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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành công thƣơng 06 tháng
đầu năm 2020, phƣơng hƣớng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.
Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Nai.
PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020:
I. THƢƠNG MẠI:
1. Công tác phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020:
Tham mưu UBND thành phố các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện
chương trình bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu những tháng cuối năm 2019
và năm 2020; Kế hoạch về công tác phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
trên địa bàn thành phố.
Xây dựng kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình giá cả, hàng hóa, niêm yết
giá, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy tại các chợ và các hộ kinh doanh
trên địa bàn thành phố; phối hợp các Sở, ngành tổ chức kiểm tra tình hình chuẩn
bị phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại chợ Long Khánh, siêu thị
Hoàng Đức; qua kiểm tra, tình hình mua bán tại các chợ ổn định, mẫu mã hàng
hóa đa dạng, phong phú đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân. Lượng
hàng hóa dự trữ tại các chợ, hộ kinh doanh cung cấp đủ nhu cầu của người dân
mua sắm tết; không xảy ra tình trạng găm hàng, trữ hàng. Trong những ngày tết
và sau tết, các mặt hàng kinh doanh vẫn đa dạng nhưng sức mua giảm; khu vực
bán hoa phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố tại phường Xuân Bình và
phường Xuân Hoà v i đầy đủ các chủng oại hoa đa dạng như: mai, vạn th ,
cúc, y, hư ng dương...sức mua mạnh trong ngày 29,30 tết.
Nhìn chung, ượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người
dân, sức mua các ngày giáp tết tăng so v i ngày thường nhưng không cao do
tình hình kinh tế khó khăn, người dân khi mua sắm có sự cân nhắc, ựa ch n các
mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu những ngày tết như thịt heo, thịt gà, trứng
gia cầm, hoa quả,... Tình hình giá cả biến động nhẹ ở một số mặt hàng thiết yếu
vào các ngày cuối năm, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hay tăng giá đột
biến đảm bảo cho người dân đón xuân Canh Tý an ành, đầm ấm.
2. Tình hình quản lý, phát triển chợ trên địa bàn thành phố:
- Phối hợp góp ý dự thảo nội quy, quy chế hoạt động chợ Long Khánh;
theo dõi công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, công tác bố trí sắp xếp
ngành nghề kinh doanh tại các chợ,…
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- Triển khai đến UBND các phường, xã, Ban Quản ý các chợ công tác
báo cáo về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa Tết Canh Tý năm 2020.
- Phối hợp phường Xuân Lập, xã Hàng Gòn thực hiện báo cáo công tác
quản ý nhà nư c tại chợ Hàng Gòn, Xuân Lập cho Sở Công Thương.
- Phối hợp các ngành của thành phố xử ý tình trạng bể chứa nư c dự trữ
chữa cháy tại chợ Long Khánh. Đến nay, hồ sơ bản vẽ thiết kế sữa chữa hệ
thống cấp nư c PCCC đã được Phòng CS PCCC&CNCH chấp thuận. Hiện đang
chuẩn bị các thủ tục bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để triển khai thi công.
- Tham mưu UBND thành phố: rà soát, kiểm tra, xử ý các tụ điểm kinh
doanh tự phát tại phường Xuân An, Xuân Hòa, Phú Bình và chợ không hoạt
động tại phường Bàu Sen theo Kế hoạch số 1494/KH-UBND ngày 15/10/2019
của UBND thành phố Long Khánh.
3. Công tác bình ổn giá:
Tham mưu UBND thành phố Công văn số 3497/UBND-PPLT ngày
28/10/2019 về việc triển khai chương trình Bình ổn giá theo nội dung Kế hoạch
số 11736/KH-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện
chương trình Bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2019-2020 và phục vụ
Tết Nguyên đán năm 2020.
