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Số:        /BC-SCT Trà Vinh, ngày      tháng 9 năm 2022 

 
BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại  
tháng 9, lũy kế 9 tháng 2022 và Chương trình 03 tháng cuối năm 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”. Sở Công Thương báo cáo kết quả đạt 
được tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022 như sau: 

I. VỀ CHỈ TIÊU CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI THÁNG 9, LŨY 

KẾ 9 THÁNG NĂM 2022: 
Trong 09 tháng đầu năm 2022 tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động 

thương mại có nhiều chuyển biến phục hồi tích cực, khả năng đến cuối năm sẽ đạt 
được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.  

1. Công nghiệp:  
- Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 9 tăng 13,44% so tháng trước, 

lũy kế 9 tháng giảm 25,53% so cùng kỳ.  
- Giá trị sản xuất công nghiệp ước 9 tháng ước đạt 23.242,84 tỷ đồng, 

giảm 3,26% so cùng kỳ, đạt 83,5% so kế hoạch (Trong đó: nhóm ngành công 
nghiệp khai khoáng lũy kế ước đạt 9,53 tỷ đồng, tăng 18,74% so cùng kỳ, đạt 

68,08% kế hoạch; Nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 11.115,16 
tỷ đồng, tăng 20,65% so cùng kỳ, đạt 77,99% kế hoạch; Nhóm ngành cung cấp 
nước, hoạt động xử lý rác thải, nước thải ước đạt 227,69 tỷ đồng, tăng 3,62% so 

cùng kỳ, đạt 65,05% kế hoạch; Nhóm ngành sản xuất, phân phối điện ước đạt 
11.890,46 tỷ đồng, giảm 18,47 % so cùng kỳ, đạt 89,95% kế hoạch). 

- Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Tháng 9/2022 so với tháng 

8/2022 có 10 sản phẩm tăng (Điện sản xuất; may măc; than hoạt tính; thuốc viên 

các loại; gạo xay xát; thủy sản đông lạnh; thảm dệt các loại; Bộ truyền dẫn điện 
dùng trong ô tô; điện thương phẩm; Sản xuất túi xách các loại); 02 sản phẩm 

giảm (Giày thành phẩm, nước sinh hoạt) và 01 sản phẩm hết thời vụ sản xuất 
(đường kết). Lũy kế 09 tháng so với cùng kỳ có 10 sản phẩm tăng (Giày thành 

phẩm, Sản xuất túi xách các loại, thuốc viên các loại; đường kết; Bộ truyền dẫn 
điện dùng trong ô tô; gạo xay xát; may măc; điện thương phẩm; nước sinh hoạt; 

thảm dệt các loại) và 03 sản phẩm giảm (thủy sản đông lạnh; than hoạt tính; điện 
sản xuất). 
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- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: Tháng 9 phát triển được 540 hộ sử dụng điện, 
Lũy kế  9 tháng phát triển 3.183 hộ sử dụng điện, đạt tỷ lệ 99,37% so với tổng số 

hộ dân toàn tỉnh(1). 
2. Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 9 ước đạt 

4.782,11 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng ước đạt 35.409,32 tỷ đồng, tăng 40,79% so cùng 

kỳ, đạt khá cao so với kế hoạch 96,34%(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: Tháng 9/2022 phát triển mới 39 doanh 
nghiệp, lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 phát triển 197 doanh nghiệp, tổng số vốn 

3.794,45 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 4.370 lao động; không có doanh 
nghiệp nào giải thể. Nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 10.911 cơ sở, doanh nghiệp 

(trong đó: 489 doanh nghiệp, 08 HTX, 10.361 cơ sở và hộ cá thể), giải quyết việc 
làm cho 59.733 lao động. 

+ 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. 

