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BÁO CÁO
Tình hình hoạt động Công nghiệp - Thƣơng mại tháng 12 năm 2019
và phƣơng hƣớng tháng 01 năm 2020 trên địa bàn huyện Nhơn Trạch

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 12 và phương hướng tháng 01 năm 2020 như sau:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC:
1. Lĩnh vực công nghiệp:
a. Tình hình các khu công nghiệp tập trung:
Trong kỳ, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai rà
soát các dự án thu hút đầu tư mới. Qua rà soát trong tháng không có phát sinh thêm
dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn huyện. Nâng tổng
số dự án đầu tư vào các KCN huyện Nhơn Trạch là 498 dự án đầu tư (chiếm 28,8%
số dự án các KCN tỉnh), trong đó, có 361 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 9,3 tỷ đô la
Mỹ và 137 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư 23.355,91 tỷ đồng. Thu hút
hơn 112.000 lao động làm việc tại địa phương và khu vực.
b. Tình hình hoạt động Cụm công nghiệp địa phƣơng:
Tình hình thu hút đầu tƣ dự án: Đến nay, Cụm công nghiệp Phú Thạnh –
Vĩnh Thanh đã thu hút 32 dự án đầu tư; trong đó, có 18 doanh nghiệp đang hoạt
động, 04 doanh nghiệp đang xây dựng và 9 doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục đầu
tư (dự án nhà máy lắp ráp hàng điện tử Đồng Nai của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú
Nhuận chấm dứt hoạt động kể từ ngày 20/03/2019), giải quyết việc làm cho trên
3.700 lao động. Bên cạnh đó, nhắc nhỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ
xây dựng dự án và hoàn thành nghĩa vụ đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng Cụm
công nghiệp.
Hỗ trợ kinh phí đầu tƣ hạ tầng CCN
Công tác hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh
Thanh theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016; Quyết định số
24/2018/QĐ-UBND ngày 07/05/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về một số chinh
sách hỗ trợ phát triển CCN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, căn cứ Quyết định số
4594/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc phê duyệt
quyết toán 02 hạng mục cấp nước sinh hoạt (giai đoạn 1) và giai đoạn mở rộng bên
trong dự án cụm công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh Thanh. Cụ thể: Hạng mục cấp nước
sinh hoạt (gđ 1 và mở rộng): giải ngân 8.1 tỷ đồng (đạt tỷ lệ >80% tiến độ). Số tiền
hỗ trợ còn lại sẽ tiếp tục thực hiện các hạng mục và giải ngân trong tháng 12/2019
theo đúng quy định của pháp luật.
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c. Công tác khuyến công và công tác khác.
Công tác khuyến công
Phối hợp Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp
tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ “cán bộ khuyến công” trên địa bàn huyện năm
2019. Kết quả, tại hội nghị đã có 45 cán bộ phụ trách địa bàn các xã, thị trấn Hiệp
Phước đã cập nhật những quy định mới về chính sách khuyến công năm 2019 – 2020
và các thông tin về doanh nghiệp mới, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; chính
sách thuế và huy động nguồn vốn khi khởi nghiệp và hướng dẫn các địa phương xây
dựng đề án khuyến công năm 2020 và các quy định, quy trình để tiếp cận chính sách
khuyến công; xây dựng đội ngũ cộng tác viên khuyến công các xã, Thị trấn Hiệp
Phước trong năm 2020.
Phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện hướng dẫn Cơ sở cốm dẹp
Nguyễn Văn Phương (xã Vĩnh Thanh) hoàn chỉnh hồ sơ xem xét hỗ trợ xây dựng kế
hoạch bảo vệ môi trường cho cơ sở. Kết quả, căn cứ khoản 11, điều 1, Nghị định số
40/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật
bảo vệ môi trường thì cơ sở Nguyễn Văn Phương là đối tượng sản xuất cốm dẹp
khoảng 150 tấn/năm thấp hơn công suất quy định phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi
trường và lượng nước sử dụng khoảng 05m3/24h và lượng rác thải phát sinh khoảng
02kg/ngày. Như vậy, cơ sở đủ điều kiện nhận hỗ trợ kinh phí theo Đề án khuyến
công tỉnh quy định tại Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh
Đồng Nai trong năm 2019.
