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Tình hình hoạt động ông nghiệp – Thương mại
tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ 8 tháng năm 2018
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng năm của Sở ông thương
tỉnh Đồng Nai. Nay Phòng Kinh tế huyện Nhơn Trạch báo cáo tình hình hoạt động
ông nghiệp – Thương mại tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ 8 tháng năm 2018
như sau:
Ầ
Ứ
Ấ
QUẢ Ạ
ƢỢ THÁNG 7 Ă 2018
I.
ô g g iệ :
1. Tình hình chung các k u cô g g iệ t
- ì

ì

t u

tru g:

t đầu tƣ

+ Trong tháng không phát sinh dự án đầu tư mới. Tổng s dự án trên địa bàn
huyện là 422 dự án đầu tư, với tổng v n thu hút đầu tư toàn huyện là 7,283 tỷ US .
Hiện có 293/422 dự án đi vào hoạt động, qua đó giải quyết việc làm cho hơn 85.000
lao động tại địa phương và trong khu vực.
+ Lực lượng lao động làm việc tại K N: Tổng s lao động Việt Nam trong
K N là 85.000 người, trong đó lao động ngoại tỉnh chiếm 69,8% và lao động nữ
chiếm 63% trên tổng s lao động; lao động nước ngoài 1.900 người, lao động tại các
doanh nghiệp F I chiếm 86,7%. Trong tháng, tỷ lệ lao động tại các khu, cụm công
nghiệp không có sự biến động, không có thiếu hụt về nguồn cung lao động đ i với
các doanh nghiệp.
+ Tiền lương - thu nhập: Mức lương bình quân từ 6 triệu đồng đến 8 triệu
đồng/người/tháng; trong đó, mức lương chính chiếm 75% thu nhập hàng tháng, còn
lại là thu nhập làm thêm giờ, phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng. Nhìn chung, mức lương
và thu nhập của công nhân K N ngày càng cải thiện, giúp cuộc s ng của người công
nhân dần dần ổn định.
2. ì
ìn

ì
ìn

cụm cô g g iệ địa

ƣơ g:

u ú đầu ư của c c doan n

iệp

i Cụm côn n

iệp:

- ụm công nghiệp gồm có 32 dự án hiện tại có 15 dự án đang hoạt động, 05 dự
án đang xây dựng và 12 dự án đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, với tổng kinh phí gồm
đầu tư xây dự hạ tầng và chi phí bồi thường khoảng 232.313.345.000 đồng ( ai ăm
ba mư i ai ỷ ba ăm mười ba iệu ba ăm bốn mư i lăm n n đồn ) được phê
duyệt theo Quyết định 1973/QĐ-U N và Quyết định 1974/QĐ-UBND ngày
15/4/2011 gồm các hạng mục (đín kèm c c n mục).
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ìn

