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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI
THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2021
9 tháng năm 2021, trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh
hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế -xã hội của tỉnh. Tại Quảng Trị, ngay
khi dịch có dấu hiệu bùng phát trở lại, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã hành động
kịp thời, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống, hạn
chế dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng; Tích cực triển khai các giải pháp thực
hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND,
UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; cùng với sự nỗ
lực, cố gắng khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp; Ngành Công
thương tiếp tục tăng cường, rà soát, nắm bắt tình hình, ưu tiên cao nhất cho công
tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tích cực chỉ đạo tháo gỡ khó khăn,
đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh
thương mại tiếp tục duy trì, cụ thể:
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ KINH DOANH
THƯƠNG MẠI
1. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp
1.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp
Tháng 9 năm 2021, hoạt động sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch
bệnh Covid-19. Thành phố Đông Hà thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15
và Chỉ thị 16 gây khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu,
đi lại, sinh hoạt của người lao động. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính
chỉ tăng 3,32% so với tháng trước và tăng 8,58% so với tháng cùng kỳ năm
trước. Trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 0,02%; ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,02%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước
nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 33,29%; cung cấp nước, hoạt động
quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,02% so với cùng kỳ năm trước.
Nhìn chung, chỉ số sản xuất công nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2021 chỉ
đạt mức tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp
khai khoáng tăng 6,51%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ tăng 7,65%;
sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không
khí tăng 18,7%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
tăng 1,93% so với cùng kỳ năm trước.
1.2. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu
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Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong tháng 9 năm 2021 có mức tăng
khá so với tháng cùng kỳ năm trước như: Điện sản xuất tăng 55,99%; dầu
thông tăng 54,76%; Colophan và axit nhựa cây tăng 33,4%; săm xe các loại
tăng 37,91%; gạch xây tăng 19,4%; ván ép tăng 18,84%; gỗ cưa, gỗ xẻ tăng
16,63%. Một số sản phẩm giữ mức tăng ổn định như: Điện thương phẩm tăng
6,38%; xi măng tăng 4,08%; nước máy tăng 1,24% tinh bột sắn tăng 0,28%;
dăm gỗ tăng 0,74% so với tháng cùng kỳ năm trước.
2. Lĩnh vực thương mại và chỉ số giá tiêu dùng
2.1 Lĩnh vực thương mại:
Trên địa bàn tỉnh thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ
tướng Chính phủ và thành phố Đông Hà áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã ảnh hưởng lớn đến hoạt
động thương mại, nhiều cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, hoạt động giao thương bị
đình trệ. Tuy nhiên, thị trường nội tỉnh vẫn đảm bảo và ổn định về cung cầu hàng
hóa, giá cả các mặt hàng cơ bản không có biến động lớn, không xuất hiện tình
trạng tăng giá đột biến, đảm bảo hàng hóa phục vụ nhu cầu của nhân dân1.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 9/2021 ước đạt
2.615,9 tỷ đồng, giảm 4,94% so với tháng trước và giảm 1,92% so với cùng kỳ
năm trước. Tính từ đầu năm đến nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch
vụ ước đạt 24.778,07 tỷ đồng, tăng 8,09% so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt
67,6% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt
21.881,56 tỷ đồng, tăng 8,04%; dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 2.051,22 tỷ đồng,
tăng 8,03%; dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch 1,52 tỷ đồng, giảm mạnh
72,76%; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 843,77 tỷ đồng, tăng 10,30% so với cùng
kỳ năm trước.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2021 tăng 2,1% so thời điểm 31/12/2020,
tăng 3,4% so với tháng cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9
tháng đầu năm 2021 tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước.
3. Hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại
3.1. Hoạt động khuyến công
- Từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh: Đã tham mưu trình UBND tỉnh phê
duyệt hỗ trợ 22 đề án, với tổng kinh phí 1.750 triệu đồng (Trong đó: có 18 đề án
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, máy móc thiết bị vào sản xuất; 02 đề án xây
dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất; 02 đề án đánh giá khả năng áp dụng
sản xuất sạch hơn trong lĩnh vực may công nghiệp và đề án xây dựng và phát
triển thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và chế biến nông
lâm thủy sản địa phương). Đến nay, đã tổ chức nghiệm thu, thanh lý 11 đề án, 01
đề án đề xuất ngừng ”Đánh giá khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong lĩnh
Mặc dù một số nơi, một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Đông Hà tại một số thời điểm vẫn có
hiện tượng tăng giá một số mặt hàng hoặc phải điều chỉnh theo giá thành đầu vào như mặt hàng thịt lợn, rau củ quả,
gas... nhưng không ảnh hưởng lớn tới tình hình chung của thị trường nội tỉnh.
