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BÁO CÁO
Tình hình hoạt động Công nghiệp - Thƣơng mại tháng 02 năm 2020
và phƣơng hƣớng tháng 03 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 02 và phương hướng tháng 03 năm 2020 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp
Các khu công nghiệp tập trung: Tổng số dự án thu hút đầu tư mới: trong tháng
không phát sinh dự án mới, lũy kế trong năm đã thu hút 76 dự án. Tổng số dự án đầu tư
đến nay là 498 dự án (chiếm 28,8% số dự án các KCN tỉnh); trong đó, vốn đầu tư FDI
là 361 dự án, số vốn FDI số vốn 9,3 tỷ USD, vốn đầu tư trong nước là 137 dự án, số
vốn 23.355,91 tỷ đồng (tương đương ....tỷ USD). Trong đó, có 294 dự án đang hoạt
động, giai quyết việc làm cho 112.000 lao động tại địa phương và khu vực.
Trong kỳ, có 01 dự án thông báo ngưng hoạt động là: Dự án Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Dongwon Textile Việt Nam (địa chỉ tại Phân Khu công nghiệp 6A,
KCN Nhơn Trạch VI). Dự án Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư số
8764821304 do Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cấp ngày 09/11/2017.
Ngày 24/12/2019, chủ đầu tư có thông báo chính thức về việc chấm dứt hoạt động của
dự án tại địa chỉ nêu trên kể từ ngày 20/12/2019, với lý do: tình hình sản xuất kinh
doanh không hiệu quả và thời hạn thuê nhà xưởng hết hạn.
Cụm công nghiệp huyện: Tổng số dự án thu hút đầu tư mới: tỷ lệ cho thuê đất đã
lấp đầy 100% dự án, lũy kế trong năm đã thu hút không dự án. Tổng số dự án đã đầu tư
đến nay là 32 dự án, với tổng vốn đầu tư 1.396 tỷ đồng. Trong đó, dự án đang hoạt
động: 18 dự án, 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.
Có 01 dự án ngưng hoạt động: (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).
Về giải ngân kinh phí hỗ trợ đầu tư cụm công nghiệp:
+ Đầu tư hạng mục cấp nước sinh hoạt (giai đoạn 1 và giai đoạn mở rộng): giải
ngân 8.1 tỷ đồng (đạt tỷ lệ >80% khối lượng)
+ Đầu tư hạng mục giao thông (giai đoạn I), giải ngân với số tiền là 7,5 tỷ đồng,
và số tiền còn lại 4,5 tỷ đồng (đối với gói giai đoạn mở rộng) các đơn vị sẽ quyết toán
trong quý I/2020 theo đúng quy định của pháp luật.
Tình hình của các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp: Trong tháng có 8 cơ sở
thành lập mới, tổng số cơ sở tiểu thủ công nghiệp đến này là: 314 cơ sở, với tổng vốn
đầu tư là 2,352 tỷ đồng, giải quyến việc làm cho khoảng 2.600 lao động tại địa phương.
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Ngành nghề chủ yếu: sản xuất, chế biến nông nghiệp, gỗ dân dụng, thương mại – dịch
vụ, gia công ngành giày da, may mặc.
Kinh phí khuyến công, khuyến thương: Phòng Kinh tế huyện tiếp tục phối hợp
với Trung tâm Dịch vụ Công ích và Trung tâm Khuyến công, Sở Công thương hoàn
chỉnh các hồ sơ có liên quan để tất toán nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh. Đồng thời, trong kỳ,
phối hợp Trung tâm Khuyến công tỉnh xây dựng đề án khuyến công trên địa bàn huyện
năm 2020.
Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Trong tháng có 5 doanh nghiệp mới thành lập, với
tổng vốn đăng ký đầu tư 3,5 tỷ đồng, nâng tổng số DNVVN trên địa bàn đến nay là
1.451 doanh nghiệp (tính kể cả chinh nhánh trực thuộc công ty mẹ và văn phòng đại
diện), với tổng vốn đầu tư 7,365 tỷ đồng.
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 giai đoạn trước
Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tương đối ổn định. Các mặt hàng thiết yếu ngày Tết
tăng nhẹ so với thời điểm trước ngày 23 Tết như: thịt heo, thịt bò, thịt gà, hoa tươi,
bánh mứt,… còn lại các mặt hàng khác đều không tăng giá. 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.
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 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
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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.
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, không phát sinh.
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 07 người (tại Chi nhánh công ty Cổ phần Thương
mại Bách Hóa Xanh- Cửa hàng Bách Hóa Xanh Đồng Nai)
II. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 03 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 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, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp
tiếp tục hoàn chỉnh Đề án khuyến công triển khai trên địa bàn huyện trong năm 2020.
Tham mưu TT-UBND huyện xây dựng báo cáo giám sát việc thực hiện các Hiệp
định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên, báo cáo Sở Công thương theo
đúng quy định.
Tham mưu TT-UBND huyện xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Đề án AEC
năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
Tham mưu BTV Huyện ủy xây dựng (dự thảo) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết
số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về “một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia
cuộc cách mạng lần thứ 4” trên địa bàn huyện; Đồng thời, phối hợp Ban Tuyên giáo
Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết nêu trên đến toàn thể cán bộ
công chức trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Tiếp tục phối hợp với Sở Công thương Đồng Nai và Đài Truyền hình tỉnh Đồng
Nai thực hiện Chuyên đề khuyến công hỗ trợ cho doanh nghiệp quảng cáo 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.
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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 2020.
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.
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.
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.
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.
Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra tình hình sau Tết Nguyên
đán Canh Tý 2020 tại các chợ trên địa bàn huyện.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình hoạt động Công nghiệp – Thương
mại tháng 02 năm 2020 và phương hướng tháng 03 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
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