ìn

iển k ai u ồi c c dự n c ậm iến độ

Thực hiện công văn s 1704/S T- N ngày 15/5/2018 của Sở ông thương
tỉnh Đồng Nai về việc rà soát tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các dự án trong ụm
công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch;
Qua các buổi làm việc với các doanh nghiệp có dự án chậm triển khai (danh
s c đín kèm). Kết quả, chậm triển khai do tình hình sản xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp gặp khó khăn buộc một s doanh nghiệp phải chuyển nhượng dự án;
việc biến động nhân sự của doanh nghiệp, nhân sự mới không nắm bắt kịp thời về
tình hình dự án.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp nêu trên đều có mong mu n được tiếp tục triển
khai dự án và tiếp tục đóng góp kinh phí thực đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp theo
quy định. Vì vậy, đề xuất Sở ông thương xem xét cho các doanh nghiệp tiếp tục
thực hiện dự án (k ôn
ực iện u ồi eo Côn văn số 1 04/SC -CN ngày
15/5/2018).
Côn
c đầu ư c sở
ần Cụm côn n iệp:
- ông tác đầu tư cơ sở hạ tầng ụm công nghiệp: Gói thầu san nền giai đoạn
1, giai đoạn 2; gói thầu thoát nước mưa- thoát nước thải giai đoạn 1 và giai đoạn mở
rộng; Gói hệ th ng điện 22kV đã hoàn thành 100% kh i lượng công việc; riêng gói
thầu giao thông giai đoạn 1 và giai đoạn mở rộng đã thực hiện 95% giá trị kh i lượng
công việc, hiện nay đang tiếp tục thi công và hoàn chỉnh lớp kết cấu bên trên; gói
thầu bó vĩa giai đoạn 1 và giai đoạn mở rộng đã hoàn thành 85% kh i lượng công
việc, hiện nay đang tiếp tục thi công.
Hỗ ợ kin p í đầu ư
ần Cụm côn n iệp
- ông tác hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng ụm công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh
Thanh theo Quyết định s 32/2016/QĐ-U N ngày 19/5/2016 của U N tỉnh và
Quyết định s 24/2018/QĐ-U N ngày 07/05/2018 của U N tỉnh Đồng Nai về
một s chinh sách hỗ trợ phát triển
N trên địa bàn tỉnh.
- Phòng Kinh tế huyện đã ph i hợp với Trung tâm Khuyến công tỉnh Đồng Nai,
Trung tâm ịch vụ Đô thị huyện về việc họp đánh giá tình hình tiến độ giải ngân
nguồn kinh phí hỗ trợ (đợt 1) đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh
Thanh huyện Nhơn Trạch trong năm 2018. ụ thể:
+ S tiền thanh toán nợ cho đơn vị thi công: 885.325.598 đồng
+ S tiền đang chờ quy trình hướng dẫn thanh toán: 2.118.884.000 đồng
Tổng s tiền xin đề xuất U N huyện, phòng T -KH xem xét kiến nghị Sở
công thương, Sở tài chính, U N tỉnh Đồng Nai cho chuyển s tiền này sang đầu tư
các hạng mục đang đầu tư và hạng mục cần thiết đầu tư tiếp theo trong ụm công
nghiệp như: ấp nước sinh hoạt bên trong ụm công nghiệp; hạng mục thoát nước
tạm; hệ th ng chiếu sáng; ây xanh với s tiền là 16.995.790.402 đồng ( on đó có
8.5 ỷ đan đầu ư n mục cấp nước sin o
iện đã đ 95% k ối lượn v đề
n ị P òn ài chính – Kế o c
am mưu -UB D u ện xem xé cấp m ứn
40% để an o n c o đ n vị i côn ).
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Song song đó, Trung tâm Khuyến công tỉnh báo cáo Sở ông Thương xin chủ
trương bổ sung kinh phí hỗ trợ (đợt 2) về nội dung thanh toán các khoản nợ cho nhà
thầu thi công hạ tầng ụm ông nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh Thanh theo quy định.
3. ô g tác k uyế cô g và cô g tác k ác
3.1. ô g tác k uyế cô g
- Hỗ trợ xây dựng thiết kế bao bì sản phẩm cho ơ sở sản xuất c m dẹp
Nguyễn Thanh Long theo đề án khuyến công tỉnh và đầu tư xây dựng phòng trưng
bày sản phẩm áo phật giáo Thanh Huyền nhằm xúc tiến thương mại sản phẩm của
doanh nghiệp trong 2018.
- Làm việc với ông ty TNHH MTV May Thanh Huyền về đăng ký đào tạo
nghề may công nghiệp cho các công nhân mới vào nghề. Đồng thời, sao gửi giấy đề
nghị hỗ trợ đào tạo, cung cấp các chứng từ có liên quan đến việc hỗ trợ đào tạo nghề
cho doanh nghiệp trong năm 2018.
- Tham mưu thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm NNTT 2018, nghệ
nhân, thợ giỏi và người có công đưa nghề về địa phương 2018. Kết quả, đã làm việc
với 4 doanh nghiệp với 4 sản phẩm, 12 thợ giỏi, 03 nghệ nhân và 01 người có công
đưa nghể về địa phương năm 2018. Hiện nay, Phòng Kinh tế đang ph i hợp với
U N các xã triển khai thực hiện.
- Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở đạt chứng nhận sản phẩm NNT tiêu biểu
năm 2017 đưa các sản phẩm vào Khu du lịch Giang Điền, Su i Mơ, ửu Long, Núi
hứa han nhằm trưng bày, quảng cáo sản phẩm đến khách tham quan, du lịch. Qua
làm việc với chủ các khu du lịch đã đồng ý tiếp nhận các sản phẩm và hướng dẫn thủ
tục ký kết hợp đồng hợp tác xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp, cơ sở trên địa
bàn huyện.
II.
1. ì

ƣơ g m i
ì

đầu tƣ và

át triể c ợ:

Về hiện trạng chợ: Theo quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trên địa bàn
huyện có 16 chợ gồm : 02 chợ hạng I, 02 chợ hạng II và 12 chợ hạng III. Trong đó,
đã xây dựng kiên c hoặc bán kiên c 9 chợ (Phú Hữu, Đại Phước, Hòa ình, Giồng
Ông Đông, Phước Khánh, Phước An, Long Thọ 1, Sơn Hà, Phước Thiền); 06 chợ
tạm (Phú Hội, Long Tân, Phú Thạnh, Đoàn Kết, Long Thọ ấp 4, Hiệp Phước) và chợ
Nổi Phước An.
Hướng dẫn U N các xã, an quản lý các chợ trên địa bàn huyện thực hiện
xây dựng chợ Văn hóa theo Văn bản s 1970/S T-TM ngày 5/6/2018 của sở ông
Thương tỉnh Đồng Nai V/v hướng dẫn hồ sơ đánh giá tiêu chí s 7 về cơ sở hạ tầng
thương mại nông thôn trong ộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó, tập
trung xây dựng chợ văn hóa ấp 1 Long Thọ.
Triển khai tình hình thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo Quyết
định s 27/2017/QĐ-U N ngày 3/8/2017 của U N tỉnh Đồng Nai ban hành quy
định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng các mức thu tại chợ trên địa bàn
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tỉnh Đồng Nai. Qua đó, phòng Kinh tế thông báo đến UBND xã và an Quản lý chợ
triển khai đến các tiểu thương cùng thực hiện.
2. ô g tác bì