+ Tiến độ các cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Tân Ngại: Đã san lấp 
mặt bằng đạt 50% khối lượng; đang triển khai thi công đồng bộ các hạng mục: Hệ 

thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống cấp nước; đã hoàn thành đóng cọc 
móng nhà máy GMP-EU; Cụm công nghiệp Phú Cần, huyện Tiểu Cần: đã san lấp 

khoảng 152.000 m3/180.000 m3, chiếm 84,44% khối lượng cần san lấp, đã hoàn 
thành hồ sơ cấp phép xây dựng; Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu 

Ngang: Sau thời gian xin tạm dừng triển khai thi công, ngày 22/9/2022 chủ đầu 
tư đã tiếp tục triển khai thi công và đang thực hiện xin Giấy phép xây dựng; Cụm 

công nghiệp An Phú Tân: Đã được UBND tỉnh Quyết định thành lập (Quyết định 
số 1882/QĐ-UBND ngày 21/9/2022). 

- 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(3), 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 điện BOT 

                                        
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 9 tháng ước đạt 24.422,97 tỷ đồng, tăng 33,48% so cùng kỳ, đạt 92,28% so kế hoạch; Lưu trú, ăn 

uống ước đạt 6.094,16 tỷ đồng, tăng 59,04% so cùng kỳ, vượt 10,28% so kế hoạch; Dịch vụ khác ước đạt 4.879,15 tỷ đồng, 

tăng 62,15% so cùng kỳ, vượt 2,94% so kế hoạch; dịch vụ Du lịch đã mở cửa trở lại và đang phục hồi tốt, doanh thu đạt 13,04 

tỷ đồng, giảm 5,93% so cùng kỳ và đạt 62,11% kế hoạch. 
3 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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Duyên Hải 2 để đảm bảo phương án sản xuất, mua bán điện, tạo sự hài hóa lợi ích 
giữa các bên; kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ về việc lắp đặt thiết 

bị đo đạc, quan trắc, đánh giá tiềm năng gió trên biển tại vị trí nghiên cứu dự án 
Nhà máy điện gió Offshore Trà Vinh; Chấp thuận cho chủ trong lắp đặt thiết bị 
đo gió dự án Nhà máy điện gió Kiều Thi Trà Vinh tại vị trí V2-1, V2-6, V2-7, V2-

9;  xem xét, phê duyệt Báo cáo về việc dịch chuyển vị trí trạm biến áp 220kV 
Đông Thành 1 và Đông Thành 2. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển điện; 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 thi “Tìm hiểu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” 
cho sinh viên, đoàn viên thanh niên Trường Đại học Trà Vinh, Trường Cao đẳng 

Y Tế Trà Vinh, Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh với hơn 300 sinh viên/học sinh 
tham dự; Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật cho 60 đại biểu 

thuộc các đơn vị sản xuất, sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh tham dự. 

- 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, tháng 9 phát triển 

0,96km đường dây trung thế; 0,34km đường dây hạ thế, 24 trạm biến áp (dung 
lượng 1.925kV). Lũy kế 9 tháng phát triển 14,98km đường dây trung thế; 2,91km 

đường dây hạ thế, 136 trạm biến áp (dung lượng 23.000,33kV). Nâng tổng số toàn 
tỉnh 3.142,61km đường dây trung thế; 5.338,46km đường dây hạ thế và 6.469 

trạm biến thế (tổng dung lượng 558.441,13kVA).  

+ Triển khai kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022, 
trong tháng tiết kiệm là 2.319.048 kWh, giảm 5,58% so với cùng kỳ năm 2021 

(2.456.098 kWh). Lũy kế 09 tháng 2022 là 18.557.638 kWh, tăng 5,54% so với 
cùng kỳ năm 2021 (17.584.136 kWh). Trong đó: Doanh nghiệp sản xuất: 

7.302.517 kWh, chiếm 39,35% tổng sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh. 

