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UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

            
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /BC-SCT Nam Định, ngày        tháng 03 năm 2022 
 

 

BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2022 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I 

1. Sản xuất công nghiệp: 

1.1. Kết quả thực hiện tháng 3: 

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,7% so với tháng trước và tăng 

11% so với cùng tháng năm 2021. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng 

tăng 17,6%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,5%; ngành sản xuất và 

phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí giảm 

13,5%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 

giảm 4,5% so với cùng tháng năm trước. 

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

trước: gạch bằng đất sét nung tăng 63,4%; sản phẩm in tăng 41,4%; cửa ra vào, 

cửa sổ bằng sắt, thép tăng 29,2%;  giày dép tăng 27,9%; quần áo may sẵn tăng 

21,4%, bia đóng chai tăng 14,8%; bánh kẹo các loại tăng 8,5%,.... 

1.2. Kết quả thực hiện 3 tháng: 

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,4%; ngành sản xuất và 

phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 6,5%; 

ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,6%; 

ngành công nghiệp khai khoáng giảm 3,2%. 

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

trước: giày dép tăng 25,3%;  gạch bằng đất sét nung tăng 18,6%; sản phẩm in 

tăng 18,1%; quần áo may sẵn tăng 16,6%, cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt, thép tăng 

11,7%; bia đóng chai tăng 9,7%; sợi các loại tăng 8,4%,....   

2. Hoạt động thương mại 

2.1. Xuất nhập khẩu:  

- Kết quả tháng 3:  

 + Xuất khẩu: Giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 247,6 triệu USD, tăng 19,9% 

so cùng kỳ. 
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+ Nhập khẩu: Giá trị hàng nhập khẩu ước đạt 118,4 triệu USD, tăng 3,1% 

so cùng kỳ. 

- Kết quả 3 tháng đầu năm: 

 + Xuất khẩu: Giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 674,2 triệu USD, tăng 16,6% 

so cùng kỳ; trong đó: Các doanh nghiệp Trung ương ước đạt 15,2 triệu USD, 

tăng 45,8%; Các doanh nghiệp địa phương ước đạt 187,6 triệu USD, tăng 

15,9%; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 471,4 triệu USD, tăng 

16,1% so cùng kỳ. 

+ Nhập khẩu: Giá trị hàng nhập khẩu ước đạt 362,1 triệu USD, tăng 

22,6% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Các doanh nghiệp Trung ương đạt 5,9 

triệu USD, giảm 45,1%; Các doanh nghiệp địa phương đạt 93,6 triệu USD, tăng 

20,7%; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 262,6 triệu USD, tăng 

26,9% so cùng kỳ. 

2.2. Thương mại nội địa: 

Tháng 3, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,7% so với tháng 12 năm trước. Tổng 

mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt 4.848,2 tỷ đồng, tăng 

19% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 

4.350,4 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Hoạt động thương mại và dịch vụ quý I/2022 tiếp tục duy trì sự tăng 

trưởng, đặc biệt ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống có những dấu hiệu khởi sắc 

khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh dần phục hồi. Bên cạnh 

đó, giá xăng dầu tăng đã tác động làm tăng giá thành sản phẩm hàng hóa và dịch 

vụ và trực tiếp làm tăng chỉ số giá tiêu dùng, do các đợt điều chỉnh tăng giá xăng 

dầu theo giá nhiên liệu thế giới, chỉ số CPI các nhóm hàng hóa đã tác động tiêu 

cực đến nền kinh tế, làm chậm sự phục hồi của nền kinh tế do tác động của đại 

dịch Covid-19, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, thu nhập của người dân trong 

tỉnh. 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt 14.483,8 

tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng 

hóa ước đạt 12.908,7 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá 

tiêu dùng bình quân tăng 2,23% so với cùng kỳ năm trước. Có 8/11 nhóm mặt 

hàng tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó, chỉ số giá tiêu dùng nhóm Thuốc 

và dịch vụ y tế tăng 0,34%; Đồ uống thuốc lá tăng 4,21%; Giáo dục tăng 1,96%; 

Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 4,92%; Giao thông tăng 

13,59%...  

