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BÁO CÁO 
ƯỚC KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

9 THÁNG ĐẦU NĂM, NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

3 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

 

I. ƯỚC KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM  

1. Sản xuất công nghiệp:  

- Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,8%; sản xuất và phân phối điện, 

khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 5,1%; cung cấp nước, 

hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,6% và ngành công nghiệp 

khai khoáng giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2021.  

- Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng so với cùng kỳ năm trước: 

khăn các loại tăng 10,4%, vải các loại tăng 22,2%, sợi các loại tăng 16,1%, quần 

áo may sẵn tăng 17,7%, giày dép tăng 18,4%; Cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt, théo 

tăng 12,6%; sản phẩm mây tre đan các loại 11,9%, sản phẩm in tăng 13,7%, 

gạch bằng đất sét nung tăng 16,9%..... Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ 

năm trước như: Muối biển, nước mắm, gạo xay xát, muối chế biến, lưới đánh cá, 

gỗ cưa hoặc xẻ.... 

2. Hoạt động thương mại: 

2.1. Xuất nhập khẩu:  

- Tổng trị giá hàng xuất khẩu ước đạt 2.267,3 triệu USD, tăng 18,6% so 

cùng kỳ đạt 75,6% kế hoạch năm. Trong đó: Các doanh nghiệp Trung ương ước 

đạt 42,4 triệu USD, tăng 1%; Các doanh nghiệp địa phương ước đạt 689,5 triệu 

USD, tăng 43%; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.535,5 triệu USD, 

tăng 10,7% so cùng kỳ. 

Mặt hàng xuất khẩu: Hàng may mặc ước đạt 1.495,5 triệu USD, tăng 

18,2%; lâm sản ước đạt 32,8 triệu USD, tăng 0,8%; hàng túi xách, giày, dép ước 

đạt 540,3 triệu USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. 

- Tổng trị giá hàng nhập khẩu ước đạt 1.238,4 triệu USD, tăng 17,1% so 

cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực nhà nước đạt 22 triệu USD, giảm 36,8%; 

Khu vực ngoài nhà nước ước đạt 348,7 triệu USD, tăng 6%; Doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài đạt 867,7 triệu USD, tăng 15,1% so cùng kỳ năm trước. 

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 828,4 

triệu USD, tăng 18,5%; bông, xơ, sợi dệt ước đạt 48,9 triệu USD, giảm 4,2%; 
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Da và các mặt hàng liên quan ước đạt 251,5 triệu USD, tăng 19,4% so với cùng 

kỳ năm trước. 

2.2. Thương mại nội địa:  

Hoạt động thương mại, dịch vụ trong 9 tháng đầu năm phục hồi tích cực ở 

tất cả các ngành và đạt mức tăng cao so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá 

và dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt 44.195 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ 

năm trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 39.385,2 tỷ đồng, tăng 

13,9% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 3,04% so 

với cùng kỳ năm trước. Có 9/11 nhóm mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước, 

trong đó, chỉ số giá tiêu dùng nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,55%; 

Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,23%; Đồ uống thuốc lá tăng 5,1%; Nhà ở, điện 

nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 3,37%; Giáo dục tăng 1,73%... 

3. Một số kết quả công tác quản lý nhà nước ngành Công Thương: 

- Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch và các cơ chế chính sách: 

+ Xây dựng và triển khai các kế hoạch của ngành: Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2022; Nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định 

hướng đến năm 2030; Kế hoạch phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong 

lĩnh vực ngành Công Thương giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch thực hiện Chiến 

lược quốc gia phát triển kinh tế số giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch thực hiện 

chuyển đổi số năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của 

UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022. 

+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ban chỉ đạo 

về chuyển đổi số tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch triển khai thúc đẩy phát 

triển thương mại điện tử tỉnh Nam Định dựa trên Nền tảng sàn thương mại điện 

tử năm 2022. 

+ Xây dựng Kế hoạch số 105/KH-SCT ngày 06/7/2022 về việc thực hiện 

nhiệm vụ “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

+ Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động số 50/KH-

UBND ngày 12/4/2022 về việc thực hiện “Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021- 

2030” tỉnh Nam Định năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025. 

+ Tham mưu các nội dung thuộc lĩnh vực ngành giúp UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 28/02/2022 về thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị 

quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. 

+ Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023. 
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+ Báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2022, kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023. 

+ Xây dựng báo cáo và phối hợp cung cấp tài liệu phục vụ Hội nghị 

ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ VIII, năm 

2022 tại Thanh Hóa. 

+ Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 

của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện 

thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài 

đến năm 2030 và Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 17/8/2020 về việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ. 

+ Tổng hợp kết quả trong lĩnh vực ngành về thực hiện Nghị quyết số 07-

NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về  tập trung xây dựng,  

phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 80/KH-

UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về  thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU. 

+ Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 

của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh 

vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết 

luận số13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 54-NQ/TW. 

