
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /PA - SCT Trà Vinh, ngày      tháng  7   năm 2021 

PHƯƠNG ÁN 

Duy trì sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị các điều kiện để phục hồi  
sau khi dịch bệnh được kiểm soát  lĩnh vực công thương 

 

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ về các 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư 

công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 ; 

Thực hiện Công văn số 2603/UBND- THNV ngày 07/7/2021 của UBND 

tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 08/6/2021 của 

Chính phủ. 

Sở Công Thương xây dựng Phương án duy trì sản xuất, kinh doanh, chuẩn 

bị các điều kiện để phục hồi sau khi dịch bệnh được kiểm soát lĩnh vực công 

thương, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 

08/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng 

cuối năm 2021 và đầu năm 2022, góp phần phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các 

chỉ tiêu của ngành công thương. 

2. Yêu cầu 

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

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

hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. 

- Duy trì sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị các điều kiện để phục hồi sau khi 

dịch bệnh được kiểm soát lĩnh vực công thương. 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

 1. Rà soát, cập nhật thông tin kịp thời đến các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ kép 

vừa khôi phục sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 hiệu quả. 

 2. Phối hợp với địa phương tạo điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp đi 

vào hoạt động ổn định, nhằm góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tổng 
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mức bán lẻ hàng hóa của tỉnh; Chủ động đi cơ sở khảo sát nắm chắc tình hình sản 

xuất, kinh doanh thực tế của các doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó 

khăn hoặc tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó 

khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

 3. Tích cực theo dõi tiến độ các dự án, công trình thuộc lĩnh vực ngành 

công thương đã và đang triển khai đầu tư; Phối hợp với các sở, ngành chức năng 

có liên quan tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng công trình như các dự án điện gió, đảm 

bảo cho 05 dự án với qui mô 270MW công suất dự án phát điện thương mại vào 

ngày 31/10/2021 và các dự án đã có chủ trương đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, 

quản lý theo dõi thường xuyên đối với các chủ đầu tư các cụm công nghiệp đảm 

bảo đẩy nhanh tiến độ theo qui định. 

 4. Phối hợp ngân hàng và tổ chức tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận 

vốn vay ưu đãi cho doanh nghiệp khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn trong 

thời gian thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

 5. Tạo điều kiện thuận lợi để các Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải vận hành 

hết công suất, hoàn thành chỉ tiêu sản xuất điện được Bộ Công Thương giao. 

Thường xuyên làm việc với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để nắm tình hình sản 

xuất và thi công tổ máy số 02 nhà máy nhiệt điện Duyên hải 2, khó khăn giải 

quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh giải quyết và kiến nghị các Bộ 

ngành có liên quan. 

6. Thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, gắn kết 

giữa sản xuất với phân phối hàng hóa, tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị, chú 

trọng đến các mặt hàng nông sản; thực hiện tốt chương trình bình ổn thị trường; 

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; Tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp: đăng ký tổ chức Hội chợ, Phiên chợ trên địa bàn tỉnh tại các địa điểm đã 

được phê duyệt; đăng ký thực hiện khuyến mại, thực hiện các Chương trình kích 

cầu tiêu dùng; các cửa hàng xăng dầu đi vào hoạt động; thường xuyên nắm chắc 

tình hình hoạt động của chợ, siêu thị, Trung tâm thương mại để kịp thời hỗ trợ 

tháo gỡ khó khăn…góp phần tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa. 

 7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại, 

gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại hình hoạt động thương mại truyền 

thống; Duy trì và phát huy hiệu quả Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh; 

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử để bán hàng trên các Sàn 

thương mại điện tử lớn như: Sendo.vn, Shopee.vn, Voso,vn,..;  
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  8. Thực hiện tốt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập 

khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh mở rộng 

thị trường xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu; Thường xuyên cập nhật các loại 

nguyên liệu trong nước sản xuất được, tình hình hoạt động tại các cửa khẩu, tình 

hình thị trường trong nước và thế giới, để thông tin kịp thời đến các doanh nghiệp  

nắm chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh hiệu quả.  

 9. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Hiệp định thương mại tự do 

CPTPP, EVFTA, UKVFTA,… Chú trọng hoạt động tuyên truyền, phổ biến để 

các doanh nghiệp tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi về tiếp cận thị trường và 

cắt giảm thuế quan của các đối tác để đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao hiệu quả 

xuất khẩu hàng hoá sang các thị trường đã ký FTA.  