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: 

+ Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ngành Công Thương năm 2021 và 

triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Tập trung chỉ đạo ngay từ ngày đầu 
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năm triển khai kế hoạch 2022 về sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, tổ chức thị 

trường nội địa. Phát động phong trào thi đua trong toàn ngành phấn đấu thực 

hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022. 

+ Xây dựng và triển khai các kế hoạch của ngành 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; Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 

20/4 năm 2022. 

+ 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. 

- Công tác quản lý công nghiệp: 

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

Hải Hậu 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; thành lập CCN Giao Yến 1, huyện Giao Thủy; Nghiên 

cứu, khảo sát thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN Tân Thịnh, 

huyện Nam Trực; Điều chỉnh nội dung Quyết định mở rông CCN Xuân Tiến, 

huyện Xuân Trường. 

+ 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. 

+ Xây dựng dự thảo 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  

trình UBND xem xét, quyết định; Lập danh sách doanh nghiệp, cơ sở kinh tế 

thực hiện điều tra theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. 

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

bàn tỉnh và tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật cụm công nghiệp Yên Bằng, huyện Ý Yên và cụm công nghiệp Thanh Côi, 

huyện Vụ Bản. 

+ 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. 
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+ Tham gia ý kiến về điều chỉnh các dự án đầu tư: 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. 

- Công tác quản lý thương mại: 

+ Tổng hợp tình hình cung cầu giá cả thị trường trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và tình hình 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 kiểm tra, nắm bắt tình hình dự trữ, cung ứng xăng dầu, chấp 

hành các quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của các thương nhân 

phân phối và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 

+ Báo cáo kết quả công tác quản lý bán hàng đa cấp năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Nam Định ; Tình hình kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Nam Định 

năm 2021. 

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

gia ý kiến và tham mưu cho UBND tỉnh về việc xem xét, 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. 

+ Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của 

người tiêu dùng Việt Nam 15-3-2022: In ấn 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. 

+ Xây dựng các dự thảo trình UBND tỉnh ban hành: 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; Kế hoạch thực hiện Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai 

đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kế hoạch hành động của tỉnh 

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”.    

+ Thông tin tới các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn 

Tỉnh triển khai chương trình kết nối thương mại điện tử qua “Gian hàng Việt 

trực tuyến” trên các sàn thương mại điện tử trong nước cũng như tổ chức xuất 

khẩu hàng hóa qua thương mại điện tử xuyên biên giới. 

+ Đăng ký đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc 

gia năm 2023. 
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+ Góp ý dự thảo Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ 

thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm 

trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

- 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 dịp cuối năm 

2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 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. 

+ 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.  

+ 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;  

+ 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 

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; 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. 

+ 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.  

+ 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 
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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. 

+ Công tác tham gia ý kiến, thẩm định dự án điện: Thẩm định thiết kế 

triển khai sau thiết kế cơ sở 03 dự án; Tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư 10 dự án; Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 01 dự 

án; Thẩm báo cáo nghiên cứu khả khi 02 Dự án. 

- Công tác kỹ thuật an toàn môi trường: 

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

Công Thương trong dịp Tết nguyên đán và Lễ hội xuân 2022. Phối hợp với các 

đơn vị có liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP, xây dựng kế 

hoạch kiểm tra liên ngành về ATTP trong Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân năm 

2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tổ chức kiểm tra việc đảm bảo ATTP tại 02 

huyện Xuân Trường và Giao Thuỷ. Tổng hợp các kết quả báo cáo Ban chỉ đạo 

Vệ sinh ATTP tỉnh theo quy định. 

+ Tổ chức thẩm định, cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực 

phẩm cho 03 cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương. 

+ 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. 

+ 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.  

+ Góp ý kiến thẩm định đối với Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của 06 

đơn vị theo yêu cầu. 

+ Tuyên truyền hưởng ứng ngày đất ngập nước thế giới năm 2022; 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 theo hướng dẫn của Bộ Công 

Thương 

+ 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. 
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+ 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. 

+ 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 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. 

- Công tác thanh tra: 

+ Lập kế hoạch :Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Theo dõi thi 

hành pháp luật; Công tác phòng chống tham nhũng; Công tác tư pháp. 

+ 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.  

- Công tác khuyến công và xúc tiến thương mại: 

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

phương đợp I/2022. 