Phòng Kinh tế đã tham mưu UBND thành phố thẩm định 06 kế hoạch
đăng ký tham gia chương trình bình ổn của 06 hộ kinh doanh (03 hộ tại phường
Xuân Thanh, 02 hộ tại phường Xuân An), chấp thuận cho 05 hộ kinh doanh;
tổng số vốn đề nghị Quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai hỗ trợ vay để dự trữ à:
1.880.000.000 đồng. Các mặt hàng tham gia bình ổn gồm: đường, dầu ăn, bột
ng t, bột nêm, nư c mắm, nư c tương [nằm trong 10 mặt hàng thiết yếu của
tỉnh: gạo, đường, dầu ăn, thịt gà, thịt heo, trứng gia cầm, gia vị (bột ng t, bột
nêm), nư c chấm (nư c mắm, nư c tương), sách giáo khoa, vở h c sinh)].
Ngoài ra, có 01 hộ (tại chợ Xuân Thanh, phường Xuân Thanh) tham gia chương
trình bình ổn không có nhu cầu vay vốn và siêu thị Hoàng Đức cam kết dự trữ
đủ ượng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân. Lũy kế doanh thu của
các hộ tham gia bình ổn giá đạt khoảng 15.935 triệu đồng.
4. Tình hình đầu tƣ các trạm kinh doanh xăng dầu: Tổng điểm kinh
doanh xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn à 27 điểm. Phòng Kinh tế tiếp tục
phối hợp các ngành mời g i, hư ng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư
các điểm xăng dầu trên địa bàn thành phố.
5. Công tác cấp Giấy phép kinh doanh ngành nghề kinh doanh có
điều kiện, hạn chế kinh doanh:
- Trong 06 tháng đầu năm 2020, tiếp nhận 02 hồ sơ cấp giấy phép kinh
doanh thuốc á, 02 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí hóa ỏng, hiện
tiếp tục triển khai cấp giấy phép kinh doanh thuốc á, rượu, khí hoá ỏng cho các
hộ kinh doanh trên địa bàn.
- Triển khai thủ tục hành chính ngành công thương thuộc thẩm quyền giải
quyết của UBND cấp huyện, xã.
6. Công tác tham mƣu triển khai dịch bệnh Covid-19:
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- Triển khai, ngăn chặn tình trạng đầu cơ găm hàng trong thời kỳ dịch
bệnh Covid-19.
- Rà soát công tác sản xuất để điều hành hoạt động xuất khẩu nông sản,
trái cây qua biên gi i đất iền phía Bắc.
- Làm việc v i UBND các phường, xã về phương án cung ứng, dự trữ
hàng hóa nhằm đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu để ứng phó diễn
biến m i của dịch Covid-19.
- Xây dựng Kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong
thời kỳ dịch bệnh và phương án điều tiết phân phối hàng hóa trên địa bàn thành
phố.
- Phân công cán bộ công chức Phòng Kinh tế phụ trách địa bàn theo dõi
tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa thiết yếu trong tình hình dịch Covid-19.
- Triển khai đến Ban Quản ý các chợ thực hiện nghiêm các biện pháp cấp
bách phòng chống dịch Covid-19.
- Triển khai việc chuẩn bị hàng hóa và suất ăn cho khu vực bị cách y trên
địa bàn.
- Thông tin danh sách các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải kháng
khuẩn, khẩu trang vải kháng gi t bắn, kháng khuẩn nhằm kết nối cung cầu phục
vụ người dân phòng chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện nghiêm công tác
niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các hộ kinh doanh trên địa bàn; Triển
khai đến các cơ quan, đơn vị, Hội doanh nghiệp trên địa bàn về các hoạt động
xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu
nhằm chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng
hóa; triển khai, thông tin một số nội dung có iên quan hoạt động xuất nhập khẩu
tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
- Bình ổn thị trường mặt hàng thịt heo trên địa bàn thành phố.
- Triển khai công tác chuẩn bị hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong
tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.
- Rà soát, mở các điểm bán hàng ưu động phục vụ người dân trong tình
hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
- Kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản gặp khó khăn trong tiêu thụ do
ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
- Triển khai ời kêu g i của Chủ tịch UBND tỉnh hỗ trợ người dân trư c
ảnh hưởng của dịch Covid-19.