+ Báo cáo 01 năm kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 

18/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch 

số 79/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 

04-NQ/TU ngày 18/6/2021. 

+ Báo cáo kiểm điểm đánh giá 08 chỉ tiêu cơ sở thuộc chỉ số thành phần 

hỗ trợ doanh nghiệp năm 2021 và giải pháp cải thiện các chỉ tiêu cơ sở của 

ngành trong năm 2022; Đăng ký mục tiêu thực hiện 10 chỉ tiêu cơ sở trong lĩnh 

vực ngành thuộc Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 và năm 

2025. 

+ Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm, phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

+ Phối hợp hoàn thiện xây dựng, đề xuất các dự án trọng điểm dự kiến 

trong Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

- Công tác quản lý công nghiệp: 

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND huyện, các đơn vị có liên quan 

tham mưu cho UBND tỉnh ban hành : Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 

21/02/2022 Điều chỉnh nội dung Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 

25/6/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập CCN làng nghề Hải 

Vân, huyện Hải Hậu; Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 Điều chỉnh 
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nội dung Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc thành lập CCN Thanh Côi, huyện Vụ Bản; Quyết định số 663/QĐ-

UBND ngày 05/4/2022 Điều chỉnh nội dung Quyết định số 1976/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc mở rộng CCN Xuân Tiến, 

huyện Xuân Trường; Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 Điều 

chỉnh nội dung Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc thành lập CCN Yên Bằng, huyện Ý Yên; Quyết định số 

1344/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 về việc thành lập Cụm công nghiệp Tân 

Thịnh, huyện Nam Trực. Tham mưu cho UBND tỉnh về việc thành lập CCN 

Giao Yến 1 - huyện Giao Thủy, CCN Tân Thịnh - huyện Nam Trực. Tham mưu 

cho UBND tỉnh về việc nghiên cứu, khảo sát CCN Giao Xuân, CCN Giao Hải, 

CCN Giao Lạc, CCN Yến Châu, huyện Giao Thuỷ; CCN Thanh Đạo, huyện 

Trực Ninh; CCN Yên Đồng, huyện Ý Yên; CCN Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc; 

CCN Đồng Thái, CCN Nam Thanh, huyện Nam Trực; CCN Vĩnh Hào, CCN 

Đại An, huyện Vụ Bản; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, ngành nghề sản 

xuất tại CCN Yên Dương, huyện Ý Yên. 

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng 

kỹ thuật các cụm công nghiệp: Đồng Côi mở rộng, huyện Nam Trực; Xuân Tiến 

mở rộng, huyện Xuân Trường; Thịnh Lâm, huyện Giao Thủy; làng nghề Hải 

Vân, huyện Hải Hậu; Thanh Côi, huyện Vụ Bản.  

+ Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định về việc điều chỉnh 

dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Bằng, huyện Ý 

Yên. 

+ Báo cáo rà soát, đề xuất bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp; Báo cáo 

tình hình triển khai và hoạt động các cụm công nghiệp của nhà đầu tư trên địa 

bàn tỉnh; Báo cáo Giám sát chuyên đề việc triển khai đầu tư xây dựng, quản lý, 

khai thác các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến 31/7/2022; 

Báo cáo kết quả rà soát Phương án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;  

+ Tuyên truyền phổ biến tới doanh nghiệp tham gia xét chọn sản phẩm đạt 

Thương hiệu quốc gia Việt Nam, kỳ thứ 8 năm 2022 và đăng ký tham gia 

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023, Phối hợp triển khai hoạt 

động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022. 

+ Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ tỉnh 

Nam Định năm 2022; Lập danh sách doanh nghiệp, cơ sở kinh tế thực hiện điều 

tra theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. 

+ Triển khai tổ chức hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa 

bàn tỉnh có các sản phẩm tiêu biểu nhất đủ điều kiện đăng ký tham gia bình chọn 

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022. 
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+ Báo cáo về tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng 

ký thành lập năm 2021 và công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2019-2021, 

phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025 thuộc lĩnh vực quản lý của ngành; 

Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất CCN; Báo cáo định kỳ 6 tháng 

đầu năm 2022 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

+ Xây dựng báo cáo phục vụ xây dựng Đề án Chủ trương, chính sách 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thuộc lĩnh 

vực ngành.  

+ Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương sơ kết 5 năm thực 

hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, 

phát triển cụm công nghiệp và 2 năm thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ ngày 11/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

68/2017/NĐ-CP. 

+ Báo cáo công tác giải phóng mặt bằng thuộc lĩnh vực quản lý của Sở 

Công Thương. Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến 

lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. Báo cáo Việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của 

Bộ Chính trị (khoá XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân 

Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập 

quốc tế. Báo cáo về việc triển khai thu thập thông tin năng lực sản xuất của một 

số sản phẩn công nghiệp. 

+ Báo cáo tình hình thực hiện công tác khuyến công năm 2021, 9 tháng 

đầu năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2022. 