Tham mưu TT-UBND huyện Văn bản đăng ký các sản phẩm tham gia trưng
bày sản phẩm tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới tại Lễ công bố tỉnh Đồng
Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tổng kết 10 năm thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Thực hiện Văn bản số
82/BCĐ ngày 06/11/2019 của Ban Chỉ đạo Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn và
xây dựng Nông thôn mới tỉnh Đồng Nai). Kết quả, gian hàng tham gia của huyện
Nhơn Trạch trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của 14 doanh nghiệp, cơ sở trên địa
bàn huyện. Qua đó, nhằm tuyên truyền quảng bá hình ảnh huyện Nhơn Trạch hội
nhập và phát triển trong tương lai.
Phối hợp Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp
tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ “cán bộ khuyến công” trên địa bàn huyện năm
2019. Kết quả, tại hội nghị đã có 45 cán bộ phụ trách địa bàn các xã, thị trấn Hiệp
Phước đã cập nhật những quy định mới về chính sách khuyến công năm 2019 – 2020
và các thông tin về doanh nghiệp mới, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; chính
sách thuế và huy động nguồn vốn khi khởi nghiệp và hướng dẫn các địa phương xây
dựng đề án khuyến công năm 2020 và các quy định, quy trình để tiếp cận chính sách
khuyến công; xây dựng đội ngũ cộng tác viên khuyến công các xã, Thị trấn Hiệp
Phước trong năm 2020.
Tham mưu Văn bản phối hợp với UBND các xã, và các đơn vị có liên quan về
việc rà soát các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất và các kho chứa
hóa chất trên địa bàn huyện (Thực hiện Văn bản số 8189/UBND-NN ngày 22/10/2019
của Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch về việc triển khai thực hiện Thông báo số
322/TB-VPCP ngày 10/9/2019 của Văn phòng Chính phủ).
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Hỗ trợ, hướng dẫn Công ty Cổ phần sáng tạo số Khang Nhiên (KCN Nhơn
Trạch 3, Tín Nghĩa) xây dựng chuyển đổi mô hình doanh nghiệp khoa học và công
nghệ với sản phẩm thiết bị, linh kiện điện tử đèn Led tự động, tiết kiệm điện.
Công tác khác: Phối hợp Tham mưu TT-UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo
và Tổ chuyên viên giúp việc của Chương trình phục hồi thu nhập dự án các đường
cao tốc Bến Lức – Long Thành, đoạn qua huyện Nhơn Trạch. Đồng thời, tham mưu
TT-UBND huyện phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện chương trình PHTN cho các
hộ dân thuộc dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, đoạn qua huyện Nhơn
Trạch.
2. Lĩnh vực Thƣơng mại:
Về hiện trạng chợ: Theo quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trên địa bàn
huyện có 15 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).
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.
Tham mưu UBND huyện tổ chức chương trình “Hàng Việt về nông thôn” từ
ngày 08/11/2019 đến ngày 14/11/2019 tại xã Vĩnh Thanh với sự tham gia của 24
Doanh nghiệp (50 gian hàng), doanh thu đạt 300 triệu đồng, thu hút hơn 1.700 lượt
khách tham quan mua sắm.
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 02/12/2019 về việc tổ
chức „Hội hoa xuân huyện Nhơn Trạch – Mừng xuân Canh Tý 2020‟
Tình hình kinh doanh các ngành hàng có điều kiện:
Kinh doanh xăng dầu: Trong kỳ, không phát sinh địa điểm kinh doanh xăng
dầu.
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 04 hộ kinh
doanh sau: HKD Anh Nghĩa (ấp Chính Nghĩa, xã Vĩnh Thanh), HKD Đỗ Hồng Vinh
(ấp Bến Cam, xã Phước Thiền), HKD Phan Thành Tâm(ấp Long Hiệu, xã Long Tân)
và HKD Lê Thành Nghiệp (ấp 3, xã Phú Thạnh).
