UBND HUYÊ ̣N NHƠN TRẠCH
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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 05 năm 2020 và
phương hướng nhiệm vụ tháng 06 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 huyện Nhơn Trạch báo cáo tình hình hoạt động
Công nghiệp – Thương mại tháng 5 và phương hướng tháng 6 năm 2020 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1. Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp:
a. Tình hình các khu công nghiệp tập trung:
Trong tháng, có 03 dự án phát sinh mới với vốn đầu tư là 4,876 triệu USD và
03 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với vốn điều chỉnh là 42,5 triệu USD. Nâng tổng
số dự án đầu tư vào các KCN Nhơn Trạch là 502 dự án đầu tư (chiếm 30,2% số dự án
các KCN tỉnh). Trong đó, vốn đầu tư FDI là 9,426 triệu USD cho 365 dự án và vốn
đầu tư trong nước là 23.355,91 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD) cho 137 dự án.
Ngoài ra, trong kỳ có 02 dự án mới 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); Nâng tổng số dự án đang hoạt động trong Khu Công nghiệp tập trung
của huyện Nhơn Trạch là 296/502 dự án, giải quyết việc làm cho hơn 115.200 lao
động tại địa phương và khu vực.
b. Tình hình hoạt động Cụm công nghiệp địa phƣơng:
Tình hình thu hút đầu tư dự án: Đến nay, Cụm công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh
Thanh đã thu hút 32 dự án đầu tư với số vốn 1.396,287 tỷ đồng. Trong đó, có 19
doanh nghiệp đang hoạt động, 03 doanh nghiệp đang xây dựng và 10 doanh nghiệp
đang thực hiện thủ tục đầu, giải quyết việc làm cho trên 3.750 lao động.
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:
Thực hiện theo 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. Phòng Kinh tế đã triển khai đến các cơ sở, các doanh nghiệp
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vừa và nhỏ trên địa bàn huyện tham gia. Kết quả, có 04 doanh nghiệp, cơ sở quan
tâm đến chính sách nêu trên gồm Công ty TNHH May Thanh Huyền, quan tâm đến
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.
Ngoài ra, trong tháng phòng Kinh tế phối hợp với Trung tâm Khuyến công và
Tư vấn Công nghiệp, Đài Truyền hình Đồng Nai tổ chức quay phim, ghi hình và
phỏng vấn 02 đơn vị là hộ kinh doanh Bột sen Trường Phát và Công ty TNHH May
Thanh Huyền về những khó khăn, vướng mắc trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch
bệnh Covid-19.
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)
Tham mưu UBND huyện báo cáo góp ý thực hiện Kế hoạch số 331-KH/TU
ngày 26/02/2020 của Tỉnh ủy Đồng Nai V/v thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW
ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham
gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
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 10 chợ (Phú Hữu, Đại Phước, Hòa Bình, Giồng
Ông Đông, Phước Khánh, Phước An, Long Thọ 1, Long Thọ ấp 4, Sơn Hà, Phước
Thiền); 05 chợ tạm (Phú Hội, Long Tân, Phú Thạnh, Đoàn Kết, Hiệp Phước) và chợ
Nổi Phước An.
Phối hợp UBND các xã, Thị Trấn Hiệp Phước tổ chức vận động các doanh
nghiệp, cơ sở kinh doanh, cửa hàng bách hóa tham gia bình ổn giá các mặt hàng thiết
yếu phục vụ nhân dân ứng phó khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid19 gây ra bao gồm lương thực (gạo, nếp...); thực phẩm chế biến (đường, sữa, bột
ngọt, dầu ăn, nước chấm,...); thực phẩm tươi sống (thịt gia súc, gia cầm, trứng gà,
trứng vịt, ...);
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Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu ứng
phó khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid – 19 gây ra theo chỉ đạo
của Sở Công thương (Văn bản số 722/SCT-TM ngày 26/02/2020 V/v báo cáo kết quả
thực hiện bình ổn giá trong thời kỳ dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp) và
Kế hoạch 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 theo
chỉ đạo của Sở Công thương tại Văn bản số 1173/SCT-TM ngày 23/3/2020 V/v
chuẩn bị hàng hóa và suất ăn cho khu vực bị cách ly tại địa phương.
Tình hình kinh doanh các ngành hàng có điều kiện:
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 hộ kinh doanh
sau: Lộc Thịnh (ấp 2 – xã Phước Khánh)
Về an toàn thực phẩm: Trong kỳ, không phát sinh. Ngoài ra, trong kỳ Phòng
Kinh tế đã thực hiện cập nhật dữ liệu ngành Công thương năm 2020 theo quy định.
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
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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,
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:
Đến nay, do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 nên sức mua giảm, lượng
khách giảm 15-30%, các mặt hàng bán đều chậm lại, chỉ riêng sản phẩm ăn nhanh, ăn
liền, sản phẩm khô, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn là bán nhanh hơn và số lượng
mỗi lần mua lớn hơn trước. Chậm nhất là những mặt hàng như thời trang, giầy dép,
điện máy…. 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 hơn, điều này tác động
nhiều đến doanh thu của các hộ kinh doanh bán lẻ.
Để khắc phục được điều này, các nhà kinh doanh phải chủ động nắm bắt tâm lý
tiêu dùng; điều chỉnh phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với các biến động của
thị trường để thích ứng, duy trì hoạt động và vượt qua những khó khăn do đại dịch
Covid-19 gây ra.
III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 06 NĂM 2020
1. Công nghiệp – TTCN – Khuyến công:
Tiếp tục 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.
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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 và gửi phiếu khảo sát thông tin
doanh nghiệp nhằm nắm bắt tình hình khó khăn chung về hoạt động 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.
2. Thƣơng mại – Dịch Vụ:
Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tiêu chí 7- chợ nông thôn 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 triển khai kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 31/3/2020 và kế hoạch
62/KH-UBND ngày 31/3/2020 của UBND huyện.
Tổ chức hậu kiểm các ngành hàng kinh doanh có điều kiện như rượu, bia,
thuốc lá, khí hóa lỏng.
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.
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 05 năm 2020
và phương hướng tháng 06 năm 2020. Phòng Kinh tế kính báo./.
Nơi nhận:
- Sở Công thương (báo cáo);
- TT. UBND huyện;
- Trưởng, Phó Phòng;
- Lưu VT-TH.

KT. TRƢỞNG PHÒNG
PHÓ TRƢỞNG PHÒNG
Người ký: Đoàn Thị Kim Thu
Cơ quan: Phòng Kinh tế,
Huyện Nhơn Trạch
Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Đoàn Thị Kim Thu
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