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BÁO CÁO
Tình hình hoạt động Công nghiệp - Thương mại dịch vụ - TTCN
tháng 8 và phương hướng tháng 9 năm 2019
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 dịch vụ – TTCN tháng 8 và phương
hướng tháng 9 năm 2019 như sau:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
1. Lĩnh vực công nghiệp:
a. Tình hình các khu công nghiệp tập trung:
Tình hình thu hút đầu tư:
Trong kỳ, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai rà
soát các dự án đầu tư mới, dự án tăng vốn đầu tư và các dự án mở rộng sản xuất, dự
án đang xây dựng trong các khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp. Kết quả,
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 2058/KCNĐN-DN
ngày 30/07/2019 về việc cung cấp thông tin về tình hình thu hút dự án đầu tư FDI, TN
vào địa bàn huyện Nhơn Trạch từ khi thành lập đến nay.
Trên cơ sở đó, Phòng Kinh tế sẽ tổng hợp, tham mưu TT-UBND huyện báo
cáo chi tiết số lượng dự án và đề xuất giải pháp quản lý, cập thật thông tin dự án kịp
thời và thống nhất số liệu quản lý các dự án trong các khu công nghiệp của Ban Quản
lý các khu công nghiệp cung cấp.
Ngoài ra, trong kỳ có 01 dự án chấm dứt hoạt động là dự án Công ty TNHH
KBN Vina tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch III – giai đoạn 2, thông báo ngưng hoạt
động dự án kể từ ngày 25/04/2019.
b. Tình hình hoạt động Cụm công nghiệp địa phương:
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; trong đó, có 17 doanh nghiệp đang hoạt động,
04 doanh nghiệp đang xây dựng và 11 doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục đầu tư,
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 tư hạ tầng Cụm công nghiệp:
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.
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Trung tâm Dịch vụ Đô thị huyện đã phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch
huyện về việc họp đánh giá tình hình tiến độ giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư hạ
tầng cụm công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh Thanh trong năm 2019. Kết quả, trong tháng
06/2019, đã giải ngân 3,9 tỷ đồng (đạt 20% tổng nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh), việc giải
ngân tập trung vào gói thầu của hệ thống cấp nước bên trong Cụm công nghiệp và hệ
thống cấp nước giai đoạn mở rộng. Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Đô thị sẽ
tiếp tục thực hiện giải ngân các gói thầu còn lại theo đúng quy định của pháp luật.
c. Công tác khuyến công và công tác khác.
Công tác khuyến công
Thực hiện Đề án khuyến công; trong kỳ, phối hợp với Phòng tài nguyên – Môi
trường huyện về việc sớm hỗ trợ xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường cho các cơ sở,
doanh nghiệp thực hiện việc đầu tư, ứng máy móc thiết bị mới, tiên tiến vào sản xuất
được quy định tại Văn bản 8985/UBND-ĐT ngày 24/08/2018 của UBND tỉnh Đồng
Nai đối với các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn huyện.
Hướng dẫn cơ sở cốm dẹp Nguyễn Văn Phương (xã Vĩnh Thanh) hoàn chỉnh
phiếu đăng ký và bổ sung hợp đồng, thanh lý, hóa đơn khi đầu tư máy tách hạt (mới
100%, xuất xứ Trung Quốc) nhằm phục vụ sản xuất cốm dẹp. qua đó, để cơ sở có đủ
điều kiện để nhận hỗ trợ kinh phí theo Đề án khuyến công tỉnh và Quyết định số
53/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai. Kết quả, Cơ sở đã hoàn
chỉnh, bổ sung hồ sơ. Trên cơ sở đó, Phòng Kinh tế sẽ tham mưu TT-UBND huyện
văn bản đề nghị Sở Công thương xem xét, hỗ trợ theo đúng quy định tại quyết định
nêu trên.
Tiếp tục phối hợp với UBND các xã rà soát các cơ sở, doanh nghiệp đăng ký
tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2019
và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia công tác xét tặng danh hiệu nghệ
nhân, thợ giỏi và người có công đưa nghề về địa phương năm 2019. Kết quả, có 4 sản
phẩm của các cơ sở tham gia, và 8 thợ giỏi lành nghề của Công ty TNHH Kim Trang
Anh tham gia xét tăng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi cấp tỉnh năm 2019.
Đồng thời, tham mưu TT-UBND huyện thành lập Hội đồng bình chọn sản
phẩm công nghiệp nông thôn cấp huyện năm 2019 và tổ chức Hội đồng xét duyệt
trong tháng 8/2019 cho các sản phẩm nêu trên.
Công tác khác
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). Bên cạnh đó, làm việc với Ban quản lý dự án
đường cao tốc Phía Nam về hoàn chỉnh và thống nhất số liệu dự toán hỗ trợ chương
trình cho bà con có đất bị thu hồi >10% (trong đó, bổ sung thêm các hộ có đất bị thu
hồi dưới đường điện cao thế 500kw)
2. Lĩnh vực Thương mại:
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 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.
