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PHÒNG KINH TẾ
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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2020 và
phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
Kính gửi:

- Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai;

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng năm của Sở Công thương
tỉnh Đồng Nai. Nay phòng Kinh tế Nhơn Trạch báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ
06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp
a. Các khu công nghiệp tập trung:
Tính đến nay, huyện Nhơn Trạch có 09 KCN được thành lập và đi vào hoạt
động gồm: Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch III, Nhơn Trạch V, Nhơn
Trạch VI, Dệt may Nhơn Trạch, Nhơn Trạch II – Lộc Khang, Nhơn Trạch II – Nhơn
Phú và khu công nghiệp Ông Kèo. Đến nay, các KCN huyện đã đầu tư xây dựng
hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đưa vào sử dụng ổn định, với tổng vốn đầu
tư khoảng 4.083 tỷ đồng (chiếm 35,8% vốn đầu tư hạ tầng KCN của toàn tỉnh).
Tổng số dự án thu hút đầu tư mới: trong kỳ, có 04 dự án phát sinh mới, với
tổng vốn đầu tư là 5,166 triệu USD và 04 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư (với tổng
vốn điều chỉnh 39,1 triệu USD) và lũy kế đã thu hút 502 dự án đầu tư (chiếm 30,2%
số dự án các KCN tỉnh). Trong đó, vốn đầu tư FDI là 365 dự án, số vốn FDI số vốn
9,426 triệu USD, vốn đầu tư trong nước là 137 dự án, số vốn 23.355,91 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong kỳ, có 02 dự án đi vào hoạt động (Công ty TNHH Ara Gaya
Vina - KCN Nhơn Trạch II và Công ty TNHH Kumkang Kind VN - KCN Nhơn
Trạch I) giải quyết việc làm cho hơn 3.200 lao động.
Đánh giá chung: Việc các doanh nghiệp FDI điều chỉnh, tăng vốn đầu tư là một
dấu tích cực trong việc lựa chọn môi trường sản xuất kinh doanh tại huyện Nhơn
Trạch, tỉnh Đồng Nai. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng và hiệu
quả hơn với các nước trên thế giới và khu vực, cụ thể là việc ký kết và đưa vào thực
hiện các FTA như FTA Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), FTA ASEAN - Hàn Quốc
(AKFTA), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP),
FTA Việt Nam – Liên minh Châu Âu đã tạo sự cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh
doanh, mở rộng đầu tư và thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam, tác động tích cực
đến hoạt động xuất nhập khẩu đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
b. Tình hình hoạt động cụm công nghiệp địa phương:
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Tình hình thu hút đầu tư dự án: Tổng số dự án đã thu hút đầu tư đến nay là 32
dự án, với số vốn thu hút đầu tư là 1.396,287 tỷ đồng. Trong đó, 19 dự án đang hoạt
động, 03 dự án đang xây dựng và 10 dự án đang làm thủ tục đầu tư, giải quyết việc
làm cho trên 3.750 lao động tại địa phương.
Về đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải: Đơn vị tư vấn đang thẩm định thiết
kế bản vẽ và báo cáo kinh tế kỹ thuật và trình Sở Kế hoạch Đầu tư xem xét, thẩm
định, sau khi có kết quả, chủ đầu tư sẽ lấy ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp
trước khi đầu tư xây dựng (đến nay, Sở KHĐT vẫn chưa có kết quả thẩm định hồ sơ
thiết kế).
c. Công tác khuyến công, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Trong kỳ, Phòng Kinh tế huyện phối hợp với Trung tâm Khuyến công, Sở
Công thương hoàn xây dựng Đề án khuyến công năm 2020 trên địa bàn huyện. Qua
đó, tổ chức hành quay phim, phỏng vấn chủ doanh nghiệp về những khó khăn vướng
mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh, quảng cáo trên Đài Truyền hình tỉnh Đồng
Nai và trên các tạp chí khuyến công trong 06 tháng đầu năm 2020 nhằm tháo gỡ
những khó khăn và đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa
bàn. Cụ thể: làm việc với 04 cơ sở, doanh nghiệp (HKD Hoàng Kim, sản xuất trà phú
hội; Công ty TNHH sản xuất Bắc Long Thọ, sản xuất sữa bắp dinh dưỡng; Hộ kinh
doanh sản xuất hạt sen Trường Phát; Công ty TNHH SXTM May Thanh Huyền). Kết
quả: Hộ kinh doanh Trường Phát đã được hướng dẫn tiếp tục đăng ký sản phẩm tham
gia Chương trình Ocop (mỗi xã một sản phẩm) của tỉnh và các doanh nghiệp còn lại
đề xuất khó khăn (Vốn đầu tư sản xuất, hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị mới vào sản
xuất theo Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai), đề nghị Nhà
nước sớm có chính sách hỗ trợ trong thời gian tới nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua
giai đoạn dịch bệnh Covid-19 này. Tổng kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp ước đạt 35
triệu đồng.