+ Tham gia ý kiến về chủ trương cho các Nhà đầu tư thứ cấp thực hiện dự 

án tại Cụm công nghiệp Yên Dương, xã Yên Dương, huyện Ý Yên; Cụm công 

nghiệp xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường. Tham gia ý kiến chủ trương cho 

Công ty CP may Sông Hồng – Xuân Trường lập thủ tục đầu tư dự án xây dựng 

khu sản xuất may xuất khẩu tại xã Xuân Hoà, huyện Xuân Trường; Công ty CP 

đầu tư Sotek Lan-Chi nhánh Nam Định lập thủ tục đầu tư dự án tại xã Giao An, 

huyện Giao Thủy. Ý kiến về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 

nhà máy sản xuất Việt Tấn tại xã Hải Cường, huyện Hải Hậu; dự án Xây dựng 

Tổ hợp nhà máy sản xuất điện tử, đồ chơi, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ 

kim loại công nghệ cao phục vụ xuất khẩu tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực; 

dự án Nhà máy Seasunsports Việt Nam tại Cụm công nghiệp Yên Dương, huyện 

Ý Yên của R&S INT’L DEVELOMENT LIMITED và bà ZHANG YUN. Ý 

kiến điều chỉnh các dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho dịch 

vụ hàng hoá và dịch vụ đóng gói sản phẩm nội thất tại xã Hải Tây, huyện Hải 

Hậu; Nhà máy gang thép số 1 Xuân Thiện Nam Định, Nhà máy cán thép Xuân 

Thiện Nghĩa Hưng, Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân thiện Nam 

Định tại huyện Nghĩa Hưng; Ý kiến về dự kiến tiến độ công việc triển khai các 

dự án Nhà máy Thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định, Nhà máy Thép xanh 

Xuân Thiện Nghĩa Hưng; Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân 
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Thiện Nghĩa Hưng. Ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

xưởng phối trộn sơn và các sản phẩm tương tự khác tại CCN Yên Dương xã Yên 

Dương, huyện Ý Yên; dự án Xây dựng xí nghiệp may Hoàng Thảo tại xã Hiển 

Khánh, huyện Vụ Bản.  

+ Tổng hợp danh sách Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã có doanh thu cao, 

tài sản cao, hoạt động hiệu quả và thu hút nhiều thành viên. Lựa chọn, giới thiệu 

doanh nhân xuất sắc cho bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” 

năm 2022 

- Công tác quản lý thương mại, thương mại điện tử 

+ Báo cáo tổng hợp tình hình cung cầu giá cả thị trường trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 gửi UBND tỉnh, Bộ Công Thương. 

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 29/CT-TTg 

ngày 2/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác 

quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than 

cho sản xuất điện. 

+ Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng 

Việt Nam 15-3-2022: phát hành tờ gấp pháp luật tuyên truyền về bảo vệ người 

tiêu dùng trong mua sắm trực tuyến; đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh, các siêu thị trên địa bàn tỉnh treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở, cửa hàng 

trực thuộc theo nội dung phát động của Bộ Công Thương;  

+ Báo cáo Bộ Công Thương về công tác quản lý bán hàng đa cấp năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định, tình hình kinh doanh rượu năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Nam Định. 

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham 

mưu cho UBND tỉnh tham gia ý kiến về hồ sơ bổ sung dự án kho xăng dầu 

Trường An – Thịnh Long tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu và Quy hoạch 

phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu Việt Nam đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2035. 

+ Tham gia đoàn công tác làm việc với các thương nhân kinh doanh xăng 

dầu để nắm bắt tình hình cung ứng xăng dầu và giám sát việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Tham mưu cho 

UBND tỉnh ban hành văn bản tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh 

doanh xăng dầu trong bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới và trong nước có 

nhiều biến động ảnh hưởng tới nguồn cung và giá xăng dầu. 

+ Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 727/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2022 ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược “Phát triển 

thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên 

địa bàn tỉnh Nam Định. 
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+ Tham gia góp ý vào các Dự thảo: Báo cáo Quy hoạch tỉnh Nam Định 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Luật Bảo vệ người tiêu dùng (sửa 

đổi); Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BCT 

ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về 

quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023; 

Báo cáo nghiên cứu, rà soát tổng thể Luật Thương mại năm 2005. 

+ Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc 

hội tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

+ Phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng Báo cáo kế hoạch triển 

khai thực hiện Quyết định số 221/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển logistics Việt Nam 

đến năm 2025. 

+ Báo cáo Bộ Công Thương tình hình dự trữ nhu yếu phẩm phục vụ công 

tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 

+ Xây dựng báo cáo tổng kết chuyên đề giám sát của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về “Kết quả thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng thương mại trong quy 

hoạch phát triển thương mại tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 

năm 2025”. 

+ Tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương về kết quả triển khai công tác bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2022. 

+ Phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh Nam Định xây dựng phóng sự về 

tình hình cung ứng hàng hóa và giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu trong 

dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9. 

+ Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

tại các siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh. 

+ Hướng dẫn các địa phương thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở 

hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, 

xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng 

cao giai đoạn 2021-2025. 

+ Phối hợp với các sở ban ngành và các đơn vị liên quan triển khai Tuần 

lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 

2022. 

+ Đăng ký với Bộ Công Thương: Đề án thương mại điện tử năm 2023 

thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia; Đề án “Phát triển 
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mô hình bán hàng Việt Nam cố định và bền vững” thuộc Danh mục của Đề án 

Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động ''Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam'' . 

+ Phối hợp các đơn vị liên quan thông tin tới các doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu trên địa bàn tỉnh triển khai chương trình đăng ký xét chọn doanh nghiệp 

xuất khẩu uy tín năm 2021. 

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn Thương 

mại điện tử - Cơ hội cho doanh nghiệp tỉnh Nam Định bứt tốc thời kỳ hậu 

Covid-19. 

- Công tác quản lý năng lượng: 

+ Đôn đốc Công ty Điện lực Nam Định đầu tư nâng cấp lưới điện theo 

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn 

cho nhân nhân và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong các dịp Lễ, 

Tết năm 2022. 

+ Xây dựng báo cáo về hiện trạng tình hình phát triển điện lực và những 

khó khăn vướng mắc, kiến nghị với ngành điện để phục vụ cho kỳ họp bất 

thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. 

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ năm 

2023 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

giai đoạn 2019-2030. 

+ Thẩm định hồ sơ xin điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện 

lực tỉnh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 của các doanh nghiệp trình 

UBND tỉnh phê duyệt. 

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan và nhà đầu tư triển khai khảo sát tiềm 

năng gió gần bờ và ngoài khơi các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện: Giao 

Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng tham mưu cho UBND tỉnh phúc đáp văn bản số 

642/BTNMT-TCBHĐVN ngày 28/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc đề xuất đo đạc, quan trắc, khảo sát, đánh giá tài nguyên năng lượng gió 

phục vụ lập Dự án điện gió của Công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương.  

+ Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND huyện Giao Thủy tham 

mưu cho UBND tỉnh chấp thuận địa điểm xây dựng, lắp đặt trạm đo gió theo đề 

xuất của Công ty cổ phần AMI AC RENEWABLES; chủ trương cho Công ty 

TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà nghiên cứu, khảo sát tiềm năng gió khu vực biển.  

+ Tham gia ý kiến vào hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng 

Nhà máy điện rác Greenity Nam Định tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc nay đổi 

thành khu xử lý rác thải. 

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh:  

về đề xuất của Liên danh Tập đoàn Cường Thịnh Thi và Công ty CP xây dựng 

hạ tầng Đại Phong về việc khảo sát, nghiên cứu đầu tư xây dựng Nhà máy điện 
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khí LNG Nam Định tại xã Hải Lý, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu; Đề xuất điều 

chỉnh bổ sung Nhà máy điện khí LNG Nam Định vào quy hoạch điện VIII và 

điều chỉnh bổ sung Kho chứa khí LNG vào Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc 

gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; Chấp thuận hướng tuyến các công trình 

điện: đường dây 220kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Hậu Lộc, đường dây 110kV 

Ninh Bình Kim Sơn; Chấp thuận tổ chức Hội nghị thống nhất hướng tuyến các 

công trình điện: Cải tạo đường dây 110kV Nam Ninh - Nghĩa Hưng; TBA 

110kV Giao Thanh; Dự án Cải tạo đường dây 110kV Nam Ninh – Nghĩa Hưng 

và hướng dẫn bán điện phục vụ thi công đầu tư xây dựng trong Khu công nghiệp 

Rạng Đông; Xây dựng TBA 110kV Xuân Trường;  

+ Tham mưu cho UBND tỉnh làm việc với Công ty Điện lực Nam Định về 

tình hình cung ứng điện năm 2022 và đầu tư lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh. 

+ Tổ chức huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện cho 306 

người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn thuộc Công ty Điện lực Nam Định, 

phạm vi hoạt động tại khu vực nông thôn tỉnh Nam Định. Tổ chức phổ biến 

pháp luật về điện lực cho cán bộ và công nhân Công ty Điện lực Nam Định. 

+ Phối hợp với Công ty Điện lực Nam Định trình UBND tỉnh phê duyệt 

Danh sách cấp điện theo thứ tự ưu tiên năm 2022 khi hệ thống điện quốc gia xảy 

ra sự cố lớn dẫn đến không đủ nguồn cấp; triển khai các chương trình hưởng 

ứng chương trình “Giờ trái đất” năm 2022. 

