chợ (tại Công văn số 8387/BCT-TTTN ngày 27/12/2021) và Bộ 
Công Thương cũng tiếp tục tổ chức hội thảo để lấy ý kiến góp ý nội 

dung dự thảo Nghị định phát triển và quản, lý chợ (dự thảo 3) từ ngày 
28-29/6/2022, tại Ninh Bình. Tuy nhiên, đến nay Bộ chưa lấy ý kiến 

đóng góp bằng văn bản của các địa phương về dự thảo lần 3 của Nghị 
định về phát triển và quản lý chợ.  

Từ cơ sở nêu trên, Sở Công Thương kính đã đề xuất Ủy ban nhân dân 
tỉnh chấp thuận cho Sở Công Thương xây dựng dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật về lĩnh vực phát triển và quản lý chợ thuộc thẩm 

quyền của UBND tỉnh (để thay thế Quyết định số 02/2015/QĐ-
UBND ngày 09/02/2015, Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 

29/01/2019, Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015), sau 
khi Chính phủ ban hành Nghị định phát triển và quản lý chợ, nhằm 

đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với quy định của văn bản 
quy phạm pháp luật cấp trên, thời gian hoàn thành dự kiến trong 

quí I/2023. 

Ngày 12/8/2022, UBND tỉnh đã có Chủ trương chấp thuận tại công 

văn số 3473/UBND-THNV về việc gia hạn thời gian trình ban hành 
Quyết định của UBND tỉnh. 
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