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND
tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư chuyển đổi, ứng dụng máy móc, thiết bị
tiên tiến phục vụ sản xuất. Kết quả, có 04 doanh nghiệp quan tâm đến đầu tư máy
móc thiết bị tiến tiến vào sản xuất, bao gồm: Công ty TNHH May Thanh Huyền, hồ
trợ đầu tư máy móc thiết bị tiến tiến vào sản xuất; Công ty TNHH Bắc Long Thọ hỗ
trợ thiết kế logo, bảo hộ sở hữu trí tuệ nhãn hàng hóa, cơ sở Thảo Thành Đạt, hỗ trợ
xây dựng trang tin điện tử và cơ sở cốm Nguyễn Thanh Long đề xuất hỗ trợ máy móc
mới phục vụ sản xuất.
Phòng Kinh tế phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai và cá
ngành có liên quan đến việc rà soát, cung cấp thông tin các doanh nghiệp sản xuất
trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm cho công tác phòng chống dịch Covid19 (thực hiện Văn bản số 1818/UBND-VX ngày 11/03/2020 của UBND huyện Nhơn
Trạch).
Tham mưu TT-UBND huyện đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp (theo dõi sát sao về diễn biến dịch bệnh, về tình hình lao động, hoạt
động sản xuất doanh nghiệp, về chính sách thuế, giãn, giảm tiền thuế, gian hạn chậm
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nộp thuế và hỗ trợ chính sách vay vốn ngân hàng) và ứng phó với diễn biến dịch bệnh
Covid-19 trong thời gian tới.
Tổ chức rà soát, thống kê các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất công
nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn huyện Nhơn Trạch năm 2020 bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 theo chỉ đạo của Sở Công thương (tại Văn bản
1348/SCT-KH ngày 31/03/2020 V/v rà soát báo cáo cụ thể số lượng doanh nghiệp
nhỏ và vừa) để có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới.
Tham mưu Ban chỉ đạo Chương trình PHTN về báo cáo tiến độ triển khai thực
hiện việc rà soát các hộ dân có đất bị thu hồi (trong, ngoài địa phương, dưới đường
điện cao thế) của Chương trình phục hồi thu nhập dự án đường cao tốc Bến Lức –
Long Thành, đoạn qua huyện Nhơn Trạch. Đồng thời, kiện toàn BCĐ, TCV giúp việc
và kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện trong năm 2020-2021 (Văn bản số
91/SEPMU-QLTCMB ngày 17/04/2020 của Ban Quản lý dự án đường cao tốc phía
Nam).
2. Lĩnh vực Thƣơng mại:
Công tác quản lý chợ: Theo quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trên địa bàn
huyện có 16 chợ gồm: 01 chợ hạng I, 02 chợ hạng II và 12 chợ hạng III. Trong đó, đã
xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố 9 chợ (Phú Hữu, Đại Phước, Hòa Bình, 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.
Tình hình hoạt động thương mại dịch vụ: Nhìn chung thị trường trong 06 tháng
đầu năm 2020 tương đối ổn định. Riêng các mặt hàng thiết yếu ngày Tết tăng nhẹ so
với thời điểm trước Tết. Lượng hàng hóa dự trữ tăng khoảng 10-15% so với năm
trước và lượng hàng cung ứng cho thị trường phong phú, dồi dào, giá cả và sức mua
trong dịp tết tăng khoảng 10-15% so với ngày thường và không biến động nhiều so
với tết Nguyên đán trước. Đầu tháng 03/2020, do tình hình dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp diễn biến phức tạp nên một số mặt hàng khan hiếm: khẩu trang, nước rửa tay,
mặt hàng mì gói hiệu Hảo Hảo, Lẩu Thái; còn mặt hàng còn lại đều ổn định.
