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BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại  
tháng 10, Chương trình công tác tháng 11 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 10/2022 như sau: 

I. VỀ CHỈ TIÊU CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI THÁNG 10 NĂM 

2022: 
1. Công nghiệp:  
- Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 10 giảm 6,02% so tháng trước, 

lũy kế 10 tháng giảm 24,99% so cùng kỳ.  
- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.148,46 tỷ đồng, giảm 1,98% so 

tháng trước, lũy kế 10 tháng ước đạt 25.391,3 tỷ đồng, giảm 2,16% so cùng kỳ, 

đạt 91,22% so kế hoạch (Trong đó: nhóm ngành công nghiệp khai khoáng lũy kế 
ước đạt 10,72 tỷ đồng, tăng 24,11% so cùng kỳ, đạt 76,58% kế hoạch; Nhóm 

ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 12.213,78 tỷ đồng, tăng 22,87% so 
cùng kỳ, đạt 85,7% kế hoạch; Nhóm ngành sản xuất, phân phối điện ước đạt 

12.913,54 tỷ đồng, giảm 18,05 % so cùng kỳ, đạt 97,69% kế hoạch; Nhóm 
ngành cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải, nước thải ước đạt 253,27 tỷ 
đồng, tăng 3,87% so cùng kỳ, đạt 72,36% kế hoạch). 

- Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Tháng 10/2022 so với tháng 

9/2022 có 09 sản phẩm tăng (thảm dệt các loại; Bộ truyền dẫn điện dùng trong ô 

tô; thuốc viên các loại; Giày thành phẩm; thủy sản đông lạnh; Sản xuất túi xách 
các loại; nước sinh hoạt; than hoạt tính; điện thương phẩm)); 03 sản phẩm giảm 

(Điện sản xuất; may măc; gạo xay xát) và 01 sản phẩm hết thời vụ sản xuất 
(đường kết). Lũy kế 10 tháng so với cùng kỳ có 10 sản phẩm tăng (Giày thành 

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

tô; thảm dệt các loại) và 03 sản phẩm giảm (điện sản xuất; thủy sản đông lạnh; 
than hoạt tính). 

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: Phát triển được 1.451 hộ sử dụng điện, lũy kế  
10 tháng phát triển 4.634 hộ sử dụng điện, đạt tỷ lệ 99,42%(1) so với tổng số hộ 

dân toàn tỉnh(2).   

                                        
1 Kế hoạch cuối năm 2022: 99,5% 
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2. Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 10 ước đạt 
4.446,32 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt 39.778,66 tỷ đồng, tăng 47,36% so 

cùng kỳ, vượt 8,23%(3) so kế hoạch. 

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 39 doanh nghiệp, lũy 

kế 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. 

+ Đề cử 02 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Chương trình “Doanh 

nghiệp văn hóa với sự trường tồn cùng dân tộc Việt Nam”; 04 doanh 

nghiệp tham gia Chương trình “Diễn đàn hợp tác phát triển kinh tế và Lễ 

biểu dương doanh nhân, doanh nghiệp, nhà trí thức, nhà khoa học tiêu biểu 

quốc gia; thương hiệu mạnh phát triển bền vững; sản phẩm chất lượng-dịch 

vụ tin dùng năm 2022, do Viện Nghiên cứu hợp tác Khoa học Kỹ thuật Châu 

Á - Thái Bình Dương phối hợp tổ chức.  

+ Về quản lý Cụm công nghiệp: (1) Trình UBND tỉnh xin chủ trương xây 

dựng Quyết định ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa 
đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường 

đối với cụm công nghiệp; (2) Tổ chức họp trao đổi và hướng dẫn hồ sơ, thủ tục 
có liên quan về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp An Phú Tân, 
huyện Cầu Kè; (3) Lấy ý kiến các ngành, địa phương có liên quan về điều chỉnh 

tiến độ dự án đầu tư cụm công nghiệp Phú Cần, huyện Tiểu Cần; (4) thông báo 
thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu dược phẩm TV.Pharm; (5) Về tiến 

độ từng dự án: 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 thủ tục đề nghị cấp 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). 