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vực may công nghiệp” do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp; 10
đề án còn lại đang triển khai thực hiện.
- Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia: Đã được Bộ Công Thương phê
duyệt kinh phí khuyến công quốc gia năm 2021, giao thực hiện 02 đề án, với 04
đơn vị thụ hưởng (Quyết định số 3536/QĐ-BCT ngày 31/12/2020; Văn bản số
612/CTĐP-QLKC ngày 30/8/2021 của Cục Công Thương địa phương). Hiện tổ
chức ký hợp đồng với Cục Công Thương địa phương và đơn vị thụ hưởng để
triển khai thực hiện nhằm đảm bảo đúng nội dung, tiến độ đề ra.
3.2. Hoạt động xúc tiến thương mại
Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh
năm 2021 (Quyết định 864/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Quảng
Trị). Từ nguồn kinh phí được bố trí, Sở Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị chủ
trì thực hiện các đề án, đồng thời trực tiếp triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ xây
dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm cà phê, cao dược liệu, thủy hải sản, các
sản phẩm OCOP... năm 2021", kinh phí hỗ trợ: 578 triệu đồng. Do ảnh hưởng của
dịch bệnh nên một số hoạt động XTTM như tổ chức các Đoàn doanh nghiệp tỉnh
tham gia các Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa, tham gia Hội chợ tại các tỉnh
chưa triển khai được.
Bên cạnh đó, đề xuất giải pháp đẩy mạnh lưu thông hàng hóa thiết yếu, tiêu
thụ nông sản và tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ
nông sản do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến nay hỗ trợ kết nối tiêu thụ 53 sản
phẩm OCOP của tỉnh đến các tỉnh, thành phố; kết nối tiêu thụ với các đơn vị
phân phối, các siêu thị, chợ đầu mối hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm.
II. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương
1. Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án
Tích cực tham mưu xây dựng và triển khai kịp thời các nội dung cam kết giữa
Tập thể lãnh đạo và người đứng đầu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình
công tác trọng tâm năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành
động thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội
năm 2021; Bên cạnh đó, phối hợp xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5
năm 2021-2025; Chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của ngành
Công Thương; Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ phát triển thương mại năm 2022.
Triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2030.
Công tác tham mưu xây dựng triển khai các cơ chế, chính sách phát triển của
ngành được tích cực quan tâm thực hiện: Chương trình hành động của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy thực hiện Chương trình phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Trị
giai đoạn 2021-2025; Thực hiện đồng bộ, linh hoạt các nội dung lên quan đến Kế
hoạch thực hiện Chương trình hành động số 07-CTHĐ/TU ngày 08/01/2021 của
Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ
2020-2025; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương;
Tích cục hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết
số 39/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quy định nội dung và
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mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; Trình UBND tỉnh ban
hành Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 về sửa đổi, bổ sung một
số Điều của Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Quảng Trị phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách
nhiệm quản lý của ngành Công Thương; Trình Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết
định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 về việc ban hành quy chế phối hợp
quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn.
2. Công tác xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm
Xác định ngành năng lượng tái tạo tiếp tục là lĩnh vực đột phá quan trọng,
thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Công Thương đã tích cực, chủ
động phối hợp các ngành trong xúc tiến, hỗ trợ các nhà đầu tư, tập trung tháo gỡ
khó khăn đối với các dự án quy mô lớn của các doanh nghiệp có vướng mắc, tạo
điều kiện thúc đẩy đầu tư, khởi công dự án; tính đến ngày 20/9/2021, đã có 18 dự
án thủy điện được quy hoạch và bổ sung quy hoạch, với tổng công suất
260,5MW; 31 dự án điện gió được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch với
tổng công suất 1.177,2MW; 03 dự án điện mặt trời đã được Bộ Công Thương phê
duyệt bổ sung quy hoạch với tổng công suất 149,5MWp, cả 03 dự án này đã hoàn
thành, phát điện thương mại. Bên cạnh đó, quy hoạch địa điểm Trung tâm điện
lực Quảng Trị được Bộ Công Thương phê duyệt gồm 02 nhà máy nhiệt điện than,
với tổng công suất 2.400MW và 3 dự án điện khí với tổng công suất 6.340MW đề
xuất đầu tư tại Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.