3. Lĩnh vực thương mại:  

- Phát triển 04 cửa hàng xăng dầu; xác nhận 03 hồ sơ đăng ký tổ chức hội 
chợ, triển lãm thương mại. Nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 328 cửa hàng, sức chứa 

9.840m3, 12 thương nhân phân phối và 01 tổng đại lý và 04 kho xăng dầu với tổng 
dung tích 9.100m3; 05 Thương nhân phân phối mua bán khí; 07 siêu thị, 02 Trung 

tâm thương mại và 116 chợ; 24 Cửa hàng tiện lợi (Bách Hóa xanh 16 cửa hàng; 
Vinmart+ 08 cửa hàng); 04 máy bán hàng tự động,... các đơn vị được thiết kế xây 
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dựng đảm bảo an toàn theo quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành, từng bước hình 
thành nét văn minh thương mại. 

- Về hoạt động cấp Giấy phép, cấp Giấy chứng nhận, Xác nhận lĩnh vực 
thương mại: Xác nhận 13 hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại; 08 hồ sơ đăng ký 
tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; tiếp nhận và đăng tải 12.305 thông báo 

khuyến mại trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương Trà Vinh; cấp 116 
giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; 03 hồ sơ thông báo tổ 

chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp và 01 hồ sơ xác nhận đăng ký 
sửa đổi, bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. 

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

- Triển khai thực hiện 09/11 đề án(4) hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 

tiến vào sản xuất với tổng kinh phí thực hiện là 3,06 tỷ  đồng, trong đó: kinh phí 
khuyến công địa phương hỗ trợ là 1,45 tỷ đồng, vốn đối ứng của cơ sở CNNT là 

1,6 tỷ đồng. 

- Đề cử 18 sản phẩm, bộ sản phẩm của 16 cơ sở CNNT đăng ký tham gia 

bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022. 

- Tổ chức 01 lớp truyền nghề “Đan ghế dây nhựa” cho 19 học viên là lao 

động nông thôn của hộ kinh doanh tại Càng Long; 01 lớp tập huấn khởi sự doanh 
nghiệp, nâng cao năng lực quản lý điều hành; thực hiện 04 kỳ phát hình Chuyên 
mục Khuyến công; Tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền, cập nhật thông tin mã 

vạch sản phẩm cho 4 cơ sở, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức 01 cuộc Hội chợ triển lãm thương mại sản phẩm Công nghiệp 

nông thôn – OCOP Trà Vinh. Kết quả: Hội chợ có quy mô 270 gian hàng của 120 
đơn vị, doanh nghiệp tham gia (5), doanh thu hội chợ đạt trên 7,5 tỷ đồng; Tham 

gia 6 cuộc hội chợ ngoài tỉnh; 02 Phiên chợ hàng Việt về nông thôn trên địa bàn 
tỉnh; Hỗ trợ xây dựng và bàn giao 02 chuỗi cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm 

đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thủ công mỹ nghệ, OCOP 
tại Khu du lịch Biển Ba Động, thị xã Duyên Hải và Điểm du lịch Cồn Chim, huyện 

Châu Thành; thiết kế và in 1.000 quyển ấn phẩm, quyển sổ tay Giới thiệu thông 
tin tuyên truyền các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP 

cấp tỉnh. 

- Tổ chức kết nối giao thương giữa nhà cung cấp vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại giới thiệu 

các sản phẩm tiêu biểu, có tiềm năng xuất khẩu ở các địa phương; Tổ chức chuyến 
kết nối cho các doanh nghiệp, HTX sản xuất của tỉnh Trà Vinh với các thương 

                                        
4 “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cán dụng cụ làm vườn” tại Hộ kinh doanh Cửa hàng Lục Thành 

Vũ; “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gỗ mỹ nghệ” tại Hộ kinh doanh Nguyễn T hanh Phong; “Hỗ trợ 

ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bánh tráng” tại Hộ kinh doanh Phan Quang Đáng; “Hỗ trợ ứng dụng máy 

xay xát trong chế biến lúa gạo” tại Tổ hợp tác Hạt gạo Phù Sa; “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bánh 
ngọt” tại Hộ kinh doanh Tiệm bánh Ngọc Thu; "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mật hoa dừa" tại 

Công ty TNHH Trà Vinh Farm; “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;“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 ; “Hỗ trợ ứng dụng máy đóng gói tự động trong sản xuất bánh ống gạo 

truyền thống” tại Hộ kinh doanh Đặng Văn Sơn. 
5 Trong đó có 18 đơn vị tỉnh, thành bạn gồm: Bạc Liêu, Long An, An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Đăk Lăk, Tây Ninh, Bình 

Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Bình Phước, Phú Yên, Cần Thơ, Tp. Hồ Chí Minh. 
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nhân tại hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.; Thông tin về hỗ trợ giới thiệu, 
quảng bá, kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản 130 lượt doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh biết, có nhu cầu(6). 

- Hoạt động thương mại điện tử: Hướng dẫn cho 24 đơn vị (7) tham gia xây 
dựng, cập nhật gian hàng trực tuyến trên các sàn TMĐT Tiki.vn, Voso.vn, 

Sendo.vn,..; Thực hiện liên kết Sàn TMĐT của tỉnh Trà Vinh với 14 tỉnh, thành 
trên cả nước, để trao đổi, hỗ cung cấp thông tin của các doanh nghiệp đăng lên 

các Sàn thương mại điện tử của từng địa phương, đến nay có 51 doanh nghiệp với 
trên 115 sản phẩm được đăng tải. 

5. Lĩnh vực nông thôn mới:  

- Hỗ trợ thực hiện tiêu chí 4 về điện trên địa bàn các huyện đăng ký đạt 

chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Kiểm tra kết quả thực hiện tiêu 
chí 4, tiêu chí 6.1, tiêu chí 6.2 trong bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới 

tại huyện Cầu Kè, Châu Thành, Tiểu Cần và Trà Cú. Kết quả kiểm tra Tiêu chí 
6.2 tại huyện Châu Thành: Tiêu chí mức độ A đạt 53%, mức độ B đạt 60%; Về 

Tiêu chí 4 tại các huyện Châu Thành, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú chưa đạt, do các 
xã chưa đánh giá tiêu chí; Về Tiêu chí 6.1 (cụm công nghiệp) chưa đạt, do chưa 

triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 

- Tiếp tục duy trì số tiêu chí 4 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; 29/85 xã đạt nông mới nâng cao; 04 
huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.  

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

chế:  

Triển khai 05 cuộc kiểm tra chuyên ngành đối với 42 cơ sở sản xuất, kinh 

doanh về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực: kinh doanh 
xăng dầu; An toàn thực phẩm nhân dịp Tết Trung thu năm 2022; kinh doanh khí 

                                        
6 thành phố Đà Nẵng (45 sản phẩm các loại), Gừng tỉnh Nghệ An; sản phẩm dứa tỉnh Lào Cai, sản phẩm nông sản tỉnh Đắk 

Nông (52 sản phẩm); sản phẩm Ocop của tỉnh Bình Thuận (70 sản phẩm các loại); sản phẩm củ năng của tỉnh Lâm Đồng, Củ 

Sâm Hoàng Sin Cô tỉnh Lào Cai, sản phẩm ocop và sản phẩm Bò tỉnh Hà Giang (hơn 4000 sản phẩm các loại). 
7 (1) Hộ kinh doanh Lâm Mộng Thúy - Cơ sở dầu dừa sạch Phương Huỳnh với sản phẩm Dầu Dừa hoa hồng - Kokofi- Rose; 

(2) Hộ kinh doanh Đặng Văn Sơn - Sản phẩm Cốm Gạo, có 01 sản phẩm OCOP); (3) Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Huyền 
Hội (sản phẩm Gạo Tím Huyền Hội, Gạo Sạch thượng hạng; (4) Hộ kinh doanh Trần Thủy Tiên (sản phẩm Tương hột Cẩm 