ổ giá:

Thực hiện Kế hoạch s 10213/KH-U N về chương trình bình ổn giá một s
mặt hàng chủ yếu năm 2017 và đầu năm 2018, cụ thể 11 mặt hàng tham gia chương
trình bình ổn giá bao gồm: gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gà, trứng, gia vị, nước
chấm (nước mắm, nước tương), sách giáo khoa, vở học sinh, thu c tân dược; thời hạn
đến 30/9/2018.
Đến thời điểm này, đã vận động được 12 điểm tham gia chương trình bình ổn
giá một s mặt hàng thiết yếu năm 2017 và đầu năm 2018. Tổng doanh thu của 12
điểm bình ổn giá trên địa bàn huyện là 272.146.300 đồng.
Trong kỳ đã ph i hợp với lực lượng Quản lý Thị trường s 10 (QLTT 10) tăng
cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng
kém chất lượng nhập lậu và lưu thông trên thị trường; Công tác vệ sinh an toàn thực
phẩm ngày càng được chú trọng, hàng hoá phong phú, đảm bảo chất lượng. Tới thời
điểm này chưa phát hiện trường hợp đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá, gây s t giá.
3. ì

ì

ki

d a

các gà

à g có điều kiệ :

i d a xă g dầu: Trong kỳ, ph i hợp với Phòng Quản Lý Đô thị khảo
sát việc xin chủ trương mở địa điểm kinh xăng dầu tại xã Đại Phước do ông Nguyễn
Thanh inh làm chủ đầu tư.
Kinh doanh k í óa ỏ g: Trong kỳ, đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh khí hóa lỏng cho 7 cơ sở. Trong đó, cấp mới 4 cơ sở. gia hạn 02 cơ sở,
điều chỉnh 1 cơ sở.
4.

ƣơ g trì

c tiế

ƣơ g m i:

Phòng Kinh tế đã chủ động tổ chức chương trình hàng việt Về nông thôn từ
ngày 24/5/2018 đến ngày 30/5/2018, với quy mô tổ chức 24 doanh nghiệp, 50 gian
hàng, thu hút 6.000 lượt khách, doanh thu 873 triệu đồng đã cơ bản đáp ứng nhu cầu
mua sắm của người dân trên địa bàn.
Ầ
ƢƠ

ƢỚ

Ứ
Ụ THÁNG 8 Ă

2018

1. ô g g iệ
- Tiếp tục theo dõi các tình hình thu hút các dự án đầu tư mới và tình hình hoạt
động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tập trung và ụm công nghiệp
địa phương trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và đề xuất những giải pháp tham mưu
TT-U N huyện kịp thời xử lý.
- Ph i hợp với U N xã Phước An, Phước Khánh, Vĩnh Thanh tiến hành họp
dân, đăng ký chuyển đổi nghề nghiệp cho phù hợp với mục tiêu của hương trình.
Trình TT-U N huyện phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện.
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- Tổ chức cuộc họp làm việc với các phòng ban chuyên môn huyện, U N xã
Phước An và các đơn vị có liên quan để thực hiện quyết toán các hạng mục còn lại
của công trình đường dây 22kv, T A và MFĐ trung, hạ thế ấp Vũng Gấm, xã Phước
An.
2.

ƣơ g m i

Tiếp tục thực hiện phát triển mạng lưới chợ theo quy hoạch đến năm 2020,
định hướng đến năm 2025 và tập trung kêu gọi đầu tư để xây dựng các chợ Phú Hội,
Long Tân.
Tiếp tục hướng dẫn thực hiện tiêu chí 7- chợ nông thôn đ i với các chợ trên
địa bàn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng chợ văn hóa đ i với các
Long Thọ.
Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn lập hồ sơ cho
tư kinh doanh khai thác chợ tại xã Long Tân.

NTN Ngọc Sơn về thủ tục đầu

Ph i hợp các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giải tỏa chợ tự phát trên địa bàn
huyện.
Tiếp tục triển khai, theo dỏi tình hình thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng
tại chợ theo Quyết định s 27/2017/QĐ-U N ngày 3/8/2017 của U N tỉnh Đồng
Nai.
Tổ chức hậu kiểm các ngành hàng kinh doanh có điều kiện như rượu, bia,
thu c lá, khí hóa lỏng.
Tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm và tổ chức sát hạch
kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thuộc quản lý ngành công
thương.
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện hoạt động thương mại dịch vụ
và ông nghiệp – TTCN nhiệm vụ trong 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm
vụ tháng 8 năm 2018. Phòng Kinh tế Nhơn Trạch kính báo Sở ông thương Đồng
Nai./.
Nơi nhận:
- Sở ông thương (báo cáo);
- TT. U N huyện;
- Trưởng, Phó Phòng;
- Lưu VT-TH.
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