Tích cực phối hợp các ngành, địa phương liên quan hỗ trợ nhà đầu tư đẩy
nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn…Ngoài ra các nhà máy
sản xuất: Điện mặt trời LIG -Quảng Trị của Công ty Cổ phần Licogi 3; Kho xăng
dầu Hải Hà -Quảng Trị của Công ty Cổ phần vận tải thủy bộ Hải Hà hoạt động
hiệu quả tốt.
3. Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực công nghiệp và quản lý an toàn
kỹ thuật và môi trường
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/02/2021 của Bộ Công
Thương về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho
phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025; Tổ chức Hội nghị tổng
kết Chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020 và tôn vinh sản phẩm CNNT
tiêu biểu; Hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu
biểu cấp quốc gia năm 2021; Đề xuất giải pháp và định hướng phát triển công
nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. Tham mưu UBND tỉnh đảm bảo hoạt động sản
xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại các cụm công
nghiệp; Tiếp tục đề xuất giải pháp củng cố và nâng thứ bậc chỉ số PCI đối với
chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp. Rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng và khai thác tài
sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng
thẩm định thành lập cụm công nghiệp Đông Vĩnh Linh; Tham mưu tổ chức diễn
tập ứng phó sự cố hoá chất tỉnh.
Thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện kinh doanh và hoạt động kinh doanh sản
phẩm thuốc lá; Chuẩn bị tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công
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nghiệp; Lớp đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh
xăng dầu theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Huấn luyện kỹ thuật
an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2021. Tăng
cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp lễ, tết Nguyên đán Tân Sửu
và mùa Lễ hội xuân năm 2021; Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao
động năm 2021. Tham gia Hội nghị an toàn kỹ thuật công nghiệp tại Sở Công
Thương Thanh Hóa; Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
và các dự án công nghiệp trên địa bàn huyện Hướng Hóa.
5. Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực năng lượng
Tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các dự án
năng lượng triển khai trên địa bàn; Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án điện
gió trên địa bàn huyện Hướng Hóa; Tăng cường thực hiện các biện pháp quản
lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án/công trình thủy
điện; Đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác đảm
bảo an ninh, an toàn vận hành Hệ thống điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh trong
năm 2021. Kiểm tra tiến độ các dự án điện gió và đề xuất thực hiện đầu tư dự
án năng lượng tái tạo trên địa bàn. Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về thực
hiện kết luận kiểm toán nhà nước liên quan dự án điện nông thôn; Chỉ đạo giải
phóng mặt bằng để thực hiện thi công Công trình Cấp điện nông thôn năm
2021; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện thi công Công trình
Cấp điện nông thôn xã Hải Lâm.
Tham mưu UBND tỉnh thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV dự án nâng
cao khả năng mang tải đường dây 110kV từ TBA 220kV Đông Hà đến TBA
110kV Quán Ngang; Triển khai công tác bồi thường, kiểm tra hiện trường vướng
mắc GPMB Dự án Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và Đường dây 220kV Đông Hà
- Lao Bảo; Đề xuất phương án cắt điện để tổ chức thi công Công trình Nâng tiết
diện đường dây 110kV Đông Hà -Lao Bảo; Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn
thành công trình Nâng tiết diện đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo; Điều chỉnh
hướng tuyến đường dây 110kV thuộc dự án Trạm biến áp 110kV Mỹ Thủy và
đấu nối đoạn tuyến đi qua dự án KCN Quảng Trị; Thỏa thuận vị trí trạm biến áp
22/0,4kV và hướng tuyến đường dây 22kV công trình “Xây dựng mới trạm biến
áp 22/0,4kV và đường dây 22kV cấp điện trang trại chăn nuôi”; Hướng tuyến
đường dây 110kV đấu nối Dự án NMĐG Hải Anh; Hướng tuyến đường dây
220kV đấu nối các Dự án Nhà máy điện gió TNC Quảng Trị 1 và TNC Quảng
Trị 2 vào hệ thống điện quốc gia.