Hưng); (5) Hộ kinh doanh Thạch Hùng (sản phẩm Cốm dẹp Hùng Tuyền); (6) Công ty TNHH Đồng Phát Dophaco (sản phẩm 

Viên uống đẹp da DOPHA BEAUTY); (7) Hộ kinh doanh Mai Thị Hoàng Loan (SP Bánh tét Ba màu, Bánh tét Xanh thập 

cẩm); (8) Công ty TNHH MTV TM -SX Phú Quới (SP Trà sâm Đinh Lăng , Trà thảo mộc Nhãn lồng, Trà Hoa đậu biếc, Trà 

Măng tây, Trà Dứa thơm, Trà Tía tô, Trà Sả); (9) Cơ sở Tôm Cá khô Tiến Hải (SP Tôm khô, cá khô); (10) Hộ kinh doanh 
Thành Lợi (SP Tương ớt, Sa tế Thành Lợi); (11) Hộ kinh doanh Thái Phúc Thành (SP Lạp Xưỡng Vạn Thành); (12) Doanh 

nghiệp tư nhân Thuận Thiên Trà Vinh (sản phẩm gạo Quê tôi); (13) Công ty cổ phần thực phẩm Biển Xanh (sản phẩm Nước 

khoáng thiên nhiên Sao Biển-STARFIWA OCOP 3 sao); (14) Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Huyền Hội (sản phẩm Gạo 

Tím Huyền Hội, Gạo Sạch thượng hạng OCOP 3 sao); (15) Hộ kinh doanh Đặng Văn Sơn - Sản phẩm Cốm Gạo; (16) Hộ kinh 

doanh Phạm Thị Phú Phúc (sản phẩm Tinh bột nghệ OCOP 3 sao); (17) Cty TNHH MTV Hồng Liên (sản phẩm Cá đù 1 nắng, 
Khô cá lưỡi trâu nguyên con một nắng, Khô cá khoai sẻ OCOP 3 sao); (18) Hợp tác xã nông nghiệp thương mại và sản xuất  

dịch vụ Châu Hưng (sản phẩm Gạo hạt ngọc Châu Long OCOP 3 sao); (19) Cty TNHH MTV Hồng Liên sản phẩm Cá đù 1 

nắng, Khô cá lưỡi trâu nguyên con một nắng, Khô cá khoai sẻ OCOP 3 sao); (20) HKD Trần Thị Hiền (sản phẩm Bánh tráng 

sữa nước cốt dừa OCOP 3 sao); (21) Công ty TNHH MTV TM -SX Phú Quới (Bộ sản phẩm Trà Đinh Lăng, Nhãn lồng, Măng 

tây, Tía tô, Sả, Hoa đậu biếc, Dứa OCOP 3 sao); (22) HKD Mai Hoàng Lý (sản phẩm Bánh tét Ba màu,  Bánh Tét ngót OCOP 
3 sao); (23) HKD Vĩnh Xương – Trà Vinh (sản phẩm Bánh trung thu gà quay jampon, …OCOP 3 sao); (24) Hộ Kinh Doanh 9 

Di (sản phẩm Bánh Tét màu xanh OCOP 3 sao). 
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dầu mỏ hóa lỏng và lĩnh vực hoạt động điện lực. Kết quả, đã xử phạt vi phạm 
hành chính 09 trường hợp, với số tiền 219 triệu đồng; Thực hiện 01 cuộc kiểm tra 

nội bộ về chấp hành quy định pháp luật trong tham mưu cấp các loại giấy phép, 
giấy chứng nhận lĩnh vực công thương; Tổ chức 18 cuộc tiếp công dân định kỳ; 
lãnh đạo Sở tiếp đột xuất 02 lượt, Thanh tra Sở tiếp thường xuyên 03 lượt; Tiếp 