- Phối hợp Phòng Tài chính-Kế hoạch đánh giá tác động của dịch Covid19 đến sự phát triển ngành, ĩnh vực theo kế hoạch KTXH đã xây dựng năm
2020; xây dựng kịch bản KTXH theo diễn biến của dịch.
7. Các công tác khác:
- Tham mưu UBND thành phố Báo cáo kết quả chương trình hành động
thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2025 ; xây dựng chương trình công tác năm 2020 ĩnh
vực thương mại.
- Triển khai Công điện số 224/CĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tư ng
Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển
hàng hóa qua biên gi i đến các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn biết,
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thực hiện; việc Trung Quốc ùi thời gian khôi phục hoạt động trao đổi hàng hóa
cư dân biên gi i; Quyết định số 3952/QĐ-BCT ngày 31/12/2019 của Bộ Công
Thương về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp uật hết hiệu ực toàn
bộ và một phần thuộc quản ý nhà nư c của Bộ Công Thương; triển khai thông
tin hội nghị giao thương nông sản, thực phẩm trực tuyến giữa Việt Nam-Trung
Quốc (Quảng Tây) đến các doanh nghiệp đăng ký tham gia; cập nhật tình hình
thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu biên gi i phía Bắc đến các doanh nghiệp
để biết, thực hiện; thông tin đến các doanh nghiệp việc Trung Quốc tăng cường
các biện pháp quản ý trao đổi cư dân biên gi i nhằm phòng chống dịch bệnh
Covid-19 ; thông tin đến các thương nhân sản xuất, xuất khẩu gạo duy trì mức
dự trữ, ưu thông theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày
15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.
- Triển khai đến các doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký tham gia xét ch n
sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020.
- Tham mưu UBND thành phố:
+ Triển khai Kế hoạch số 4385/KH-SCT ngày 25/11/2019 của Sở Công
Thương về việc tuyên truyền cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam trên địa bàn thành phố Long Khánh.
+ Xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình ”Tuần hàng Việt Nam ” năm
2020.
+ Tiếp tục mời g i xúc tiến đầu tư các dự án, công trình trên địa bàn thành
phố.
+ Chấp thuận chủ trương cho cho Công ty CP Đầu tư - Xúc tiến thương
mại Go d Mark tổ chức hội chợ hàng tiêu dùng tết năm 2020 tại Trung tâm Văn
hóa, Thông tin và Thể thao Long Khánh.
+ Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017
của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường định hư ng xã hội chủ nghĩa.
+ Tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy tại các chợ, các doanh
nghiệp, cửa hàng kinh doanh khí hóa ỏng, vật iệu nổ công nghiệp.
+ Báo cáo giám sát việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA)
mà Việt Nam à thành viên; báo cáo, cung cấp thông tin về công tác quản ý hoạt
động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố.
+ Kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản gặp khó khăn trong tiêu thụ do
dịch bệnh Covid 19.
+ Rà soát, thông tin đến các hộ kinh doanh, nông dân, các tiểu thương
kinh doanh mặt hàng nông sản trên địa bàn tăng cường thu mua các mặt hàng
nông sản nhằm đảm bảo hàng hóa thiết yếu v i giá bình ổn và hỗ trợ người dân
tiêu thụ nông sản; rà soát, hoàn chỉnh báo cáo thực hiện Chương trình 1617/CTrUBND ngày 23/12/2015 của UBND thành phố phục vụ Đại hội IV Đảng bộ
thành phố Long Khánh.
+ Góp ý dự thảo Chương trình phát triển thương mại điện tử năm 2020.
+ Triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa
bàn thành phố năm 2020.

5
Nhìn chung, hoạt động thương mại dịch vụ cơ bản đáp ứng được nhu cầu
tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ của nhân dân, thực hiện chương trình bình ổn giá
một số mặt hàng thiết yếu, góp phần bình ổn thị trường và phục vụ nhu cầu mua
sắm của nhân dân trên địa bàn trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tuy
nhiên dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của các doanh
nghiệp, cơ sở, nhất à các ngành dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa, du ịch,
ăn uống, giải khát..do thực hiện chủ trương Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày
31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch Covid-19. Dự ư c trong quý II/2020, tổng doanh số bán hàng hóa và
doanh thu dịch vụ giảm khoảng 40% so v i quý I/2020, do ở tháng 4-5/2020
thực hiện giản cách xã hội.