Công tác xúc tiến thƣơng mại, bình ổn giá:
Tổ chức Hội Hoa xuân huyện Nhơn Trạch – Mừng xuân Canh Tý năm 2020 đã
phối hợp với Sở Công thương mời gọi các doanh nghiệp thuộc Câu lạc bộ “Hàng
Việt về nông thôn” tham gia bán hàng bình ổn giá nhằm phục vụ bà con nhân dân vào
những ngày cuối năm. Đồng thời, mời gọi các tiểu thương kinh doanh tại các chợ trên
địa bàn tham gia. Phiên chợ này được tổ chức 9 ngày, từ ngày 14/01/2020 đến ngày
22/01/2020 (nhằm ngày 20/12 đến ngày 28/12 âm lịch). Tổng số gian hàng tham gia
trong Hội hoa xuân là 165 gian hàng, cụ thể: Khu thương mại: 80 gian hàng; Khu
hoa, cây kiểng: 40 gian hàng; Khu ẩm thực: 33 gian hàng; Khu vui chơi giải trí: 08
gian hàng; Đờn ca tài tử: 04 gian hàng.
Kết quả chung của hội hoa xuân năm 2020: tổng doanh thu trong thời gian
09 ngày đạt 3.535 triệu đồng (bình quân doanh thu từ 392 triệu – 400 triệu/ngày).
Qua theo dõi và đánh giá tình hình buôn bán cũng như sức mua của người dân, thấy

4

rằng sức mua năm nay và số lượng khách tham quan tại hội hoa xuân năm nay tăng
so với cùng kỳ năm 2019; các doanh nghiệp thương mại đạt được lợi nhuận đề ra và
rất háo hức, mong muốn tiếp tục tham gia vào các chương trình tiếp theo do huyện tổ
chức, một số doanh nghiệp bán hoa mai và cây kiểng mới lạ Thành phố HCM và trên
địa bàn tham gia cũng thu được lợi nhuận ngoài mong đợi trong 05 ngày thu được
(395 triệu đồng).
Thực hiện 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 huyện xây
dựng Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 18/12/2019 về Thực hiện chương trình bình
ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2019 - 2020, phục vụ Tết Nguyên đán năm
2020 trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.
Phòng Kinh tế đã xây dựng Kế hoạch số 01/KH-PKT ngày 02/01/2020 về việc
triển khai tình hình chuẩn bị phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý
2020. Phòng Kinh tế đã phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra tình hình tại các
chợ trên địa bàn huyện dịp tết Nguyên đán 2020. Qua kiểm tra, tình hình kinh doanh
ở các chợ (loại 2, loại 3 và chợ tạm) ổn định. Giá cả đối với mặt hàng thuộc diện bình
ổn giá và mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định, không có tình trạng hàng hóa bị đẩy
giá tăng cao bất thường, hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tình hình niêm yết
giá bán thực hiện tương đối tốt, các Ban quản lý chợ thực hiện các công tác chuẩn bị
phục vụ tết Nguyên đán tương đối tốt.
Triển khai Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 20/3/2020 về kế hoạch dự trữ
hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong thời điểm dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp và phương án điều tiết phân phối hàng hóa trên địa bàn huyện.
Triển khai kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 31/3/2020 của UBND huyện về việc
dự trữ hàng hóa thiết yếu ứng phó khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút
Covid – 19 gây ra;
Triển khai kế hoạch 62/KH-UBND ngày 31/3/2020 của UBND huyện cung cấp
nhu yếu phẩm và lương thực, thực phẩm cho những trường hợp bị cách lý do dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra trên địa bàn huyện (Thực hiện Chỉ thị
số 02/CT-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường,
phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona);
Tình hình kinh doanh các ngành hàng có điều kiện:
Kinh doanh xăng dầu: Trong kỳ, phối hợp với Sở Công Thương Đồng Nai
khảo sát 01 địa điểm kinh doanh để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
xăng dầu. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu Công ty
TNHH Giang Sơn Thịnh.