Tham mưu UBND tỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Điện khí LNG
Hải Lăng; Đề xuất giải pháp đưa Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1 vận
hành vào năm 2025 - 2026 trong Quy hoạch điện VIII. Hoàn chỉnh hồ sơ, lấy ý
kiến tham gia thẩm định điều chỉnh Dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 3;
điều chỉnh hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối Dự án NMĐG Hướng Linh 4
vào hệ thống điện quốc gia; điều chỉnh phạm vi Dự án Nhà máy điện gió
AMACCAO Quảng Trị 1; điều chỉnh phương án đấu nối các Dự án NMĐG FP
Hướng Lộc và Tân Lập 1 vào hệ thống điện quốc gia; dự án nhà máy điện gió tại
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xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; dự án Nhà máy điện năng
lượng mặt trời tại hồ Nghĩa Hy; Điều chỉnh phương án đấu nối các Dự án NMĐG
FP Hướng Lộc và Tân Lập 1 vào hệ thống điện quốc gia; nghiệm thu các công
trình điện gió đã hoàn thành, hoàn thành theo gia đoạn; Khảo sát, đề xuất đầu tư
dự án điện gió tại xã Cam Nghĩa, Cam Thành, huyện Cam Lộ và xã Linh Trường,
huyện Gio Linh. Trình UBND trỉnh xem xét Quy trình vận hành hồ chứa Pà
Rông thuộc Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thủy lợi Thủy điện Quảng Trị và vùng hạ du; Phê duyệt quy hoạch Dự án NMĐG Trường
Thịnh Quảng Trị - 30MW vào Quy hoạch điện VIII.
6. Công tác quản lý nhà nước về thương mại, xuất nhập khẩu và hội
nhập kinh tế
- Triển khai các giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm đặc
trưng của tỉnh; Triển khai sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp;
Cung ứng, kết nối hàng thiết yếu đến các tỉnh, thành phía Nam; mở rộng nguồn
cung hàng hóa để đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân và góp
phần bình ổn thị trường. Trình phê duyệt Kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa
thiết yếu ứng phó dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Triển khai Kế
hoạch triển khai“Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh;
Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức hướng dẫn công tác
phòng, chống dịch Covid-19 tại các Chợ, Siêu thị và Trung tâm thương mại trên
địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm soát lây lan dịch bệnh đối với người điều khiển
phương tiện vận chuyển; đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu và ổn định thị
trường trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
Hoàn thiện việc rà soát, hoàn thiện xử lý khó khăn, vướng mắc trong công
tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Đề xuất phương án nâng
cấp cơ sở hạ tầng Cửa khẩu phụ Tà Rùng phục vụ hoạt động mua bán, trao đổi
hàng hóa của thương nhân; Hoạt động phát triển thương mại biên giới năm
2021. Tham mưu thành lập Ban Tạo thuận lợi thương mại tỉnh. Tham mưu xây
dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh; Triển khai công
tác xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới; Triển khai
kết nối doanh nghiệp tỉnh tham gia các sàn thương mại điện tử trong nước
(Shopee, Lazada).
Trình phê duyệt phương án và bố trí kinh phí thực hiện dự trữ hàng hóa
phục vụ công tác bình ổn thị trường trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 có
những diễn biến mới; Triển khai hỗ trợ tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng bởi dịch
Covid - 19; Xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị năm 2021; Hoàn thành quyết toán các Đề án thuộc Chương trình
phát triển TMĐT quốc gia năm 2020. ; Xử lý vướng mắc trong công tác chuyển
đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ; xây dựng Kế hoạch chuyển
đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2021-2025. Trình UBND tỉnh ban hành Chương trình xúc tiến thương mại năm
2021; Đăng ký Đề án phát triển thương mại điện tử năm 2022.