II. CÔNG NGHIỆP-TTCN:
1. Khu Công nghiệp Long Khánh:
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần KCN Long Khánh (Quyết định thành lập
số 1783/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Đồng Nai).
- Diện tích và vốn đầu tư: Tổng diện tích đất KCN: 2.644.738m2 do KCN
Long Khánh bị chồng lấn v i dự án nâng cấp hồ chứa nư c Suối Tre, UBND
tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 điều
chỉnh Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 17/12/2008, trong đó trừ phần diện
tích bị chồng lấn là 84.238,8m2 do vậy diện tích còn lại của toàn khu là
2.560.499,2m2 (Diện tích cho thuê: 177,29 ha tăng 2,14ha do điều chỉnh từ chức
năng đất nhà ở công trình sang đất công nghiệp theo Quyết định số 4275/QĐUBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ
quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KCN Long Khánh). Tổng vốn đầu tư dự án là
470,2 tỷ đồng. Tổng số vốn đăng ký đầu tư vào KCN hơn 7.000 tỷ đồng.
- Công tác thu hút đầu tư: Tính đến nay khu công nghiệp Long Khánh có
42 nhà đầu tư (23 nhà đầu tư trong nư c và 19 nhà đầu tư nư c ngoài) v i diện
tích cho thuê à 167,20/177,29 ha đạt khoảng 94,31% diện tích đất công nghiệp
(diện tích còn lại 10,09 ha); trong đó 23 công ty đang hoạt động; 10 công ty
đang xây dựng, 09 công ty chuẩn bị triển khai; trong số 23 công ty đang hoạt
động có 02 công ty Trung Quốc, 06 Công ty Đài Loan, 01 Công ty Hàn Quốc,
01 Công ty Thái Lan, 01 Công ty Malaisia, 01 Công ty Singapo, còn lại là công
ty của Việt Nam, tạo việc àm cho hơn 4.500 ao động tại địa phương và các
vùng lân cận.
- Trong 06 tháng đầu năm 2020 có 65 ao động người Trung Quốc trở lại
làm việc tại KCN.
2. Khu công nhiệp Suối Tre:
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình (Quyết định thành lập
số 679/QĐ-UBND ngày 13/03/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai).
- Diện tích: Tổng diện tích đất toàn khu: 150 ha (Tổng diện tích đất cho
thuê: 96,5 ha).
- Công tác thu hút đầu tư: Đến nay, Khu công nghiệp Suối Tre có 18 nhà
đầu tư trong đó có (6 nhà đầu tư trong nư c và 12 nhà đầu tư nư c ngoài) v i
tổng diện tích 93,8ha, chiếm tỷ lệ lấp đầy của toàn khu công nghiệp khoảng
97%. Trong đó 18 công ty vẫn đang hoạt động; 08 công ty Đài Loan, 03 công ty
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Hàn Quốc, 01 công ty Trung Quốc, 06 công ty Việt Nam và có 05 công ty trong
thời gian t i thiếu nguồn nguyên vật liệu đầu vào chủ yếu là nhập từ Trung
Quốc, Hàn Quốc dự kiến sẽ sản xuất cầm chừng như: công ty TNHH Great
Super, Công ty TNHH Gum Sung VN, Công ty TNHH CiBao, công ty TNHH
Giả Da Thúy Loan, Công ty TNHH 2J Vina và có 03 công ty cắt giảm ao động,
thu hẹp sản xuất kinh doanh như: công ty TNHH Great Super, công ty TNHH JP
Planning, công ty TNHH 2J Vina. Tạo việc àm cho hơn 8.100 ao động tại địa
phương và các vùng ân cận.
- Trong 06 tháng đầu năm 2020 có 125 ao động người Trung Quốc trở lại
làm việc tại KCN.