Kinh doanh khí hóa lỏng: Trong kỳ, đã tham mưu UBND huyện cấp giấy đủ
điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng LPG chai tại 06 hộ kinh
doanh sau: HKD Gas Tiến Tuấn (ấp 5 – Long Thọ), HKD Phượng Hoàng (ấp Vĩnh
Tuy – Long Tân), HKD Nguyễn Minh Trung (ấp 2, xã Phước Khánh), HKD Sang Lê
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(ấp Bà Trường, xã Phước An) và HKD Nam Phát 1( Khu Phước Kiểng, thị trấn Hiệp
Phước), HKD Lộc Thịnh (ấp 2 – xã Phước Khánh)
Về an toàn thực phẩm: Trong kỳ, đã tổ chức sát hạch và cấp Giấy xác nhận
kiến thức về an toàn thực phẩm cho 12 người của 03 cơ sở: Chi nhánh công ty Cổ
phần Thương mại Bách Hóa Xanh- Cửa hàng Bách Hóa Xanh Đồng Nai, Thịt bò khô
Hiệp Phát (ấp Sơn Hà - xã Vĩnh Thanh) và cơ sở Nguyễn Thị Yến Oanh (ấp Thống
Nhất - xã Vĩnh Thanh).
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ẢNH HƢỞNG CỦA DỊCH COVID – 19:
1. Tác động của dịch Covid-19 đến sản xuất Công nghiệp
Qua nắm thông tin về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong khu
công nghiệp tập trung và khối doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện; có thể
thấy rõ sự tác động rất nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất
kinh doanh, chế biến và xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; đặc
biệt, đối với ngành sản xuất công nghiệp (sản xuất máy tính, linh kiện, máy móc, sắt
thép, chế biến, dịch vụ vận tải, phân phối, kinh doanh thương mại).
Tác động của dịch bệnh Covid-19 khiến việc sản xuất kinh doanh, thị trường
tiêu thụ, xuất nhập khẩu bị thu hẹp, doanh thu của doanh nghiệp bị ảnh hưởng
nghiêm trọng (chiếm khoảng 50% doanh thu trong giai đoạn hiện nay), do thiếu
nguồn nguyên phụ liệu sản xuất (phụ thuộc từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc,
Nhật Bản), nhiều doanh nghiệp phải sản xuất cầm chừng (lượng nguyên vật liệu tồn
kho của các doanh nghiệp chỉ đến hết 30/4/2020), các dây chuyền sản xuất tạm
ngưng hoạt động và cắt giảm lao động, các doanh nghiệp không chỉ thiếu nguyên
liệu, mà còn gặp khó khăn về đầu ra (đa số doanh nghiệp xuất khẩu lại đang không
thể xuất khẩu được). Trên địa bàn huyện Nhơn Trạch tập trung nhiều doanh nghiệp
sản xuất, chế biến, các ngành công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế tạo…trước sự ảnh
hưởng của dịch Covid-19, các doanh nghiệp đã tổ chức cho công nhân sản xuất nghỉ
làm (chỉ duy trì bộ phận bán hàng tại doanh nghiệp), trong thời gian cho công nhân
nghỉ việc, một số doanh nghiệp vẫn hỗ trợ 60% lương theo hợp đồng. Những doanh
nghiệp gặp khó khăn về việc nhập khẩu nguồn nguyên phụ liệu sản xuất tập trung vào
các ngành: thuộc các ngành hóa chất, chất phụ gia, phụ liệu ngành dệt, may mặc phục
vụ cho sản xuất công nghiệp, nhập khẩu máy móc thiết bị mới vào sản xuất chưa
được lắp đặt và vận hành; các doanh nghiệp gặp khó khăn về xuất khẩu các mặt hàng
chủ lực sang thị trường Châu Âu, Châu Mỹ trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát
hiện nay.
Đồng thời, một số công ty (gồm 23 doanh nghiệp) đã và đang thông báo tạm
ngưng hoạt động sản xuất do khó khăn về nguồn vốn đầu tư, nguồn nguyên liệu và
dịch bệnh Covid-19. Những Doanh nghiệp đang cho công nhân nghỉ việc đến hết
tháng 5/2020. Tổng số lao động bị mất việc làm là 9.857 người, trong đó, có 3.703
người được hưởng 60% lương và hưởng lương tối thiểu vùng (tương đương 37,5% số
lao động được hưởng lương do ảnh dịch bệnh covid-19 gây ra).
Bên cạnh đó, chủ Doanh nghiệp và một số chuyên gia kỹ thuật của một số
công ty đang cho thuê nhà xưởng tại các Khu nhà xưởng IP, Bousteads Project plant,
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Khu nhà xưởng Thịnh Vượng (nhà xưởng dịch vụ cho thuê) trên địa bàn như: Hải
Thao, Rangbaoyu, Regent, Puzhou đến nay vẫn chưa nhập cảnh vào Việt Nam (do
lệnh cấm nhập cảnh), máy móc thiết bị nhập về chưa được lắp đặt, vận hành và đang
gặp khó khăn do việc xuất nhập khẩu hàng hóa bị gián đoạn.