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Phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét đơn xin đầu tư xây dựng chợ
Hiệp Phước của Công ty TNHH MTV Long Thành Phúc Thịnh. Kết quả: Phòng Kinh
tế và các đơn vị liên quan đề nghị Công ty TNHH MTV Long Thành Phúc Thịnh thay
đổi địa điểm khác vì chợ Hiệp Phước đã có đơn vị đầu tư.
Trong kỳ phòng Kinh tế đã phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành thẩm
định tiêu chuẩn chợ Văn hóa đối với chợ Phước An và Phước Khánh. Qua kiểm tra,
đánh giá và thống nhất với các đơn vị, kết quả cả 2 chợ đều đạt tiêu chuẩn chợ văn
hóa. Đồng thời, Phòng Kinh tế đã tham mưu UBND huyện ra quyết định công nhận
chợ Phước An và chợ Phước Khánh đạt tiêu chuẩn chợ Văn hóa.
Tham gia Lớp tập huấn cho tiểu thương về đạo đức kinh doanh và vệ sinh an
toàn thực phẩm trong chợ truyền thống do Sở Công thương tổ chức.(Theo Kế hoạch
số 2515/KH-SCT ngày 15/7/2019 của Sở Công thương về việc tổ chức lớp tập huấn
cho tiểu thương về đạo đức kinh doanh và vệ sinh an toàn thực phẩm trong chợ truyền
thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).
Công tác bình ổn giá:
Thực hiện Kế hoạch số Thực hiện Kế hoạch số 10795/KH-UBND ngày
10/10/2018 của UBND tỉnh về việc bình ổn giá mặt hàng thiết yếu năm 2018 và đầu
năm 2019, UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 27/12/2018 về
chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu năm 2018 và đầu năm 2019. Qua đó,
vận động 03 cơ sở đăng ký tham gia chương trình bình ổn giá không vay vốn và cam
kết thực hiện tốt việc đăng ký giá, niêm yết giá theo tinh thần chương trình đưa ra.
Về doanh thu: tổng doanh thu bán hàng trong tháng 7/2019 đạt 16,6 triệu đồng,
lũy kế doanh thu 203.729.600 đồng
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 hộ kinh doanh
sau: HKD Đức Nhân ( ấp Bàu Bông – Phước An).
Tham mưu Báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán
lẻ LPG chai, giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn
huyện Nhơn Trạch. (Theo Văn bản số 2466/SCT-TM ngày 11/7/2019 của Sở Công
thương tỉnh Đồng Nai)
Về an toàn thực phẩm: Trong kỳ, Phòng Kinh tế phối hợp với phòng Y tế,
Trung tâm Y tế huyện tiến hành thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ
sở sản xuất bánh ngọt Minh Thư (Khu 1, thị trấn Hiệp Phước). Qua kiểm ra, đánh giá
và thống nhất với các đơn vị, kết quả cơ sở sản xuất bánh ngọt Minh Thư đạt đủ điều
kiện an toàn thực phẩm và được cấp giấy chứng nhận theo quy định.
Tham mưu văn bản góp ý nội dung tờ rơi và CD tuyên truyền an toàn thực
phẩm năm 2019 của Sở Công thương( Theo Văn bản số 2504/SCT-CN ngày
12/7/2019 và Văn bản số 2611/SCT-CN ngày 22/7/2019 của sở Công thương)
Tham mưu Văn bản góp ý dự thảo Quyết định ban hành “Quy định phân cấp
quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công thương
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” (Lần 2).(Theo Văn bản số 2658/SCT-CN ngày 25/7/2019
của Sở Công thương)
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Tham mưu Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày
27/6/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.(Theo Văn bản số
2465/SCT-TM ngày 11/7/2019 của Sở Công thương).
II. PHƯ NG HƯỚNG NHIỆM VỤ TH NG 09 NĂM 2019
1. Công nghiệp – TTCN – Khuyến công:
tham mưu TT-UBND huyện báo cáo chi tiết về việc rà soát 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 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).
Hỗ trợ Cơ sở sản xuất cốm dẹp Nguyễn Văn Phương hoàn chỉnh kế hoạch bảo
vệ môi trường theo đúng quy định để được hỗ trợ 50% chi phí đầu tư máy móc thiết bị
mới phục vụ sản xuất theo Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của
UBND tỉnh Đồng Nai.
Tiếp tục phối hợp với Sở Công thương Đồng Nai và Đài Truyền hình tỉnh
Đồng Nai tổ chức quay phim 03 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.
Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện và
thành lập hội đồng bình chọn cấp huyện, xét bình chọn cấp tỉnh 2019.
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.
Tham mưu TT-UBND huyện xây dựng kế hoạch hỗ trợ các cơ sở 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 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. Thương 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 theo dõi, đôn đốc hoàn thiện hơn việc thực hiện tiêu chí 7- chợ nông
thôn đối với các chợ trên địa bàn xã Phú Thạnh, Phước An, Long Tân, Phước Khánh.
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