nhận 04 đơn yêu cầu, kiến nghị phản ánh của công dân. Kết quả xử lý: phối hợp 
với các thành phần liên quan xác minh, phúc đáp 02 đơn thuộc thẩm quyền, 

chuyển 02 đơn đến cơ quan thẩm quyền giải quyết; Tham gia 05 Đoàn thanh tra, 
kiểm tra liên ngành: về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 

và “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, việc chấp hành chính sách pháp luật 
của Nhà Nước trong quá trình hoạt động của Hợp tác xã Điện An Trường, việc 

chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí do các sở, 
ngành: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Cục Quản 

lý thị trường tổ chức; Tham mưu xây dựng Báo cáo Sơ kết 05 năm 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. 

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 15/12/2021 đến ngày 14/9/2022) là 13.649 hồ sơ (trong đó tồn kỳ trước 

12 hồ sơ, có 11.925 hồ sơ nhận trực tuyến, 1.712 hồ sơ nhận trực tiếp và dịch vụ 
bưu chính; số hồ sơ thực hiện 4 tại chỗ là 13.355 hồ sơ), trả kết quả đúng và trước 

thời gian quy định 13.574 hồ sơ, còn 75 hồ sơ trong hạn tiếp tục giải quyết cho 
công dân theo đúng quy định. 

- 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: Triển khai Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng công chức, 
viên chức năm 2022, 9 tháng đơn vị đã lập danh sách cử 88 lượt CCVC tham gia 

các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường Chính trị và các đơn vị tổ chức, nhằm nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CCVC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
hành chính phục vụ nhân dân; 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; Thực hiện các thủ tục tiếp nhận 01 
công chức trúng tuyển, 01 đội viên Đề án 500, 02 viên chức vào làm công chức, 

giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với 02 công chức và 01 công chức, 01 viên chức 
nghỉ việc theo nguyện vọng, 01 công chức chuyển công tác về đơn vị khác. 

- 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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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:  

1. Những mặt đạt được: 

Trong 09 tháng đầu năm 2022 Sở Công Thương đã kịp thời tham mưu Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh triển khai, cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các chủ trương, 
chính sách, các quy định lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh(8). 

Các chỉ tiêu về Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 
đến 9 tháng đều đạt trên 80% so với kế hoạch; Thực hiện tốt công tác bình ổn thị 

trường, tình hình nguồn cung, giá cả hàng hóa cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu 
của người dân; Lĩnh vực xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho sản phẩm được quan 

tâm hỗ trợ phát triển, thông qua nhiều hình thức kết nối cung cầu trực tiếp, gián 
tiếp, qua các sàn thương mại điện tử; Thực hiện tốt công tác kiểm tra đảm bảo an 

toàn thực phẩm lĩnh vực ngành công thương quản lý; Công tác tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC được đảm bảo. 

* Nguyên nhân đạt được: 

- Nguyên nhân chủ quan: Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh và Bộ Công Thương, cùng với sự nổ lực, quyết tâm phấn đấu của toàn 
thể CCVCLĐ, doanh nghiệp trong ngành, vượt qua khó khăn, thách thức thực 

hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Theo dõi nắm chắc tình hình, kịp thời 
tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang triển khai đầu tư sản xuất kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh; Phối hợp tốt với các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố trong triển khai các dự án, chương trình, kế hoạch của ngành công 
thương đã được ban hành, nhất là tham mưu UBND tỉnh xử lý các vấn đề nhạy 

cảm, bức xúc của người dân và doanh nghiệp (như xúc tiến thương mại tìm đầu 

                                        
(8)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 tỉnhl; 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; Trình UBND tỉnh ban hành: (1) Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT -TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (2) Kế hoạch triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa giai đoạn sau dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh; (3) Về việc miễn, giảm thu tiền sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (4) 
Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) của tỉnh Trà Vinh; (5) Quyết định 