3. Cụm Công nghiệp Bàu Trâm:
Ngày 17/02/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số
449/QĐ-UBND về thành lập Cụm công nghiệp Bàu Trâm, chủ đầu tư à Công ty
Cổ phần Bất động sản Dịch vụ công nghiệp Đại Phong, ngành nghề hoạt động
chủ yếu sản xuất, lắp ráp otô và các ngành nghề khác không gây ô nhiễm môi
trường; thu hút, di dời các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác vào
đầu tư, sản xuất, kinh doanh v i quy mô dự án 29,7 ha; tổng vốn đầu tư hạ tầng
264 tỷ 627 triệu đồng (vốn sở hữu: 40 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng 224 tỷ 627
triệu đồng); tiến độ thực hiện dự án 03 năm. Hiện nay Công ty Cổ phần Bất
động sản Dịch vụ Công nghiệp Đại Phong đang phối hợp các cơ quan, đơn vị
iên quan để bổ sung hoàn chỉnh các thủ tục xin cấp quyết định chủ trương đầu
tư cụm công nghiệp Bàu Trâm.
4. Công tác Khuyến công:
Tham mưu UBND thành phố: Góp ý Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020; thực hiện đăng ký đề án
khuyến công địa phương năm 2020 về xây dựng mô hình thí điểm áp dụng sản
xuất sạch hơn trong công nghiệp; góp ý dự thảo Đề án thành ập và duy trì mạng
ư i cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2025
( ần 3); xây dựng Kế hoạch số 187/KH-UBD ngày 26/02/2020 về công tác
khuyến công năm 2020. Dự kiến năm 2020, sản phẩm tham gia công nghiệp
nông thôn tiêu biểu: cấp thành phố 03 sản phẩm, cấp tỉnh 02 sản phẩm; xét tặng
danh hiệu thợ giỏi (05-10 người); hỗ trợ máy móc (01-03 cơ sở); tham gia hội
chợ triển ãm (02 cơ sở); người có công đưa nghề về địa phương: 01 người.
Đến nay đã thực hiện đi khảo sát sau hỗ trợ tại các Công ty TNHH Hải
Anh Hưng, Công ty TNHH Trang trí Nội thất Phư c Thịnh, Côn ty TNHH
Trang Nguyễn ViNa và hư ng dẫn cơ sở công nghiệp nông thôn ập hồ sơ tham
gia bình ch n sản phẩm CNNTTB cấp khu vực năm 2020 cho các công ty
TNHH khổ qua rừng Hiệp Vân (sản phẩm trà khổ qua rừng túi c); Công ty
TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Linh chi Minh Dũng (sản phẩm trà inh
chi túi c); cơ sở Hoa Sen (sản phẩm tương hột xào sả).
5. Công tác ATTP ngành công thƣơng:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm tại các chợ
trong dịp tết Nguyên Đán năm 2020, thời gian từ ngày 7-15/01/2020.
-Tham mưu UBND thành phố: xây dựng Kế hoạch số 407/KH-UBND
ngày 03/4/2020 về việc triển khai công tác xây dựng các điểm kinh doanh thực
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phẩm an toàn theo chuỗi tại các chợ trên địa bàn thành phố Long Khánh năm
2020; triển khai Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 ban hành
quy định về việc phân công và phân cấp quản ý nhà nư c về an toàn thực phẩm
thuộc trách nhiệm quản ý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh; khảo sát về
chỉ tiêu, mức gi i hạn an toàn thực phẩm và yêu cầu quản ý đối v i các sản
phẩm bánh, mứt, kẹo, bột và tinh bột; báo cáo tình hình thực hiện xây dựng các
điểm kinh doanh thực phẩm an toàn theo chuỗi tại chợ trên địa bàn thành phố
Long Khánh năm 2020; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản
ý an toàn thực phẩm trên địa bàn.
5.1. Kết quả kiểm tra:
+ Phối hợp đoàn thanh tra của Sở Công Thương kiểm tra 04 cơ sở sản
xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Kết quả: 04/04 cơ sở đạt.