Đến thời điểm này, các doanh nghiệp đã chủ động có nhiều giải pháp hỗ trợ
người lao động, chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh và giữ mức sản
xuất hoạt động tương đối ổn định trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trong dài hạn, việc thiếu
hụt nguồn nguyên phụ liệu, lao động nghỉ làm, việc xuất khẩu hàng hóa vào các thị
trường tiềm năng và sự tác động đến xuất nhập khẩu, chuỗi giá trị trong sản xuất, tính
liên kết, hỗ trợ trong sản xuất (nhất là ngành sản xuất chế biến) sẽ gặp rất nhiều khó
khăn. Điều này, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất
nhập khẩu của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc làm của người lao động, kế hoạch
sản xuất và doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm 2020.
2. Tác động của dịch Covid-19 đến Thƣơng mại – Dịch vụ:
Trong 06 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó
lường, tâm lý tiêu dùng theo đám đông dẫn đến hiện tượng các mặt hàng thiết yếu
như: Mì tôm (Hảo hảo, Đệ nhất, Lẩu thái, gấu đỏ, mì 3 miền); sản phẩm đồ hộp (pate,
cá hộp 3 cô gái); Xúc xích (Vissan, CP), các mặt hàng Sữa tươi (Milo, TH True milk,
Vinamilk), hàng đông lạnh (đùi, cánh gà, thịt heo, bò) thì số lượng bán hàng tăng hơn
12% so với trước thời điểm diễn ra dịch virut Covid-19, lượng hàng tồn tại kho khá ít
so với các mặt hàng khác cùng chủng loại. Riêng các mặt hàng thiết yếu khác như:
gạo, rau, củ quả, thịt, trứng các loại…lượng hàng vẫn dồi dào, phong phú (vì được
giao mỗi ngày và có hạn sử dụng ngắn hoặc trong ngày).
Do dịch bệnh bùng phát, một số lĩnh vực người lao động phải nghỉ làm việc
nên nhiều gia đình cũng thắt chặt chi tiêu, ít đi mua sắm, điều này tác động nhiều đến
doanh thu của các hộ kinh doanh bán lẻ. Tuy nhiên, có điểm tích cực là thay vì đi
mua sắm tại các trung tâm thương mại, siêu thị, người tiêu dùng có xu hướng gia tăng
sử dụng thương mại điện tử do ưu điểm không phải đến nơi đông người, hàng hóa
được vận chuyển nhanh chóng, tiện lợi. Cơ cấu tiêu dùng cũng có sự thay đổi theo
hướng gia tăng tỷ trọng mua sắm hàng hóa thiết yếu.
Đến nay giá cả các mặt hàng đã dần ổn định. Các mặt hàng thiết yếu khác trên
địa bàn gồm: lương thực, thực phẩm, xăng dầu, gas, hàng tiêu dùng… chưa phát hiện
các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá hàng hóa bất hợp lý.
III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020
1. Công nghiệp – TTCN – Khuyến công:
Chủ động phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai (Văn
phòng Đại diện huyện Nhơn Trạch) rà soát, nắm bắt và theo dõi sát sao tình hình diễn
biến của dịch bệnh Covid-19 và phối hợp nghiên cứu phương án cách ly trong trường
hợp chủ doanh nghiệp nước ngoài là người nhiễm bệnh. Những doanh nghiệp trong
khu công nghiệp đã cho công nhân nghỉ làm và vẫn thực hiện hỗ trợ chi trả tiền lương
(60%) cho công nhân đầy đủ (tránh để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, khiếu
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kiện). Đồng thời, theo dõi tình hình biến động (tăng/giảm) thiếu hụt lực lượng lao
động cho các doanh nghiệp do tác động bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.
Phối hợp với Chi cục Thuế Khu vực Long Thành – Nhơn Trạch tiếp tục thực
hiện hỗ trợ khối doanh nghiệp vừa và nhỏ về việc gia hạn, miễn tiền chậm nộp thuế
do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Văn bản số 837/TCT-QLN ngày 03/03/2020
của Tổng cục Thuế và Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013; Thông tư số
92/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính về hỗ trợ doanh nghiệp trong gặp khó
khăn trong các trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, tại nạn bất ngờ và ảnh hưởng của
dịch bệnh.