 10. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch khuyến công và 

Xúc tiến thương mại năm 2021(1) ; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ các Dự án 

SME, vốn đối ngoại và nguồn vốn khác của tỉnh để hỗ trợ các doanh nghiệp phát 

triển thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm; hỗ trợ ứng dụng 

máy móc thiết bị tiên tiến; đăng ký nhãn hiệu, tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì sản 

phẩm; hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật (ISO, HACCP, …); Đẩy mạnh công tác 

Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, xây dựng chuỗi giá trị, hỗ trợ 

doanh nghiệp hội nhập hiệu quả, nâng cao chất lượng thông tin, dự báo thị 

trường; Chủ động kết nối, hỗ trợ nông dân, HTX đưa các sản phẩm nông sản, 

công nghiệp chế biến của tỉnh vào hệ thống các kênh phân phối hiện đại. 

11. 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. 

12. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ nộp 

hồ sơ trực tuyến của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

và của tỉnh, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương 

Căn cứ Phương án này cụ thể hóa các nhiệm vụ ở đơn vị mình để tổ chức 

thực hiện, cụ thể như sau: 

- Phòng Quản lý Công nghiệp: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện nội dung từ số 1 đến số 4 (lĩnh vực công nghiệp) và số 5. 

                                                 
1 Một số hoạt động như: Tổ chức nghiệm thu 07 Đề án máy móc thiết bị; Nghiệm thu 02 Đề án Khuyến công quốc gia 2021 

khi được phê duyệt; Báo cáo kết quả bình chọn Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2021; Tổ chức 

02 lớp truyền nghề, nâng cao tay nghề trên địa bàn huyện Càng Long và huyện Cầu Kè; Tổ chức 01 chuyến học tập kinh 

nghiệm; phát hình 02 kỳ Chuyên mục Khuyến công năm 2021; Trình phê duyệt kế hoạch khuyến công năm 2022. Tổ chức 01 

cuộc hội chợ Ok-Om-Bok; Tham gia 09 cuộc Hội chợ ngoài tỉnh; Tổ chức 02 Phiên chợ; Tổ chức 01 lớp tập huấn thương mại 
điện tử; Tổ chức 02 lớp tập huấn về xây dựng phát triển thương hiệu và nâng cao năng lực thiết kế trên địa bàn tỉnh; Tổ chức 

chuyển giao phần mềm theo đề xuất cho 05 doanh nghiệp. 
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- Phòng Quản lý Thương mại: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện nội dung từ số 1 đến số 4, 7 (lĩnh vực thương mại) và số 

6,8,9. 

- Thanh tra: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện 

nội dung số 11. 

- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại: Chủ trì phối hợp với 

các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung số 7 (Sàn Giao dịch thương 

mại điện tử), 10. 

- Văn phòng Sở: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện nội dung số 12; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực 

hiện kế hoạch, định kỳ hàng tháng, quí, năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

cho Ban Giám đốc Sở, báo cáo Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; Phòng Kinh tế thị xã, thành 

phố: 

- Phối hợp với các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương triển khai 

thực hiện Phương án duy trì sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị các điều kiện để phục 

hồi sau khi dịch bệnh được kiểm soát lĩnh vực công thương trên địa bàn.  

- Nắm chặt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa 

bàn thường xuyên báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình hoạt động của doanh nghiệp 

về Sở Công Thương. 

Trên đây là Phương án duy trì sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị các điều kiện 

để phục hồi sau khi dịch bệnh được kiểm soát lĩnh vực công thương. Đề nghị các 

Phòng, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả Phương án trên. Trong quá trình thực 

hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban Giám đốc Sở để kịp thời giải 

quyết, tháo gỡ./. 

    
Nơi nhận:                                                                                                    
- Bộ Công Thương (thay b/c); 
- UBND tỉnh (thay b/c);  
- UBND các huyện, TX, TP (biết);  
- Phòng KT/KT&HT các huyện, TX,TP (p/h);                     
- Các Phó Giám đốc Sở (chỉ đạo); 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở (thực hiện); 
- Lưu: VT, VP, QLTM, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

 
Phạm Văn Tám 
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