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BÁO CÁO
Tình hình phát triển công nghiệp, thương mại tháng 02 năm 2022
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:
Bước sang tháng 2/2022, hoạt động sản xuất công nghiệp bị gián đoạn
trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; chỉ số sản xuất công
nghiệp (IIP) tháng 02 ước giảm 3,07% so với tháng trước và tăng 13,56% so
với tháng cùng kỳ năm trước1. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản
xuất công nghiệp ước tăng 8,47% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: ngành
công nghiệp khai khoáng tăng 6,9%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,46%;
sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không
khí tăng 35,97%. Riêng ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác
thải, nước thải giảm 0,66% so với cùng kỳ năm trước.
1.2. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu:
Một số sản phẩm công nghiệp trong 2 tháng năm 2022 so với cùng kỳ
năm trước tăng cao: Săm xe các loại tăng 119,75%; dầu nhựa thông tăng
71,2%; điện sản xuất tăng 50,43%; thủy hải sản chế biến tăng 31,87%; quần
áo may sẵn tang 26,36%; dăm gỗ tăng 23,46%; tinh bột sắn tăng 23,44%; lốp
xe các loại tăng 16,6%.
2. Lĩnh vực thương mại và giá cả tiêu dùng
2.1 Lĩnh vực thương mại:
Tháng 2/2022 trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các hoạt
động kinh doanh thương mại diễn ra khá trầm lắng, nhu cầu mua sắm của
người dân không tăng nhiều. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch
vụ ước đạt 2.816,36 tỷ đồng, giảm 5,23% so với tháng trước và giảm 2,92%
so với tháng cùng kỳ năm trước2. Cộng dồn hai tháng đầu năm 2022, tổng