+ Tuyến phường, xã (Xuân Thanh, Bình Lộc, Bảo Quang, Bảo Vinh) tổ
chức kiểm tra 42 cơ sở sản xuất nhỏ, ẻ. Kết quả: đạt 22 đạt, 20 vi phạm. Lỗi vi
phạm chủ yếu à chưa khám sức khỏe, chưa có đăng ký kinh doanh, chưa xác
nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.
+ Phối hợp đoàn kiểm tra của Sở Công Thương hậu kiểm 03 cơ sở trong
đó: có 02 cơ sở nhắc nhở và 01 cơ sở vi phạm giao Đội quản lý thị trường số 5
xử lý (cửa hàng sữa Suri, hình thức vi phạm: hàng nhập lậu).
5.2 Công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực
phẩm và giấy xác nhận kiến thức quản lý ngành Công Thƣơng.
Trong 6 tháng đầu năm, Phòng Kinh tế đã cấp 01 giấy chứng nhận đủ điều
kiện an toàn thực phẩm và 04 giấy xác nhận kiến thức ATTP ngành Công
thương.
6. Công tác khác:
- Triển khai Thông tư số 26/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019 của Bộ Công
Thương quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ
công không nhằm mục đích kinh doanh.
- Triển khai nội dung Thông báo kết uận số 392/TBKL-VP ngày
09/11/2019 của Văn phòng Chính phủ.
- Tham mưu UBND thành phố:
+ Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện triển khai đền án “Hỗ trợ phát triển
công nghệ xử ý chất màu hữu cơ trong chất thải bằng kỹ thuật p asma nguội v i
xúc tác oxi hóa”.
+ Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án tập huấn, huấn uyện ực
ượng ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh năm 2020.
+ Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai các hoạt động phát triển công nghiệp
hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020.
+ Triển khai cập nhật dữ liệu ngành Công thương tỉnh Đồng Nai năm
2020.
+ Tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trong đợt cao điểm mùa
khô năm 2020 trong ĩnh vực ngành Công thương.
+ Đăng ký hỗ trợ Website đối v i đơn vị đăng ký tham gia chương trinh
OCOP trong năm 2020.
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+ Báo cáo số ượng doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kinh doanh bị tác
động ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua; thực hiện báo cáo
tình hình khó khăn, vư ng mắc, của các doanh nghiệp bị ảnh dưởng dịch bệnh
Covid-19; thực hiện báo cáo về nắm bắt hoạt động công nghiệp và tình hình sản
xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất công nghiệp; thực hiện góp ý dự thảo Kế
hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất
kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó v i dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn thành phố.
+ Thực hiện báo báo tình hình sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn năm
2020.
Đánh giá chung:
- Dịch Covid-19 đang tác động rất n đến các doanh nghiệp, đặc biệt à
các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong các ĩnh vực thương mại dịch vụ,
các doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong các ngành dệt may và da giày, nông
sản, dịch vụ du ịch và bán ẻ….
- Trong sản xuất công nghiệp, các biện pháp kiểm dịch đã gây ảnh hưởng
đến nguồn cung ứng đầu vào phục vụ sản xuất cũng như thị trường tiêu thụ cho
các ngành iên quan trực tiếp đến sản xuất, đặc biệt à ảnh hưởng đến nguồn inh
phụ kiện đầu vào cho sản xuất trong nư c. Ngoài ra, việc thực hiện các biện
pháp kiểm dịch chặt chẽ àm gia tăng chi phí hoạt động của các doanh nghiệp,
trong đó có chi phí ưu kho, chi phí vận chuyển,…
PHẦN II
PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020
I. THƢƠNG MẠI :
- Theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH Hồng Hà thực hiện sửa chữa, khắc
phục hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chợ Long Khánh; theo dõi tình hình
hoạt động của 06 điểm tham gia bình ổn giá tại phường Xuân An, Xuân Thanh,
xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa đảm bảo đủ nguồn hàng phục vụ người dân
trong mùa dịch bệnh Covid 19 an rộng và kéo dài. Phối hợp Sở Công Thương
tổng kết chương trình bình ổn giá năm 2019-2020 và triển khai chương trình
bình ổn giá năm 2020-2021.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản ý nhà nư c về chợ như: vệ sinh môi
trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng chợ văn hóa, nội quy chợ, phương án
bố trí, sắp xếp ngành hàng kinh doanh tại chợ,…
- Phối hợp Phòng Tài chính-Kế hoạch rà soát tình hình quản ý kinh
doanh chợ của các Hợp tác xã trên địa bàn thành phố.
- Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam“.
- Phối hợp triển khai chương trình “Tuần hàng Việt Nam“ trên địa bàn
thành phố.
- Tham mưu UBND thành phố rà soát, xử ý 03 điểm kinh doanh tự phát
trên địa bàn phường Xuân An, Xuân Hòa, Phú Bình và chợ không hoạt động
phường Bàu Sen.
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- Phối hợp Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ chức các phiên chợ
“Đưa hàng Việt về nông thôn” trên địa bàn các xã.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh khí hoá ỏng trên địa
bàn thành phố.
- Phối hợp hỗ trợ phát triển chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây.
- Tiếp tục phối hợp Phòng Văn hoá - Thông tin thực hiện Kế hoạch số
957/KH-UBND ngày 04/10/2017 về việc phát triển du ịch của thành phố.
- Phối hợp Sở Công Thương thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh xăng dầu cho các Trạm xăng dầu trên địa bàn thành phố.
- Xây dựng Kế hoạch chuẩn bị phục vụ Tết năm 2021.
II. CÔNG NGHIỆP - TTCN:
- Phối hợp Sở Công Thương thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu
ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 2016-2020; thực hiện tuyên
truyền, phổ biến rộng rãi về việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên
địa bàn thành phố. Theo dõi và tổng hợp Phiếu đăng ký của các doanh nghiệp,
cơ sở tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn
và gửi về Sở Công Thương.
- Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình đầu tư sản xuất 02 khu công nghiệp kết
hợp v i các cơ quan của tỉnh để mời g i các doanh nghiệp đầu tư vào khu công
nghiệp Long Khánh và thuê nhà xưởng khu công nghiệp Suối Tre.
- Tiếp tục phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng
ký Đất đai chi nhánh Long Khánh, Trung tâm Phát triển Quỹ Đất, UBND xã
Bàu Trâm, Công ty Cổ phần Bất động sản Dịch vụ Công nghiệp Đại Phong làm
rõ nội dung thay đổi ranh gi i, diện tích đất cụm công nghiệp nhằm bổ sung
hoàn chỉnh các thủ tục xin cấp quyết định chủ trương đầu tư cụm công nghiệp
Bàu Trâm.
- Thực hiện công tác kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản
ý của ngành công thương trên địa bàn thành phố.
- Tiếp tục triển khai công tác xây dựng các điểm kinh doanh thực phẩm an
toàn theo chuỗi tại các chợ trên địa bàn thành phố năm 2020.
- Tham mưu UBND thành phố báo cáo công tác khuyến công giai đoạn
2016-2020; đăng ký kế hoạch đề án khuyến công năm 2021 và xây dựng
Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025.
- Khảo sát các cơ sở sản xuất công nghiệp và hư ng dẫn các cơ sở đăng
ký và ập hồ sơ tham gia bình xét sản phẩm nông thôn tiêu biểu.
- Phối hợp Trung tâm Khuyến công và tư vấn Phát triển công nghiệp của
tỉnh khảo sát các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có nhu cầu hỗ trợ ứng
dụng máy móc thiết bị cho các cơ sở sản xuất theo chương trình khuyến công hỗ
trợ của tỉnh.
- Tiếp tục tuyên truyền đến các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân,
tham gia cuộc thi sáng tạo sản phẩm Thủ công mỹ nghệ do Trung tâm Khuyến
công Đồng Nai tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh sản phẩm thủ công mỹ nghệ
m i, có tính sáng tạo, tăng cường giá trị văn hóa của ngành nghề thủ công mỹ
nghệ trên địa bàn thành phố.

10
Trên đây à báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương 06 tháng đầu
năm 2020 và phương hư ng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn của
Phòng Kinh tế./.
Nơi nhận:
- Sở Công Thương;
- Trưởng, Phó PKT;
- Lưu VT.
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