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Tiếp tục tăng cường chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm
từ lợn và pháo qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển; Tăng cường hoạt động giám
sát hoạt động tổ chức Hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp tại địa
phương; Triển khai xử lý nội dung kiến nghị của ông Lê Quang Lữ về xây dựng
cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Đề xuất phương án xử lý và hướng dẫn
nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng CHXD tại thôn Phước Mỹ, xã
Triệu Giang, huyện Triệu Phong; Dự án CHXD tại thôn Thượng Xá, xã Hải
Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
7. Công tác Nội vụ, pháp chế; thanh tra, kiểm tra
Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Công Thương, Kế hoạch kiểm tra,
xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch Rà soát văn bản quy phạm pháp luật
của Sở Công Thương, Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật, Kế hoạch Triển
khai công tác bồi thường Nhà nước của Sở Công Thương, Kế hoạch Thực hiện
công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính của Sở Công Thương, Kế hoạch Kiểm
tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiêu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài
tại Sở Công Thương và triển khai thực hiện; Tham mưu trả lời các ý kiến, kiến
nghị của cử tri theo yêu cầu của UBND tỉnh.
- Xây dựng, triển khai Kế hoạch và triển khai thực hiện quy trình nhân sự bổ
nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Công Thương. Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài
sản công của Sở; Phân công nhiệm vụ tạm thời của Lãnh đạo Sở Công Thương; Kế
hoạch triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ thuộc Sở. Làm việc với
Đoàn thanh tra công tác nội vụ theo Quyết định số 181/QĐ-SNV ngày 19/8/2021
của Sở Nội vụ. Triển khai công tác đảm bảo an toàn các công trình năng lượng
trong mùa mưa bão năm 2021; Triển khai cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa
liên thông điện tử.
Triển khai góp ý sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công
tác cải cách hành chính;cung cấp thông tin phục vụ khảo sát xây dựng báo cáo
APCI 2021 gửi Hội đồng tư vấn cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ.
Từ đầu năm đến ngày 10/6/2021, bộ phận “tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ” của Sở
đã kiểm tra hồ sơ, hoàn chỉnh thủ tục chuyển các phòng chức năng giải quyết
7302 hồ sơ thuộc các lĩnh vực của ngành Công Thương, đã giải quyết và trả kết
quả kịp thời. Tiếp nhận và giải quyết 7.298 hồ sơ thủ tục hành chính thông qua
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn.
III. Nhiệm vụ giải pháp thực hiện quý IV năm 2021:
Trên cơ sở kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm; ba tháng cuối năm
2021, bối cảnh kinh tế trong nước dự báo có những chuyển biến tích cực, kinh tế
vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhưng cũng đối mặt với
nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức
tạp. Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và các chỉ tiêu Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2025 đề ra; Ngành Công thương cần tập
trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp sau:
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- Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội các tháng cuối năm 2021 theo Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021
của Chính phủ, Kết luận số 141-KL/TU ngày 14/7/2021 của Tỉnh ủy và Nghị
quyết số 90/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND; Kế hoạch cải thiện
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2021; Xây dựng Kế
hoạch thực hiện Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh
ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực
cạnh tranh tỉnh Quảng Trị (PCI) giai đoạn 2021-2025; Thực hiện các nhiệm vụ
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên Hệ thống phần mềm theo dõi nhiệm vụ
của tỉnh. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm 2021
và xây dựng kế hoạch ngành công thương năm 2022; Phối hợp cung cấp thông tin
tài liệu phục vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050.
- Thực hiện và hoàn thành các nội dung của Kế hoạch triển khai thực hiện
các nội dung cam kết năm 2021 giữa Tập thể lãnh đạo và Giám đốc Sở với Ban
Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chương
trình hành động số 07-CTHĐ/TU ngày 08/01/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến
2030. Tiếp tục thực hiện, hoàn thành chương trình khuyến công tỉnh và quốc gia
trên địa bàn tỉnh năm 2021. Nghiệm thu các Đề án khuyến công tỉnh.
- Phối hợp xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2021-2025 và Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh phục
vụ sự nghiệp CNH-HĐH và phát triển bền vững theo lộ trình Chính phủ; Tham
mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành Trung ương
đưa khí từ mỏ khí Kèn Bầu vào tiếp bờ Quảng Trị và đưa các dự án nhiệt điện khí
sử dụng nguồn khí từ mỏ Kèn Bầu vào Quy hoạch tổng thể điện lực quốc gia
(Tổng sơ đồ điện VIII).