                                                                                                                          
2 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. 
3 Trong đó, Bán lẻ hàng hóa 10 tháng ước đạt 27.444,96 tỷ đồng, tăng 39,09% so cùng kỳ, vượt 3,7% so kế hoạch; Lưu trú, 

ăn uống ước đạt 6.881,03 tỷ đồng, tăng 69,99% so cùng kỳ, vượt 24,52% so kế hoạch; Dịch vụ khác ước đạt 5.434,39 tỷ 
đồng, tăng 69,79% so cùng kỳ, vượt 14,65% so kế hoạch; dịch vụ Du lịch phục hồi tốt, doanh thu đạt 18,28 tỷ đồng, tăng  

31,86% so cùng kỳ và đạt 87,06% kế hoạch. 
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+ 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.  
- 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 10 phát triển 
2,878km đường dây trung thế; 1,2km đường dây hạ thế, 34 trạm biến áp (dung 

lượng 2.646,5kV), lũy kế phát triển 17,86km đường dây trung thế; 4,11km 
đường dây hạ thế, 160 trạm biến áp (dung lượng 25.646,83kV)(4).  

+ Triển khai kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 
2022, trong tháng tiết kiệm 2.289.639 kWh, giảm 6,78% so với cùng kỳ năm 

2021 (2.456.098 kWh), lũy kế  tiết kiệm được 20.847.277 kWh, tăng 3,92% so 
với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh nghiệp sản xuất: 8.220.287 kWh, chiếm 

39,44%. 

+ Tổ chức 05 lớp tập huấn, sát hạch an toàn điện định kỳ và nâng bậc năm 

2022 cho 146 học viên thuộc Công ty Cổ phần phát triển điện 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). 

3. Lĩnh vực thương mại:  

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 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. 

- Thực hiện báo cáo nhanh về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại công văn số 6192/BCT-
TTTN ngày 07/10/2022 của Bộ Công Thương về việc bảo đảm nguồn cung xăng 

dầu tại địa phương  và công văn số 4653/UBND-KT ngày 11/10/2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

- Xây dựng Kế hoạch: (1) Phối hợp thực hiện chuyên mục tuyên truyền 
cung cấp những thông tin cơ bản về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; (2) Triển 
khai thực hiện Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 19/7/2022  của UBND tỉnh 

lĩnh vực công thương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022;  (3) Tổ chức tập huấn, 
phổ biến kiến thức về Thương mại điện tử năm 2022; (4) Tổ chức Hội nghị  tuyên 

truyền, phổ biến về  Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương 
Quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) của tỉnh Trà Vinh; (5) Tổ chức tập huấn 

bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý chợ năm 2022. 

- Trong tháng không phát triển mới chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và cửa 

hàng xăng, dầu. Đến nay toàn tỉnh có 328 cửa hàng, sức chứa 9.840m3, 12 

                                        
4 Nâng tổng số toàn tỉnh 3.145,49km đường dây trung thế; 5.339,66km đường dây hạ thế và 6.493 trạm biến thế 

(tổng dung lượng 561.087,63kVA). 
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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 dựng đảm bảo an toàn theo quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành, từng bước 

hình thành nét văn minh thương mại. 

- Phúc đáp cho 05 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu(5) tạm dừng bán 

hàng theo đề nghị của doanh nghiệp; Xác nhận đăng ký giờ bán hàng cho 05 cửa 
hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, nâng tổng số đến nay đã xác nhận cho 

231 cửa hàng theo quy định. 

- Về hoạt động cấp Giấy phép, cấp Giấy chứng nhận, Xác nhận lĩnh vực 

thương mại: Xác nhận 08 hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại; 01 hồ sơ đăng ký 
tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; tiếp nhận và đăng tải 2.327 thông báo 

khuyến mại trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương Trà Vinh; cấp 34 
giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; cấp 01 hồ sơ sửa đổi, 

bổ sung giấy phép bán buôn thuốc lá(6).  

