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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long Khánh, ngày 04 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động Công Thƣơng tháng 10/2019,
phƣơng hƣớng nhiệm vụ tháng 11/2019.
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 10/2019
1. Thƣơng mại:
Tiếp tục tham mưu UBND thành phố thực hiện chuyển giao chợ Long
Khánh cho HTX TMDV chợ Long Khánh quản lý, kinh doanh và khai thác theo
chủ trương của UBND tỉnh tại Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 25/9/2019
của UBND tỉnh Đồng Nai
Hướng dẫn UBND xã Bàu Trâm thực hiện hoàn chỉnh tiêu chí số 7 cơ sở
hạ tầng thương mại nông thôn đối với cửa hàng kinh doanh tổng hợp, đang trình
Sở Công Thương thẩm định hồ sơ minh chứng.
Thực hiện báo cáo nội dung xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số
39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 281-KH/TU ngày
04/7/2019 nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực
của nền kinh tế.
Rà soát, báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh
khí trên địa bàn thành phố Long Khánh.
Tiếp nhận và giải quyết cấp cho 02 hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh
thuốc lá.
* Tham mưu UBND thành phố Long Khánh:
Xây dựng Kế hoạch xóa 03 điểm kinh doanh tự phát tại phường Xuân An,
Xuân Hòa và Phú Bình.
Rà soát, báo cáo Sở Công Thương về tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng thương
mại nông thôn đối với 03 đơn vị: Xã Suối Tre, Bàu Sen (nay là phường Suối
Tre, Bàu Sen) và Bàu Trâm.
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày
14/9/2017 của Chính phủ và đề xuất giải pháp quản lý kinh doanh rượu có độ
cồn dưới 5,5 độ.
Thực hiện đăng ký chương trình xúc tiến thương mại năm 2020.
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản
lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.
Rà soát, tham mưu việc tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu sản phẩm
trên địa bàn thành phố của Công ty CP Sản xuất và Thương mại Gia dụng Việt
Nam.
Chấp thuận cho Công ty CP tập đoàn TM quốc tế Expo tổ chức hội chợ
tại Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố (cũ), thời gian từ ngày 05-13/10/2019.
Xử lý việc Công ty TNHH Bất động sản Sơn Trường Thành xin xây dựng
chợ tạm tại phường Xuân Hòa; ý kiến việc xin chuyển quy hoạch điểm kinh
doanh xăng dầu của Công ty TNHH MTV Châu Lộc Khánh.

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 5165/KH-UBND ngày
24/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai các hoạt động bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn.
Rà soát, đăng ký các danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm
thương mại năm 2019.
Phối hợp Sở Công Thương thực hiện báo cáo tổng kết chương trình bình
ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2018-2019 trên địa bàn theo Kế hoạch
10795/KH-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh và xây dựng Kế hoạch bình
ổn giá năm 2019-2020 của UBND tỉnh.
Tiếp nhận, thẩm định và cấp 01 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh LPG.
2. Công nghiệp-TTCN:
Theo dõi tình hình đầu tư khu công nghiệp Suối Tre, Long Khánh.
Theo dõi kiến nghị của UBND thành phố trình UBND tỉnh, Sở Công
Thương về việc chấp thuận Công ty Cổ phần bất động sản dịch vụ công nghiệp
Đại Phong làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bàu
Trâm và đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư sau khi được chấp thuận.
Tham mưu UBND thành phố lấy ý kiến các ngành đối với hồ sơ quyết
định chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp Bàu Trâm tại xã Bàu Trâm do
Công ty CP Bất động sản Dịch vụ Công nghiệp Đại Phong đề xuất đầu tư theo
đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư tại Văn bản số 3568/SKHĐT ngày
17/9/2019.
Hướng dẫn UBND xã Bàu Trâm hoàn thành thực hiện tiêu chí số 17.8 về
ATTP ngành Công Thương trong bộ tiêu chí nông thôn mới.
Rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn làm cơ sở
lựa chọn phân bổ số lượng công tác viên khuyến công trên địa bàn thành phố;
lập danh sách đăng ký tham gia hội nghị tập huấn cán bộ khuyến công trên địa
bàn; thống kê danh sách các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất và các kho
chứa hóa chất trên địa bàn cung cấp Sở Công Thương.
Tham mưu UBND thành phố tổ chức thành lập hội đồng bình chọn sản
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, chấm điểm và quyết định công nhận và
cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm
2019 cho 04 sản phẩm (cơ sở nước chấm Hoa Sen sản phẩm tương hột xào sả,
công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Linh Chi Minh Dũng sản phẩm
trà linh chi túi lộc, Cơ sở Nem Việt Huy sản phẩm Nem, Công ty Sản xuất Gỗ
Trang trí Nội thất Hoàng Gia sản phẩm xích đu gỗ). Đồng thời lập hồ sơ 04 sản
phẩm này tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp
tỉnh.
Tham mưu rà soát các thủ tục pháp lý về đất đai, đầu tư, xây dựng môi
trường, PCCC của Công ty TNHH Trang Nguyễn Vina và Công ty TNHH Trang
trí nội thất Phước Thịnh nhằm tiếp tục phối hợp với Trung tâm Khuyến công và
Tư vấn Phát triển công nghiệp hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ xin hỗ trợ máy móc
thiết bị trong sản xuất của 02 công ty.
II. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 11/2019
1. Thƣơng mại - dịch vụ:
Thực hiện công tác quản lý nhà nước tại các chợ trên địa bàn.

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai kế hoạch xử lý dứt điểm 03 tụ điểm kinh
doanh tự phát tại phường Xuân Hòa, Xuân An và Phú Bình.
Phối hợp UBND phường Xuân Tân, xã Bình Lộc chuẩn bị các nội dung
phục vụ đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác quản lý nhà nước về chợ.
Tiếp tục rà soát công tác quản lý nhà nước về kinh doanh rượu.
Tiếp tục tham mưu UBND thành phố : thực hiện chuyển đổi mô hình
quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Long Khánh; rà soát điều chỉnh quy hoạch
mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu thương mại dịch vụ trên địa
bàn thành phố; xây dựng kế hoạch thực hiện kế hoạch số 154-KH/TU ngày
04/9/2019 của Thành ủy Long Khánh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 30CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và
trách nhiệm của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
trên địa bàn thành phố Long Khánh; Hỗ trợ Báo Công Thương thực hiện chuyên
đề: Đồng Nai-Môi trường đầu tư năng động, phát triển và hội nhập.
Phối hợp Sở Công Thương thẩm định tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng thương
mại nông thôn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai tại xã Bàu
Trâm.
Phối hợp Sở Công Thương tổ chức lớp tập huấn phát triển thương mại
điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2019.
2. Công nghiệp-TTCN:
Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình đầu tư sản xuất 02 khu công nghiệp kết
hợp với các cơ quan của tỉnh để mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào 02 khu
công nghiệp Long Khánh và Suối Tre. Phối hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh
hoàn thiện hồ sơ, thẩm định trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công
ty Cổ phần bất động sản dịch vụ Công nghiệp Đại Phong thực hiện dự án đầu tư
hạ tầng Cụm công nghiệp Bàu Trâm.
Phối hợp Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp tổ
chức hội nghị tập huấn cán bộ khuyến công trên địa bàn Long Khánh;
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động Công Thương tháng 10 và
phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019 trên địa bàn của Phòng Kinh tế./.
Nơi nhận:
- Sở Công Thương;
- UBND TPLK;
- Trưởng, Phó TPKT;
- Lưu VT.
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