- Tiếp tục hỗ trợ thực hiện, hoàn thành các dự án năng lượng trọng điểm
trọng năm 2021; Hỗ trợ tiến độ xây dựng các dự án năng lượng tái tạo đã khởi
công. Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư các dự án sau khi được phê duyệt bổ
sung quy hoạch. Tham mưu thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về
thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định
hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045.
- Tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh
tiến độ xây dựng Dự án Đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo và Trạm biến áp
220kV Lao Bảo, Dự án Nâng tiết diện đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo đáp
ứng nhu cầu giải tỏa công suất các dự án điện gió phía Tây Quảng Trị; Tiếp tục
hỗ trợ nhà đầu tư EGATi (Thái Lan) và Gazprom (Liên Bang Nga) hoàn thành
thủ tục đầu tư để triển khai các dự án đảm bảo tiến độ.
- Tập trung thực hiện Kế hoạch đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh và
cung ứng hàng hóa thiết yếu ứng phó dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đề án
"Giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm tỉnh Quảng Trị" thuộc
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Chương trình phát triển TMĐT quốc gia năm 2021; Triển khai thực hiện các nội
dung liên quan tại Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh đến năm
2025; Phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên
Sàn thương mại điện tử postmart.vn và voso.vn để thúc đẩy kinh tế số nông
nghiệp và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trong đại dịch.
- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Hiệp định thương
mại trên địa bàn tỉnh theo các điều khoản Việt Nam đã ký kết theo Chỉ thị số
16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu nghiên cứu,
triển khai thực hiện nhằm đảm bảo ổn định cho các hoạt động sản xuất, kinh
doanh, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy
định. Tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình
quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án kho xăng dầu đã
được quy hoạch sớm đi vào hoạt động; Kết nối với các địa phương trong việc đẩy
mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ hàng hóa sản phẩm của tỉnh; Tổ chức Đoàn
doanh nghiệp tham gia kết nối cung cầu tại các tỉnh, thành phố.
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tạo môi trường thuận lợi để phát
triển sản xuất, kinh doanh thúc đẩy khởi nghiệp; Tiếp tục rà soát, đánh giá, đề
xuất phương án đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính
liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tiếp cận điện năng. Phối hợp chặt chẽ
với các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện nhiệm
vụ phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn; Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật
kỷ cương, văn hóa công sở để phục vụ doanh nghiệp ngày một tốt hơn.
V. Đề xuất, kiến nghị
- Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ban ngành, địa phương tiếp tục giúp
đỡ, hỗ trợ chủ đầu tư các dự án năng lượng trong việc GPMB, vận chuyển thiết
bị, đảm bảo an ninh, an toàn giao thông để dự án sớm hoàn thành theo tiến độ đặt
ra; Đồng thời, thúc đẩy tiến độ triển khai đường dây 220kV Lao Bảo - Đông Hà
đảm bảo theo Quy hoạch được duyệt, đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành các
dự án điện gió.
- Kính đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn
ngân sách trung ương để thực hiện Đề án xây dựng mô hình thí điểm chuỗi tiêu
thụ sản phẩm kết hợp với cung ứng vật tư nông nghiệp tại Văn bản số
726/SCTQLTM ngày 17/5/2021 của Sở Công Thương (có văn bản sao gửi đính
kèm).
- Kính đề nghị UBMTTQ, UBND tỉnh tiếp tục đề nghị UBND tỉnh quan tâm
bố trí kinh phí phục vụ công tác thông tin tuyên truyền Cuộc vận động “Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chuyên đề; kinh phí điều tra đánh
giá sự tác động của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam” đối với người dân, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn
tỉnh để có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cao hơn.
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Trên đây là nội dung báo cáo tình hình công nghiệp - thương mại của tỉnh,
công tác quản lý nhà nước của Sở trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm; một số
nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; Sở Công Thương Quảng Trị kính
báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh, các Sở, Ban ngành và các cơ quan, đơn vị
liên quan./.
Nơi nhận:
- VP Bộ Công Thương;
- Cục CTĐP, Vụ KH-BCT;
- VP Tỉnh uỷ; HĐND tỉnh; UBND tỉnh (2b);
- Sở KH &ĐT;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Lê Tiến Dũng
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