13/2022/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 về ban hành “Quy định thời gian bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình 

thông báo trước khi dừng bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; (6) Dự thảo Chỉ thị 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 Trà Vinh đến 

năm 2025; (7) dự thảo báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Trà 
Vinh; (8) Ban hành Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 về 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 tại địa phương năm 2023; (9) Quyết định ban hành Kế 

hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2022 và Tết Nguyên đán năm 2023; (10) 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; - 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 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; 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; Tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 về  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 tỉnh Trà Vinh; 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; Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 thuộc 
lĩnh vực hoạt động của Sở Công Thương; Sửa đổi: Quy chế làm việc của Sở Công Thương, Quy tắc ứng xử của công chức, 

viên chức, người lao động Sở Công Thương. 
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ra nông sản, GPMB thi công các công trình điện, CCN, nguồn cung và giá cả các 
mặt hàng thiết yếu, xăng dầu thời gian qua có biến động). 

- Nguyên nhân khách quan: Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, 

nghị quyết, cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành công thương 
phát triển; Sau đại dịch Covid-19 ngành du lịch phục hồi nhanh và mạnh mẽ, từ 

đó đã thúc đẩy tiêu dùng, bán lẻ và các dịch vụ phát triển; Đối với mặt hàng xăng 
dầu, các thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo 

nguồn cung, tăng cường nguồn hàng vận chuyển xuống các cửa hàng bán lẻ. 

2. Mặt hạn chế, khó khăn: 

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2022 mặt dù đạt tỷ lệ 83,5% 
so với kế hoạch, nhưng giảm so với cùng kỳ; Các Cụm công nghiệp đã thành lập 

triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật chậm tiến độ, khó khăn trong kêu gọi nhà đầu 
tư các cụm công nghiệp đã quy hoạch; 04 dự án điện gió đang triển khai còn chậm 

tiến độ; Nguồn cung ứng xăng dầu có thời điểm còn hạn chế, giá cả biến động 
tăng/giảm theo điều tiết, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp.   

* 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 1-4 tháng(9); Các Nhà máy nhiệt điện 
Duyên Hải 9 tháng đầu năm chỉ được huy động bằng 49,67% kế hoạch phân bổ 

cả năm của Bộ Công Thương; 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 và làm giảm 

giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.  
- Chủ đầu tư các cụm công nghiệp chậm triển khai thực hiện các thủ tục 

đầu tư (10). 

- Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh còn 15/18 Tuabin phải chờ cơ chế giá điện 

gió mới của Chính phủ ban hành. 

- Từ đầu năm đến nay giá xăng trong nước được điều chỉnh tăng/giảm liên 

tục (xăng tăng 09 lần, giảm 11 lần; dầu tăng 07 lần, giảm 09 lần), gây khó khăn 
cho doanh nghiệp trong việc kiểm soát và ổn định giá cả các sản phẩm đầu vào 
phục vụ sản xuất; Vẫn còn một vài cửa hàng bán lẻ hết xăng cục bộ tại thời điểm 

nhất định; Việc tăng cường cung cấp các mặt hàng xăng, dầu của nhà phân phối 
đến cửa hàng bán lẻ còn chậm. 

IV. CHƯƠNG TRÌNH 03 THÁNG CUỐI NĂM 2022: 

Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, trong 03 tháng cuối năm, Sở 

Công Thương tập trung dồn sức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Lĩnh vực công nghiệp: 

                                        
9 Công ty TNHH SX-TM Định An tạm ngưng sản xuất để nâng cấp sửa chữa máy móc từ tháng 6/2022, dự kiến hoạt dộng trở 

lại tháng 10/2022; Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong tạm ngưng sản xuất giày thành phẩm do không có đơn hàng; Công ty 
TNHH MTV CyVina tạm dừng sản xuất theo từng công đoạn, do không có đơn hàng. 
10 CCN Phú Cần, CCN Hiệp Mỹ Tây  



9 

 

 

 

Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển công 
nghiệp; Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp mới đầu tư sớm hoàn 
thành đi vào sản xuất kinh doanh ổn định, quan tâm hỗ trợ triển khai 04 Nhà máy 

điện gió(11); các công trình lưới điện 110kV(12); các cụm công nghiệp Tân Ngại, 
Hiệp Mỹ Tây, Phú Cần, An Phú Tân còn chậm tiến độ. 