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

- Triển khai kế hoạch Tổ chức Hội chợ Xúc tiến Thương mại và Công 
nghiệp nông thôn gắn với Lễ hội Ok- Om- Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022; Làm 
việc với Phòng Kinh tế thành phố Trà Vinh kế hoạch tổ chức Phiên chợ Tết 

quân dân tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. 

- Xây dựng Quy trình tiếp nhận đăng ký và triển khai đề án hỗ trợ ứng 

dụng máy móc thiết bị tiên tiến và mô hình trình diễn kỹ thuật; Làm việc với 02 
đơn vị(7) về tiến độ triển khai đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 

trong sản xuất gạch không nung và trà hòa tan”. Kết quả, Công ty cổ phần vật tư 
vận tải Miền Nam - Chi nhánh Trà Vinh không nhận kinh phí hỗ trợ, do vướng 

thủ tục về sở hữu địa điểm đầu tư, đơn vị còn lại triển khai đảm bảo tiến độ dự 
án(8); Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh xây dựng kịch bản 

chuyên mục khuyến công kỳ 05 với chủ đề “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 
tiên tiến gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm”, lũy kế đến nay đã thực hiện 04 kỳ 

chuyên mục. 

- Tổ chức thành công Hội thảo tình hình hình tiêu thụ nông sản và giải 
pháp tìm kiếm thị trường tỉnh Trà Vinh năm 2022 giữa cơ quan quản lý và các 

doanh nghiệp, cơ sở, hướng đến xây dựng các kênh đầu mối thu mua - tiêu thụ 
hàng nông, thủy sản tại địa phương, có hơn 22 đơn vị tham gia trưng bày, kết 

nối với hơn 30 loại sản phẩm trong và ngoài tỉnh. 

                                        
5 (1) Công ty TNHH MTV SX TM Dầu khí Petrol Life; (2) Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Minh Tâm Hòa Ân; (3) Doanh 

nghiệp tư nhân xăng dầu Đầu Giồng; (4) Doanh nghiệp tư nhân Quốc Duy; (5) Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Mai Trâm. 
6 Lũy kế đến nay xác nhận 21 hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại; 09 hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; 

01 hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; cấp 150 giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện 
bán lẻ xăng dầu; tiếp nhận 03 hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp; 01 hồ sơ đăng ký hợp 

đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung; tiếp nhận và đăng tải 14.632 thông báo khuyến mại trên trang thông tin điện tử  

”sct.travinh.gov.vn” của Sở Công Thương. 
7 Công ty Cổ phần vật tư vận tải Miền Nam - Chi nhánh Trà Vinh; Công ty TNHH MTV TM-SX Phú Quới. 
8 Lũy kế đến nay triển khai thực hiện 09/11 đề án 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. 
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- Tổ chức: 01 chuyến kết nối cho 12 doanh nghiệp, HTX sản xuất của tỉnh 
Trà Vinh với các thương nhân tại hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, có 

12 hợp đồng nguyên tắc được ký kết giữa DN, HTX Trà Vinh với DN, HTX và 
Hộ tiểu thương tỉnh Lâm Đồng;  01 chuyến đi học tập kinh nghiệm cho 05 cơ 
sở, doanh nghiệp và 12 đại biểu là đại diện Phòng Kinh tế thành phố, thị xã, 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, tại tỉnh An Giang; 01 cuộc Hội nghị tập 
huấn chính sách khuyến công và xúc tiến thương mại cho 80 đại biểu là đại diện 

lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn, Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham dự; 01 lớp tập huấn “Xây dựng 

kênh phân phối tự động 4.0 - Chương trình đưa sản phẩm địa phương ra thị 
trường 4.0” cho 73 học viên là các cơ sở, hộ kinh doanh, hợp tác xã và tổ hợp 

tác trong tỉnh tham dự. 

- Vận động 64 sản phẩm, bộ sản phẩm của 51 cơ sở công nghiệp nông 

thôn được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Trà Vinh 
tham gia trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ triển lãm hàng 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022 tại Tây Ninh. Tại 
Hội nghị đã bình chọn 11/16 sản phẩm, bộ sản phẩm của 16 cơ sở CNNT tỉnh 

Trà Vinh đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022; Hoàn 
thành, 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, lũy kế đến nay 

đã xây dựng được 03 cửa hàng. 