Trong đó: Ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều hòa không khí và
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng lần lượt là 39,71% và 9,07% so với tháng cùng kỳ năm trước;
Riêng ngành công nghiệp khai khoáng và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước
thải lần lượt giảm 8,33% và 1,55% so với tháng cùng kỳ năm trước.
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Trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.516,74 tỷ đồng, giảm 5,9% và giảm 2,68%; Ngành
dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 223,99 tỷ đồng, tăng 1,56% và tăng 2,58%; dịch vụ khác ước đạt 75,63 tỷ
đồng, giảm 1,58% và giảm 21,81%.
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mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 5.788,17 tỷ đồng, tăng
4,59% so với cùng kỳ năm trước3.
2.2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Tình hình giá cả hàng hóa trong và sau Tết cơ bản ổn định, nguồn cung
hàng hóa dồi dào, không có tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây
tăng giá đột biến. Hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh đáp
ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2022 tăng 0,9% so với tháng 01/2022 và
tăng 1,18% so với tháng cùng kỳ năm trước. Bình quân hai tháng đầu năm,
chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,98% so với cùng kỳ năm trước.
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN LĨNH VỰC CÔNG
THƯƠNG
- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Thực
hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh (đối với chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp) năm 2022.
- Tập trung nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, các
dự án đầu tư, tham mưu các giải pháp hỗ trợ; Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp
thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế đến năm 2023; Cung cấp tài liệu cho đơn
vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Làm việc với Trung tâm nghiên cứu kinh tế lâm nghiệp về nghiên cứu
phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ nội địa; tổ chức huấn luyện kỹ thuật
an toàn vật liệu nổ công nghiệp.
- Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về kết quả thực hiện kết luận
thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về dự án điện nông thôn.
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
- Đề xuất UBND tỉnh về quy hoạch điện gió tỉnh; bổ sung Dự án Thủy
điện Nam Thạch Hãn vào Quy hoạch phát triển điện lực. Hướng dẫn giải
quyết vướng mắc về hồ sơ lắp đặt hệ thống Điện mặt trời mái nhà; Tổ chức
họp bàn đề xuất UBND tỉnh dự án Nhà máy thủy điện tích năng trên địa bàn
tỉnh.
- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2022; Đề xuất các nội dung hợp tác
phát triển về lĩnh vực Công Thương giữa tỉnh Quảng Trị và thành phố Hồ Chí
Trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 5.191,16 tỷ đồng, chiếm 89,69% tổng mức, tăng
6,47% so với so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 444,54 tỷ đồng,
chiếm 7,68% tổng mức và giảm 4,98% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 152,47
tỷ đồng, chiếm 2,63% tổng mức và giảm 19,93% so với cùng kỳ năm trước. Do ảnh hưởng tình hình dịch
Covid-19, dịch vụ du lịch lữ hành không phát sinh doanh thu.
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Minh. Tiếp tục công tác đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị
trường; tham mưu chỉ đạo công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và
gian lận thương mại sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
- Đề xuất tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi, thúc đẩy tiêu thụ nông sản;
đăng ký nhu cầu vốn thực hiện Đề án Chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030; Nắm bắt tình hình cung ứng xăng dầu của các doanh
nghiệp trên địa bàn. Báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn
thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022.
- Ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm
2022; Kế hoạch triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2022; Kế
hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; Kế hoạch Thực hiện công tác
theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 của Sở Công Thương.
- Tham mưu triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; thi
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng
tài sản công; tham gia Đoàn thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường
chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh khí hóa lỏng; Tổng hợp ý kiến và xây
dựng văn bản trả lời ý kiến cử tri theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Trình chủ trương bổ sung nhân sự đối với chức danh Phó Giám đốc Sở
Công Thương. Trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện xây
dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Công Thương theo Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ
Công Thương. Phối hợp tổ chức kiểm tra sát hạch tuyển dụng công chức vào
làm việc tại Sở theo Kế hoạch của Hội đồng tuyển dụng tỉnh;
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước tại cơ quan và đơn
vị trực thuộc Sở. Triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày
21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công
lập thuộc ngành công thương; Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân
chương Lao động hạng Ba và Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu
chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.
- Thực hiện Chương trình công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Xây
dựng Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022; Kế
hoạch thực hiện Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm
2022; Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022; phối hợp
triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao năm 2022;. Trình thẩm định và
phê duyệt Đề án tinh giản biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà
nước giai đoạn 2022-2025; Thông báo thời gian nộp các tài liệu tồn đọng của
các năm trước
III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2022
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung cam kết giữa
Tập thể lãnh đạo và Giám đốc Sở với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022.
Chuẩn bị nội dung, tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm
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2022 của các Ban chỉ đạo do Sở làm cơ quan thương trực (BCĐ 389, BCĐ
bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, Ban HNQT về KT).
- Tập trung nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, các dự
án đầu tư chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19, tham mưu các giải pháp hỗ trợ
theo kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh; đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm
vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên Hệ thống phần mềm theo dõi
nhiệm vụ của tỉnh
- Đề xuất các nội dung thuộc ngành Công Thương để tích hợp vào Quy
hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thực hiện
các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh (đối với chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp) năm 2022. Triển
khai thực hiện chương trình khuyến công tỉnh và quốc gia trên địa bàn tỉnh
năm 2022; tổ chức Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh
lần thứ 6 năm 2022
- Triển khai Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng
Trị theo kế hoạch vốn bố trí năm 2022; Hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án
điện gió đã được quy hoạch tiếp tục hoàn thiện thủ tục, triển khai thực hiện dự
án. Phối hợp với các ngành và địa phương liên quan hỗ trợ các nhà đầu tư
hoàn thành các dự án điện gió đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung
vào Quy hoạch phát triển điện lực, đưa vào vận hành, phát điện thương mại;
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giờ trái đất năm 2022.
- Tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày
13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thương
mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tham mưu
UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác bảo vệ người
tiêu dùng của tỉnh năm 2022; Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của ngành
Công Thương năm 2022.
- Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả năm 2021 và phân công trách nhiệm
thực hiện cải thiện các nội dung chỉ số thành phần CCHC năm 2022 của Sở.
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tuyên
truyền cải cách hành chính; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch
nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công năm 2022 và triển khai thực hiện.
- Xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương theo Thông tư
số 04/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương (thay thế Quyết định số
04/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh)
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu biên chế năm
2022 và kế hoạch biên chế công chức, viên chức, số người làm việc năm 2023
của Sở.
- Ban hành và triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở
năm 2022; Các hoạt động chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng phù hợp
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với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở; Kế hoạch thực hiện Chương
trình chuyển đổi số đến năm 2025 đối với hoạt động cung ứng thủ tục hành
chính mức độ cao (mức độ 3, mức độ 4).
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình công nghiệp, thương mại và công
tác quản lý nhà nước của Sở trong tháng 02 năm 2022; đề xuất một số nhiệm
vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2022; Sở Công Thương Quảng Trị báo cáo
Bộ Công Thương, UBND tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Bộ Công Thương;
- Cục CTĐP, Vụ KH-BCT;
- VP Tỉnh uỷ; VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh (2b);
- PCT TT UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng;
- Sở KH & ĐT; Cục Thống kê;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.
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KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Hưng

CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Tháng 02 và 02 tháng năm 2022

SỞ CÔNG THƯƠNG
Biểu 01/SCT

Đơn vị: %

Chính thức tháng
01/2022
So với
tháng bình
quân năm
2015

So với
tháng cùng
kỳ năm
trước

So với
tháng bình
quân năm
2015

So với
tháng
trước

So với
tháng cùng
kỳ năm
trước

Chỉ số cộng
dồn từ đầu
năm đến cuối
tháng 02/2022
so với tháng
02/2021

1

2

3

4

5

6

Toàn ngành

161.59

104.09

151.78

96.93

113.56

108.47

1. Công nghiệp khai khoáng

104.98

120.72

70.50

67.16

91.34

106.90

2. Công nghiệp chế biến, chế tạo

161.15

97.05

148.18

91.95

109.07

102.46

3. Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng,
hơi nước và điều hòa không khí

213.29

132.15

230.41

108.03

139.71

135.97

4. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý
rác thải, nước thải

102.74

100.32

111.87

108.88

98.45

99.34

Tên ngành

A
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Dự ước tháng 02/2022
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