Về an toàn thực phẩm: Trong kỳ, Phòng Kinh tế đã cấp 03 giấy xác nhận
kiến thức an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất bún Ngọc Anh (ấp Đại Thắng, xã
Vĩnh Thanh), Cơ sở Phạm Văn Tùng (ấp Bình Phú, xã Long Tân) và cơ sở cốm dẹp
Lê Thị Nhật (ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh).
II. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 01 NĂM 2020
1. Công nghiệp – TTCN – Khuyến công:
Phòng Kinh tế tiếp tục theo dõi các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp để
tham mưu TT-UBND huyện kịp thời các dự án đầu tư mới, dự án tăng vốn đầu tư,
các dự án mở rộng sản xuất, dự án đang xây dựng, dự án ngưng hoạt động (chấm dứt
hoạt động tại Việt Nam) trong các khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp và đề
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xuất, thống nhất số liệu quản lý chung với các ngành trong việc cập nhật số liệu liên
quan đến các dự án đầu tư vào khu công nghiệp (trong đó, có cả các dự án thuộc các
nhà đầu tư hạ tầng thứ cấp quản lý).
Phối hợp với Sở công thương tổ chức thẩm định các sản phẩm tham gia Hội
đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp NTTB năm 2019 trên địa bàn huyện, đối với 4
cơ sở, doanh nghiệp có 5 sản phẩm tham gia. Cụ thể: Tủ Tivi (HKD Thảo Thành
Đạt), sản phẩm trái cây sấy dẻo (Công ty CP công nghệ thực phẩm Lương Gia), cốm
dẹp Long Phượng, quả cầu hút nhiệt và tủ đựng chén của DNTN Đức Vinh (xã
Phước Thiền).
Tham gia tập huấn ứng phó sự cố hóa chất tại Sở Công thương và tham gia
diễn tập ứng phó sự cố tại Công ty TNHH Vopak Việt Nam (khu công nghiệp ông
Kèo, xã Phước Khánh). Thời gian từ ngày 09-10/12/2019.
Tiếp tục phối hợp với Sở Công thương Đồng Nai và Đài Truyền hình tỉnh
Đồng Nai tổ chức quay phim 02 cơ sở tiểu thủ công nghiệp (Cơ sở chế biến gỗ Thảo
Thành Đạt, xã Phú Đông) 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 tiếp tục hỗ trợ các cơ sở xây dựng thương hiệu,
nhãn 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 năm 2019.
Tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp tham gia các cuộc hội chợ triển lãm trong
và ngoài tỉnh. Nhằm tăng cường quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và giao lưu
kinh tế giữa các tỉnh, thành phố, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến
thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Mức hỗ trợ
100% chi phí tham gia gian hàng do tỉnh tổ chức và 80% chi phí tham gia gian hàng
do tỉnh bạn tổ chức.
Họp thành viên Ban chỉ đạo Chương trình phục hồi và phối hợp với Tổng công
ty dự án đường cao tốc (VEC) tổ chức họp góp ý dự toán kinh phí tổ chức mua sắm
các trang thiết bị, vật nuôi, con giống, phân bón…để hỗ trợ cho các hộ dân theo yêu
cầu.
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, theo dõi tình hình thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng
tại chợ theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 3/8/2017 của UBND tỉnh Đồng
Nai.
Tổ chức hậu kiểm các ngành hàng kinh doanh có điều kiện như rượu, bia,
thuốc lá, khí hóa lỏng.
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 02/12/2019 về việc tổ
chức „Hội hoa xuân huyện Nhơn Trạch – Mừng xuân Canh Tý 2020‟
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Tham mưu Kế hoạch kiểm tra các chợ trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên
đán Canh Tý 2020.
Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm nhân dịp
Tết Nguyên đán 2020.
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình hoạt động Công nghiệp – Thương mại
tháng 12 năm 2019 và phương hướng tháng 01 năm 2020. Phòng Kinh tế kính báo./.
Nơi nhận:
- Sở Công thương;
- VP Huyện uỷ;
- VP HĐND và UBND huyện;
- Trưởng, Phó PKT;
- Lưu VT

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