Tham mưu TT-UBND huyện xây dựng Kế hoạch hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho
các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên cơ sở tổng hợp phiếu khảo
sát thông tin doanh nghiệp như: tăng trưởng sản xuất, doanh thu, lợi nhuận, xuất nhập
khẩu, nguồn nguyên liệu, tồn kho, đơn hàng đã ký kết; nhu cầu về nguồn nguyên liệu
phục sản xuất của doanh nghiệp dự kiến trong thời gian tới, việc tìm kiếm thị trường
mới có nguồn nguyên vật liệu với mức giá tương đương để nhập nguyên liệu; về thị
trường đầu ra, đối với các nước đang bị dịch bệnh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran,
Mỹ, Châu Âu…qua đó, đề xuất kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về việc tháo
gỡ khó khăn vướng mắc để Phòng Kinh tế huyện tổng hợp tham mưu TT-UBND
huyện hỗ trợ trong trong thời gian tới.
Tham mưu TT-UBND huyện thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công
nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện và tổ chức xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ
giỏi và người có công đưa nghề về địa phương cho các DN, cơ sở sản xuất TTCN
trên địa bàn.
Tiếp tục theo dõi các tình hình thu hút các dự án đầu tư mới, tình hình hoạt
động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tập trung và Cụm công nghiệp
địa phương trên địa bàn huyện Nhơn Trạch nhằm đề xuất những giải pháp tham mưu
TT-UBND huyện kịp thời xử lý.
Tham mưu TT-UBND huyện và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ
chức hội nghị gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn huyện, nhằm giải quyết,
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh
doanh năm 2020.
Tham mưu TT-UBND huyện xây dựng kế hoạch khởi nghiệp và kế hoạch khởi
sự doanh nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện. Tổng cộng
gồm 03 khóa tập huấn theo kế hoạch năm đã đăng ký theo Đề án Khuyến công 2020
(thực hiện Kế hoạch số 9308/KH-UBND ngày 06/10/2016 của UBDN tỉnh Đồng Nai
về phát động phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 –
2020).
Tiếp tục tuyên truyền Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của
UBND tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, ứng dụng máy móc
thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm và giảm thời
gian, chi phí sản xuất.
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Tiếp tục phối hợp với Sở Công thương Đồng Nai và Đài Truyền hình tỉnh
Đồng Nai tổ chức quay phim 04 cơ sở tiểu thủ công nghiệp nhằm quảng bá sản phẩm
cho các cơ sở, doanh nghiệp trên sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh Đồng Nai
(kênh DN1 và DN2). Qua đó, giúp doanh nghiệp tuyên truyền, quảng cáo thông tin
sản phẩm đến tay người tiêu dùng và đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong nước, xuất
khẩu.
Tham mưu TT-UBND huyện xây dựng kế hoạch hỗ trợ các cơ sở, doanh
nghiệp xây dựng thương hiệu và bảo hộ sở hữu trí tuệ về thương hiệu và hỗ trợ xây
dựng website (trang tin điện tử) theo Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng
Nai và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Ocop) trong năm 2020.
2. Thƣơng mại – Dịch Vụ:
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 triển khai thực hiện Văn bản số 2967/SCT-TM ngày 19/8/2019 của Sở
Công thương về việc hướng dẫn hồ sơ đánh giá tiêu chí 4 và tiêu chí 7 trong Bộ tiêu
chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đối với các chợ
trên địa bàn xã Long Tân, Vĩnh Thanh, Phú Đông, Phước Thiền, Phú Hội.
Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát vị trí, địa điểm (mở
thêm cửa hàng bán bình ổn giá).
Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình giá cả, báo cáo Sở Công thương
Đồng Nai, các nhà phân phối cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trên
địa bàn huyện kịp thời.
Tiếp tục công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm thuộc quản lý ngành
Công thương và Ngành Nông nghiệp do Phòng Kinh tế được phân công quản lý.
Tổ chức hậu kiểm các ngành hàng kinh doanh có điều kiện như rượu, bia,
thuốc lá, khí hóa lỏng.
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm
2020 và phương hướng 06 tháng năm 2020. Phòng Kinh tế kính báo./.
Nơi nhận:
- Sở Công thương (báo cáo);
- TT. UBND huyện;
- Trưởng, Phó Phòng;
- Lưu VT-TH.
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