2. Lĩnh vực thương mại: 

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch bình ổn thị trường năm 2022 và Tết nguyên 

đán 2023; Theo dõi sát tình hình thị trường, nhất là các mặt hàng xăng dầu, hàng 
hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2023, để kịp thời đề xuất với UBND tỉnh, Bộ Công 
Thương giải pháp bình ổn khi có tình trạng thiếu hụt hàng hóa, gây sốt giá; Hướng 

dẫn Doanh nghiệp, Siêu thị, Trung tâm thương mại, Cửa hàng Bách hóa Xanh, 
Cửa hàng WinMart+ trên địa bàn tỉnh, hưởng ứng tích cực “Tháng khuyến mại 

tập trung quốc gia 2022-VietNam Grand Sale 2022” theo Quyết định số 
1183/QĐ-BCT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ Công Thương. 

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

Tập trung tổ chức tốt Hội chợ gắn với Lễ hội Ok - Om - Bok năm 2022; 
Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam - 

Tây Ninh 2022; Xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động cửa hàng trưng bày 
giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại  Khu 
di tích Ao Bà Om; Triển khai hoàn thành các Đề án khuyến công, các hoạt động 

kết nối cung cầu, các hội chợ, phiên chợ năm 2022 theo kế hoạch đã được phê 
duyệt; Triển khai Quyết định của UBND tỉnh ban hành 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. 

4. Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra: 

Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo Kế 
hoạch; Xây dựng, trình phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra lĩnh vực công 
thương năm 2023; 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 Chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát mặt hàng thuộc 
chức năng quản lý của ngành. 

5. Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính: 

Tiếp tục triển khai tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời, 

đúng quy định các loại thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

                                        
11 Nhà máy điện gió Duyên Hải, Nhà máy điện gió Đông Thành 1, Nhà máy điện gió Đông Thành 2, Nhà máy sản xuất khí 

Hydro xanh Trà Vinh 
12 Đoạn đường dây từ trạm 110kV Cầu Kè – Trà Cú (công trình trạm 110kV Trà Cú và đường dây 110kV Cầu Kè -Trà Cú-

Duyên Hải), Phân pha dây dẫn đường dây 110kV Vũng Liêm-Trà Vinh 2, Xuất tuyến trạm 220kV Trà Vinh 2, Công trình Trạm 
110kV Dân Thành và đường dây đấu nối; Công trình Đường dây mạch 2 trạm 220kV Trà Vinh 2 - trạm 110kV Cầu Kè (chiều 

dài 24,14km, tổng mức đầu tư: 120,3 tỷ đồng) và các công trình đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế năm 2022.  
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Công Thương, đẩy mạnh khuyến khích doanh nghiệp nộp sơ trực tuyến; Rà soát, 
trình cấp thẩm quyền công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

ngành theo đúng quy định của Bộ Công Thương. 

6. Tham gia xây dựng nông thôn mới: 

Hỗ trợ các địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao do Sở Công Thương phụ trách theo kế hoạch đề ra, trong đó tập 
trung cho các huyện Cầu Ngang, huyện Duyên Hải (Tiêu chí 4, 7, 6.1, 6.2). 

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại 
tháng 9, lũy kế 9 tháng và Chương trình công tác 3 tháng cuối năm 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.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
NguyỄn Thị Mộng Thu 

 

 

 

 

  



 
 

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 9 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 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 
09/9/2022 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. 

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.  
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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). 

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