- Hoạt động thương mại điện tử: Hỗ trợ 05 doanh nghiệp(9), với 25 loại 

sản phẩm tham gia cập nhật lên Sàn Thương mại điện tử, luỹ kế 10 tháng hỗ trợ 
49 doanh nghiệp, với 663 loại sản phẩm tham gia cập nhật lên Sàn. Nâng tổng 

số đến nay có 195 lượt doanh nghiệp/HTX tham gia sàn với trên 489 loại sản 
phẩm(10).  

5. Lĩnh vực nông thôn mới:  

- Đề nghị các đơn vị có liên quan tăng cường 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. 

- Tham gia Đoàn thẩm định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và đóng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 

ban hành Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai 
đoạn 2021-2025. 

- 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.  

                                        
(9) Cơ sở sản xuất bánh tét Cô Vui, Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nông Nghiệp Gia Hưng; Cơ sở sản xuất mứt 

dừa sữa Cô Vui, Công Ty TNHH Thực phẩm sạch An Tâm; Cơ sở sản xuất mắm tép Thuý Nguyễn  
10 Trong đó có khoảng 126 loại sản phẩm OCOP, 99 sản phẩm CNNTTB và trên 120 loại sản phẩm đạt chứng nhận khác như 
sản phẩm an toàn, VietGap, ISO,.. 
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6. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động  pháp 
chế:  

- Tổ chức tiếp công dân 01 lượt, tiếp nhận 01 đơn kiến nghị về việc xin 
cấp điện phục vụ sản xuất đối với hộ dân ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, 
huyện Duyên Hải. Kết quả xử lý: phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát 

thực tế thống nhất phương án giải quyết theo quy định. 
- Kết luận kiểm tra việc chấp hành quy định về hoạt động điện lực đối với 

Công ty Cổ phần Phát triển điện Trà Vinh, quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính với số tiền 30.000.000 đồng, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh một số hạn 

chế tồn tại trong hoạt động kinh doanh. 

- Tham gia Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành của các sở, ngành tỉnh thực 

hiện thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh 
doanh khí tại Công ty TNHH MTV Thương mại Phúc Gia Khang, kiểm tra tiến 

độ thực hiện dự án Nuôi trồng vi tảo kết hợp điện mặt trời của Công ty Cổ phần 
Solagron và Hậu kiểm về ATTP đối cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

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 15/9/2021 đến ngày 14/10/2022) là 2.069 hồ sơ (trong đó tồn kỳ trước 
75 hồ sơ, 1.808 hồ sơ nhận trực tuyến, 186 hồ sơ nhận trực tiếp và dịch vụ bưu 

chính; số hồ sơ thực hiện 4 tại chỗ là 2.015 hồ sơ), trả kết quả đúng và trước thời 
gian quy định 2.056 hồ sơ, còn 13 hồ sơ trong hạn tiếp tục giải quyết cho công 

dân theo đúng quy định. 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật các hoạt động 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công 
Thương trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện rà soát danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2022 và đề xuất 

dự án cần kêu gọi năm 2023 thuộc lĩnh vực công thương; rà soát, cung cấp danh 
mục Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 

- Báo cáo Kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2022 

đối với lĩnh vực hoạt động của ngành công thương. 

- Công tác tổ chức: Trình UBND tỉnh: Quyết định số lượng cấp phó của 

các phòng thuộc Sở Công Thương và Đề án vị trí việc làm của Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến thương mại; Thông báo tuyển dụng 03 viên chức 

làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại ; báo cáo nhu 

cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2023 đảm bảo theo quy hoạch. 

- Thực hiện các thủ tục đề nghị nâng bậc lương thường xuyên đối với 

02 công chức, viên chức. 