+ Báo cáo một số nội dung quản lý nhà nước về lĩnh vực điện lực đã được 

phân cấp; Các dự án nguồn điện nối lưới và rà soát danh mục các dự án điện gió, 

điện mặt trời, thủy điện đã có trong quy hoạch; Rà soát, xây dựng dự thảo báo 

cáo về phát triển điện mặt trời; rà soát, hướng dẫn chủ đầu tư công trình điện 

mặt trời mái nhà các thủ tục, công việc liên quan theo quy định; Tổng hợp, xây 

dựng dự thảo báo cáo tình hình đầu tư phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo 

trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thống kê dữ liệu năng lượng năm 2022; Báo cáo tình 

hình thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Báo cáo về tai 

nạn điện và vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp 6 tháng đầu năm 

2022 gửi Bộ Công Thương; Báo cáo cập nhật tình hình triển khai thực hiện cam 

kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26. 

+ Phối hợp với Công ty Điện lực Nam Định, rà soát tham gia ý kiến vào 

hiện trạng hệ thống cung cấp điện và Phương án phát triển trong Quy hoạch tỉnh 

Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

+ Phối hợp với Ban quản lý Các khu Công nghiệp tỉnh và các đơn vị có 

liên quan trong việc cung cấp điện cho cho dự án của Công ty TNHH Top 

Textiles trong Khu Công nghiệp Rạng Đông. 

+ Phối hợp với UBND huyện Vụ Bản, Công ty Điện lực Nam Định và các 

đơn vị liên quan thống nhất phương án di chuyển đoạn tuyến đường dây 110kV 

Ninh Bình - Trình Xuyên phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thi công dự án 
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xây dựng đường Tỉnh lộ 485B đoạn từ đê Hữu sông Đào đến Quốc lộ 21B trên 

địa bàn huyện Vụ Bản. 

+ Phối hợp với ngành điện rà soát, tổng hợp số liệu phục vụ lập kế hoạch 

vận hành Hệ thống điện miền Bắc năm 2023-2024 tỉnh Nam Định. 

+ Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Điện lực Nam 

Định và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện thu tiền thuê đất đối với 

đường dây truyền tài điện trên địa bàn tỉnh. 

+ Phối hợp với địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác GPMB 

dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven 

biển. Phối hợp rà soát việc di chuyển chân cột điện đối với đường điện 220kV 

Ninh  Bình - Nam Định không còn nhu cầu sử dụng trên địa bàn tỉnh. 

+ Tham gia đoàn kiểm tra, rà soát hiện trường thực tế chiều cao an toàn 

tại các vị trí lưới điện đi qua phạm vi dự án đường tỉnh 490B trên địa bàn huyện 

Nghĩa Hưng. 

+ Hướng dẫn tiêu chí NTM  và NTM nâng cao về điện nông thôn. 

+ Tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 56 dự 

án; Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 10 dự án; Thẩm định Báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật 01 dự án; Thẩm định điều chỉnh dự toán xây dựng 02 hạng mục thuộc 

02 dự án; Thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở 32 hạng mục công 

trình đường dây và trạm biến áp. 

- Công tác kỹ thuật an toàn môi trường: 

+ Xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) của ngành 

Công Thương trong các dịp Lễ, Tết năm 2022. Phối hợp với các đơn vị có liên 

quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và kế hoạch kiểm tra liên ngành về 

ATTP theo chỉ đạo của UBND tỉnh; kế hoạch triển khai công tác hưởng ứng 

tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Tổ chức kiểm tra việc đảm 

bảo ATTP tại 04 huyện Xuân Trường, Giao Thuỷ, Ý Yên và Mỹ Lộc. Tổng hợp 

các kết quả báo cáo Ban chỉ đạo Vệ sinh ATTP tỉnh theo quy định. 

+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thẩm định cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi 

giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 42 cơ sở thuộc quản lý của 

ngành.  

+ Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2022/QĐ-

UBND ngày 19/5/2022 quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Nam 

Định. 

+ Phối hợp với Sở Y Tế, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các 

đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho các cán bộ 

xã, huyện làm công tác quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 
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+ Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai công 

tác hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2022 tới các tổ 

chức sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh. Tổng 

hợp báo cáo theo quy định. 

+ Hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ, tiếp nhận, thẩm định cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 

trong lĩnh vực công nghiệp. Phối hợp với Cục hoá chất, kiểm tra điều kiện kinh 

doanh hoá chất hạn chế kinh doanh của cơ sở tại CCN An Xá - TP Nam Định. 

Yêu cầu các cơ sở kinh doanh, chiết nạp LPG trên địa bàn tỉnh rà soát các điều 

kiền kinh doanh, huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực LPG cho các đối 

tượng theo quy định. 

+ Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện chế độ 

báo cáo an toàn hoá chất, báo cáo an toàn thực phẩm, tình hình sản xuất rượu 

thủ công và công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với công trình 

trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của ngành. Tổng hợp báo cáo Bộ Công 

Thương theo quy định. 