+ Xây dựng Kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện các Chương trình 

Xúc tiến thương mại đợt I/2022, gồm 04 chương trình: quảng bá, giới thiệu sản 

phẩm tiêu biểu, sản phẩm CNNT và sản phẩm Ocop của tỉnh tại các HCTL được 

tổ chức các tỉnh/thành phố như Ninh Bình, Ninh Thuận, Vĩnh Long và Trà Vinh; 

tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - Nam Định 2022; Chương 

trình đăng ký nhiệm vụ 2023 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng 

tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030; tham gia gian hàng giới thiệu các sản 

phẩm xuất khẩu tiêu biểu của tỉnh tại Triển lãm Thế mạnh và sản phẩm đặc 

trưng của các tỉnh/thành phố và một số doanh nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh Thanh 

Hóa.  

+ Hỗ trợ cho 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. 

+ Xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý và sử dụng 

kinh phí Xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định, xin ý kiến các Sở, ban ngành và 

các đơn vị liên quan; Tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện Dự thảo Quyết định 
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ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí Xúc tiến thương mại tỉnh Nam 

Định trình Sở Tư pháp thẩm định theo quy định. 

+ Tham gia Phiên họp thỏa thuận luân phiên tổ chức hoạt động XTTM 

Khu vực Đồng bằng Sông Hồng giai đoạn 2022-2025. Kết quả phiên họp: tỉnh 

Nam Định đăng cai tổ chức 01 Hội chợ triển lãm thương mại Công Thương cấp 

vùng vào năm 2024 tại thành phố Nam Định. 

- 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; các báo cáo, kế 

hoạch công tác năm 2022 theo quy định. 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 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. 

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch Tuần lễ Thương 

hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022. 

- Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động cung ứng xăng dầu của các 

thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh; yêu 

cầu các đơn vị bám sát nguồn hàng, chủ động cung ứng đủ số lượng, cơ cấu 

chủng loại xăng dầu  với các đại lý để đảm bảo bán ra bình thường theo đúng giá 

quy định, đảm bảo thời gian bán hàng. Tổng hợp, báo cáo kịp thời về UBND 

tỉnh, Bộ Công Thương những vướng mắc, bất cập đối với hoạt động cung ứng 

xăng dầu trên địa bàn tỉnh để kịp thời xử lý.  

- Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng phần “Hiện trạng phát triển giai 

đoạn 2011-2020 và phương hướng, giải pháp phát triển lĩnh vực thương mại; 

phương án phát triển kết cấu hạ tầng thương mại của tỉnh Nam Định thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. 

- 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; Điều tra thống kê 
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năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; nắm bắt 

và báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật cụm công nghiệp Yên Bằng, huyện Ý Yên. 

- 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; 

- Chủ trì phối hợp với nhà đầu tư triển khai việc kháo sát, đánh giá tiềm 

năng gió tại tỉnh Nam Định; Khảo sát, nghiên cứu đầu tư Nhà máy điện khí 

LNG Nam Định tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu. 

 - Triển khai công tác hưởng ứng tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực 

phẩm, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động  năm 2022 tới các đơn vị 

trong ngành Công Thương.  

- Đề nghị UBND tỉnh sửa đổi Quyết định 44/2016/QĐ - UBND ngày 21 

tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh phân cấp quản lý ATTP ngành Công 

Thương. Hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện quản lý ATTP theo phân 

cấp. 

- 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. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình Khuyến công, Chương 

trình Xúc tiến thương mại đợt I năm 2022. Xây dựng và triển khai kế hoạch 

chương trình Khuyến công, Chương trình Xúc tiến thương mại đợt II năm 2022. 

- Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - 

Nam Định 2022; Tổ chức Hội nghị XTTM hàng nông sản - thực phẩm sạch kết 

nối giữa nhà cung cấp của tỉnh Nam Định với nhà phân phối tại thành phố Hà 

Nội; vận động  và hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh tham gia các chương trình 

XTTM do Cục XTTM tổ chức. 

- 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: 

- Bộ Công Thương; 

- UBND tỉnh; 

- Cục Công Thương địa phương; 

- VP Tỉnh uỷ;   

- VP UBND tỉnh; 

- Sở KHĐT;  

- Lưu VT, KH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Rung 
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