Tóm lại: Đến nay 03 chỉ tiêu ngành công thương: Giá trị sản xuất công 
nghiệp; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng; tỷ lệ hộ sử dụng điện 

lũy kế đến 10 tháng đều đạt trên 90% kế hoạch, riêng tổng mức bán lẻ hàng hóa 
và dịch vụ đã vượt trên 8% kế hoạch. Tình hình giá cả, thị trường, cung ứng 
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hàng hóa, an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, thực hiện 
tốt nhiệm vụ của ngành đề ra. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế khó khăn như: 

sản lượng điện sản xuất của các nhà máy nhiệt điện đạt thấp từ đó ảnh hưởng 
đến giá trị sản xuất của ngành và tốc độ tăng trưởng của tỉnh; tình hình cung ứng 
xăng dầu có lúc ở một vài cửa hàng bán lẽ thiếu hàng cục bộ. 

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022: 

Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tháng 11 Sở Công Thương 

tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Lĩnh vực công nghiệp: 

- 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. 

- Tham mưu UBND tỉnh: ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực 
hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo 

vệ môi trường đối với Cụm công nghiệp; Sơ tổng kết hoạt động của các Ban Chỉ 
đạo. 

- Tiếp tục tham mưu triển khai dự án kiểm kê khí nhà kính ngành Công 
Thương. 

2. Lĩnh vực thương mại: 
- Tổ chức: Tổ chức thành công Hội chợ Ok-Om-Bok năm 2022; Hội nghị  

tuyên truyền, phổ biến về  Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp 

Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) của tỉnh Trà Vinh; Tập huấn bồi 
dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý chợ năm 2022; Tập huấn, 

phổ biến kiến thức về Thương mại điện tử năm 2022. 

- 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 và thành phố, rà 

soát và giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu 
trên địa bàn, bảo đảm việc bán hàng không bị gián đoạn. 

- Tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh thực hiện 
chuyên mục về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hỗ trợ doanh nghiệp kết nối 

với các Sàn thương mại điện tử. Thường xuyên thông tin tình hình thị trường 
xuất khẩu, các sự kiện XTTM đến các doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh. 

- Thực hiện thẩm định và cấp Giấy chứng đủ điều kiện xăng dầu cho các 
doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. 

                                        
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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3. Lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại: 
Tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức Phiên chợ Tết quân dân tại xã Long 

Đức, thành phố Trà Vinh; Triển khai 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. Nghiệm thu 01 Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiết bị tiên 
tiến trong sản xuất; Tổ chức 02 phiên chợ hàng Việt về nông thôn trên địa bàn 
tỉnh Trà Vinh; Tiếp tục thực hiện hỗ trợ hướng dẫn cho các đơn vị doanh nghiệp 

tham gia xây dựng gian hàng trên các sàn TMĐT Tiki, Voso, Sendo; hỗ trợ các 
cơ sở, doanh nghiệp tham gia gian hàng trực tuyến, Sàn TMĐT của tỉnh, liên kết 

Sàn,.. 
4. Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra: 

- Tổ chức kiểm tra hậu kiểm các sản phẩm rượu, bột và tinh bột trên địa 
bàn các huyện Càng Long, Trà Cú, Châu Thành và thành phố Trà Vinh; kiểm tra 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực hóa chất tại các doanh 
nghiệp kinh doanh, sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh. 

- 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 
Công Thương, đẩy mạnh khuyến khích doanh nghiệp nộp hồ 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; Tiếp tục triển khai kế 

hoạch tuyển dụng 03 viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương 
mại đảm bảo đủ số lượng biên chế được giao năm 2022; Triển khai thực hiện tốt 

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

khung theo quy định.  

6. Tham gia xây dựng nông thôn mới: 

- Triển khai văn bản hướng dẫn phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí 
4; tiêu chí 6.1, tiêu chí 6.2 trong bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới 
giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tiếp tục 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. Thẩm tra kết quả thực hiện tiêu chí 7 nâng cao xã Hưng Mỹ và xã Lương 
Hòa A huyện Châu Thành. 
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Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại 
tháng 10, Chương trình công tác tháng 11năm 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 

 
 

 
 

 
 

Vũ Hồng Dương 

 

 

 

 

  



 
 

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 10 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. (Hoàn thành) 

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 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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