+ Tổng hợp xây dựng các báo cáo kiểm soát các hoạt động hợp pháp về 

ma tuý, hoạt động phòng chống ma tuý 06 tháng đầu năm 2022; Báo cáo sơ kết 

03 năm thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả phòng 

chống và kiểm soát ma tuý; Báo cáo Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022; Báo 

cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm ngành Công thương;  

Báo cáo đôn đốc triển khai thực hiện quy định 630/QĐ-TTg về phòng cháy chữa 

cháy. 

+ Xây dựng thuyết minh và hoàn thiện hồ sơ triển khai thực hiện đề tài 

khoa học: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các cơ sở sản xuất có liên quan đến 

hoạt động hóa chất và đề xuất các giải pháp xây dựng Kế hoạch, biện pháp 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Nước thế giới 

(22/3), Ngày đất ngập nước thế giới năm 2022, Ngày Khí tượng thế giới (23/3), 

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động 

vì môi trường năm 2022. Báo cáo tình hình triển khai thi hành luật bảo vệ môi 

trường. Báo cáo cung cấp thông tin tình hình triển khai và kết quả thực hiện hoạt 

động truy xuất nguồn gốc năm 2021. Báo cáo tổng kết thực hiện đợt cao điểm 

tuyên tuyền, kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, 

nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công thương. Đôn đốc, 

triển khai tới các đơn vị trong ngành thực hiện nghiêm các quy định về phòng 

cháy và chữa cháy.  

+ Tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác 

quản lý an toàn đối với các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh; Phổ biến các 

cơ sở sản xuất thực phẩm xuất khẩu thực hiện các quy định về xuất nhập khẩu 
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theo hướng dẫn của Bộ Công Thương; Tăng cường công tác quản lý phòng 

chống ngộ độc rượu trên địa bàn tỉnh; Đôn đốc các đơn vị có hoạt động trong 

lĩnh vực dầu khí tăng cường triển khai xây dựng bộ tài liệu an toàn theo quy 

định. 

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp thông tin trong 

cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho 

Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía 

đông. 

+ Tiếp nhận, hướng dẫn công bố hợp quy đối với các cơ sở sản xuất kinh 

doanh có sản phẩm, dịch vụ phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định. Báo 

cáo tình hình tiếp nhận theo quy định 

+ Yêu cầu các đơn vị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công thương báo 

cáo thống kê tình hình sử dụng các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt 

về an toàn lao động thuộc quản lý ngành công thương. 

+ Góp ý kiến thẩm định đối với Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các 

đơn vị theo yêu cầu. 

- Công tác thanh tra:  

+ Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 162/KH-SCT ngày 23/02/2022 về 

công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Kế hoạch số 140/KH-SCT ngày 

16/02/2022 về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022; Kế 

hoạch số 139/KH-SCT ngày 16/02/2022 về công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2022, Kế hoạch số 173/KH-SCT ngày 24/02/2022 về công tác tư 

pháp năm 2022.  

 + Triển khai Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2022 ban hành theo Quyết 

định số 1311/KH-SCT ngày 14/12/2021 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh 

Nam Định: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động 

điện lực của Điện lực huyện Nam Trực; Kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hoạt động điện lực tại Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Nam 

Định; Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh 

xăng dầu tại Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh; Kiểm tra việc thực hiện các quy 

định về cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá, khí dầu mỏ hóa lỏng, 

an toàn vệ sinh thực phẩm tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vụ Bản; Kiểm tra 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Phòng quản 

lý năng lượng và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. 

- Công tác cải cách hành chính:  

+ Triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ công tác Cải cách hành 

chính, cải cách thủ tục hành chính, việc duy trì và áp dụng quy trình Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Tham mưu xây dựng 

kế hoạch nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh; Chủ trì phối hợp tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban 
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hành Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 công bố danh mục thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; 

Quyết định số 529/QĐ-UNBND ngày 16/3/2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương.   

+ Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, 

tăng cường số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đồng thời triển khai thanh 

toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC và trả kết quả bằng 

văn bản điện tử thay thế văn bản giấy. Phối hợp với các đơn vị liên quan khảo 

sát, đánh giá việc triển khai kết nối mạng Truyền số liệu chuyên dùng của Sở để 

phục vụ cho việc triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của tỉnh. 

- Công tác khuyến công và xúc tiến thương mại: 

+ Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai chương trình Khuyến công địa 

phương đợt I/2022 và đợt II/2022, gồm 02 chương trình xây dựng mô hình trình 

diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới và 08 chương trình hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất. 

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, triển khai chương trình 

khuyến công địa phương đợt III/2022, dự kiến gồm: 05 chương trình hỗ trợ ứng 

dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất. 

+ Triển khai các chương trình Xúc tiến thương mại đợt I, đợt II và đợt III, 

cụ thể như sau: Hội chợ Thương mại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Ninh 

Bình 2020; Hội chợ Thương mại Ninh Thuận năm 2022; Hội chợ Công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu, sản phẩm Ocop khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Vĩnh 

Long năm 2022; Hội chợ “Nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội năm 

2022”; Hội chợ Triển lãm thương mại sản phẩm Công nghiệp nông thôn - Ocop 

Trà Vinh năm 2022; Hội chợ Ocop Quảng Ninh - Hè 2022; Hội chợ Triển lãm 

thương mại và sản phẩm Ocop - Bắc Ninh 2022; Hội chợ Triển lãm thương mại 

và giới thiệu sản phẩm Ocop khu vực Tây Nguyên - Gia Lai và giao thương 

doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022; Hội chợ Thương mại KV Bắc Trung bộ - 

Quảng Bình 2022 ; Hội chợ Quốc tế Thương mại, du lịch và Đâu tư hàng lang 

kinh tế Đông - Tây, Đà Nẵng 2022; Hội chợ triển lãm thương mại vùng Tây Bắc 

- Sơn La năm 2022; Tham gia Triển lãm Thế mạnh và sản phẩm đặc trưng của 

các tỉnh/thành phố và một số doanh nghiệp Hàn Quốc trong khuôn khổ Hội nghị 

"Gặp gỡ Hàn Quốc 2022" nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 

Việt Nam- Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022) 

+ Phối hợp với Sở Văn hóa thể thao & Du lịch, Sở Nông nghiệp và PTNT 

tổ chức Khu trưng bày sản phẩm Thương mại - Du lịch và không gian văn hóa 

ẩm thực Nam Định - Chào SEA Games 31 nhằm hưởng ứng Đại hội thể thao 

Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức tại tỉnh Nam Định với quy mô: 20 gian 

hàng tiêu chuẩn, diễn ra từ ngày 7 đến hết ngày 9/5/2022 tại khu vực sân phía 

ngoài nhà thi đấu Trần Quốc Toản thành phố Nam Định. 

+ Phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trực 

tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang theo hình thức trực tuyến tại 
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điểm cầu Sở Công Thương Nam Định vào ngày 25/5/2022. 

+ Kết nối, hỗ trợ 10 doanh nghiệp dệt may của tỉnh tham gia Khóa tập 

huấn nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận thị trường 

xuất khẩu và doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế ngành dệt may năm 2022 

do Cục Xúc tiến thương mại và Tổ chức Xúc tiến thương mại Canada (TFO 

Canada) tổ chức từ ngày 17-18 tháng 01 năm 2022 theo hình thức trực tuyến 

trên nền tảng zoom. 

+ Tham gia Chương trình: “Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu 

vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức Xúc 

tiến thương mại”, diễn ra từ ngày 20 đến 22/5/2022 tại Thành phố Hà Nội. 

+ Tổ chức đoàn doanh nghiệp của tỉnh tham gia Hội nghị Kết nối giao 

thương Quảng Bình năm 2022 tại thành phố Đồng Hới và Hội nghị kết nối cung 

cầu - Đà Nẵng 2022 tại thành phố Đà Nẵng. 

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội chợ Công Thương 

khu vực phía Bắc - Nam Định năm 2022. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 

1. Nhiệm vụ: 

Căn cứ vào nhiệm vụ năm 2022 của ngành và ước kết quả thực hiện 9 

tháng đầu năm, trong 3 tháng cuối năm ngành Công Thương phấn đấu để đạt các 

chỉ tiêu của ngành: 

- Chỉ số sản xuất công nghiệp vượt kế hoạch đề ra. 

- Giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt trên 733 triệu USD để cả năm đạt trên 

3.000 triệu USD (vượt kế hoạch để ra). 

2. Những công tác trọng tâm. 

- Công tác xây dựng và triển khai quy hoạch, kế hoạch: 

+ Tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nghị quyết của 

Trung ương và của Tỉnh trong lĩnh vực ngành công thương năm 2022. 

+ Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành công thương năm 

2022. 

+ Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan và Ban Hội nhập kinh tế 

quốc tế tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về Hiệp 

định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). 

+ Phối hợp với các Sở ban ngành xây dựng báo cáo tình hình thực hiện 

các kế hoạch của UBND tỉnh về Hội nhập kinh tế quốc tế, các FTA thế hệ mới. 

- Công tác quản lý công nghiệp:  

+ Định kỳ báo cáo tình hình triển khai và hoạt động các cụm công nghiệp 

của nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định theo chỉ đạo của UBND, báo cáo 
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tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định theo Thông tư số 

28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương. 

+ Thẩm định các chương trình, đề án khuyến công địa phương năm 2022. 

+ Triển khai xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú  

trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ tỉnh Nam Định năm 2022. 

+ Nắm bắt, theo dõi tình hình sản xuất công nghiệp các huyện, thành phố 

Nam Định, cụm công nghiệp, một số doanh nghiệp trọng điểm, tiến độ đầu tư 

các CCN trên địa bàn tỉnh. 

- Công tác quản lý thương mại: 

+ Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, tình hình cung cầu, 

giá cả các mặt hàng thiết yếu để kịp thời có các giải pháp bình ổn thị trường, 

đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa phục vụ phòng chống dịch khi cần thiết.  

+ Tổng hợp báo cáo trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối 

năm 2022. 

+ Tuyên truyền, vận động các siêu thị, ban quản lý chợ sử dụng các vật 

liệu thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sử dụng sản phẩm nhựa có thể 

tái chế để hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. 

+ Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bán buôn 

rượu, thuốc lá, hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

+ Xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt 

Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

+ Tổ chức làm việc với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh để xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên 

Đán Quý Mão năm 2023 báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương. 

+ Phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh, báo Nam Định xây dựng phóng sự, 

tin bài về công tác chuẩn bị lực lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên 

Đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

+ Phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức cho các doanh nghiệp tham dự 

Hội nghị "Triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP" do Bộ Công Thương 

tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. 

- Công tác quản lý năng lượng: 

+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh 

chấp thuận hướng tuyến công trình đường dây 110kV Ninh Bình Kim Sơn; 

Đường dây và Trạm biến áp 220kV Xuân Thiện. 

+ Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị quản 

lý và vận hành lưới điện cao áp tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hành lang 

bảo vệ lưới điện cao áp trên địa bàn toàn tỉnh để có phương án giảm thiểu các 

điểm vi phạm hành lang. Đôn đốc Công ty Điện lực Nam Định đầu tư nâng cấp 
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lưới điện theo Quy hoạch để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho nhân 

nhân và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong mùa mưa năm 2022. 

- Công tác kỹ thuật an toàn môi trường: 

+ Hướng dẫn, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện ATTP cho các đơn vị. Hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kiến thức và 

kiểm tra cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho các đối tượng theo quy định. 

+ Tiếp tục triển khai thực hiện đề tài khoa học Nghiên cứu đánh giá hiện 

trạng các cơ sở sản xuất có liên quan đến hoạt động hóa chất và đề xuất các giải 

pháp xây dựng Kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên 

địa bàn tỉnh Nam Định. 

+ Triển khai, hướng dẫn các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực 

dầu khí thực hiện tốt các quy định tại Thông tư 40/2018/TT-BCT ngày 

30/10/2018 quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong 

hoạt động dầu khí. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động dầu 

khí xây dựng tài liệu quản lý an toàn … theo quy định pháp luật. 

+ Đôn đốc các địa phương rà soát các cơ sở có liên quan đến hoạt động 

hóa chất trên địa bàn. Hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thẩm định cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất, kinh doanh khí hóa lỏng. 

+ Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sản xuất trong lĩnh vực Dệt may công bố 

hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định tại Thông tư số 21/2017/TT-

BCT. 

+ Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với công 

trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý cửa Sở Công Thương. 

+ Yêu cầu các công ty, doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng các thiết 

bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại đơn vị. 

-  Công tác cải cách hành chính: Tiếp tục triển khai thực hiện các nội 

dung, nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính năm 2022. Rà soát các thủ tục 

hành chính, tham mưu trình UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính ban 

hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Phối hợp tổ 

chức tập huấn việc áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015. 

- Công tác thanh tra:  

+ Tiếp tục Triển khai thực hiện chương trình thanh, kiểm tra theo Quyết 

định 1311/KH-SCT ngày 14/12/2021.  

+ Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc 

thẩm quyền; thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, gắn với thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
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+ Tiếp trục quán triệt, lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật, đặc biệt là Luật phòng, chống tham nhũng trong các hoạt động của cơ quan, 

để mọi cán bộ, công chức nắm chắc và thực hiện tốt các quy định của pháp luật. 

- Công tác khuyến công và xúc tiến thương mại 

+ Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại đợt III/2022.  

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị giao thương, kết nối cung cầu 

hàng hóa tỉnh Nam Định năm 2022 dự kiến tổ chức vào tháng 11/2022 tại thành 

phố Nam Định. 

+ Tổ chức đoàn doanh nghiệp của tỉnh tham gia các chương trình, hội 

nghị XTTM sản phẩm hàng hóa được tổ chức tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, 

Lào Cai,…; Tổ chức Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm của tỉnh tại một số 

HCTL được tổ chức tại Hà Nội, Thái Bình, Vĩnh Phúc Lạng Sơn, … 

+ Hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp của tỉnh tham gia hoạt động giao thương, 

thội thảo, tập huấn bằng hình thức trực tuyến. 

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội chợ Công thương 

khu vực phía Bắc - Nam Định năm 2022. 

- Triển khai các công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu 

nạn năm 2022 trong lĩnh vực ngành Công Thương./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Sở KHĐT; 

- Lưu VT, KHTH. 

 

GIÁM ĐỐC 
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