
 

TỈNH ỦY TRÀ VINH 
* 

Số 199-CV/TU 
V/v tiếp tục đẩy mạnh phát triển  

công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Trà Vinh, ngày 06 tháng 9 năm 2021 

                       

Kính gửi: - Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

   đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

                                            

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Chính phủ, sự hỗ 

trợ của các bộ, ngành Trung ương và sự nỗ lực phấn đấu của địa phương, lĩnh vực 

công nghiệp, thương mại của tỉnh từng bước phát triển, một số công trình, dự án có 

quy mô lớn được đầu tư như: Luồng cho tàu biển có tải trọng lớn vào sông Hậu, 

Trung tâm Điện lực Duyên Hải,… đi vào hoạt động, giá trị của ngành công nghiệp, 

thương mại, dịch vụ hàng năm đều tăng trưởng, cụ thể như: Giai đoạn 2016 - 2020 

giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 23,5%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa 

bán lẻ và dịch vụ tăng bình quân 13,22%, giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 41,6% 

so với giai đoạn trước, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.  

Tuy nhiên, ngành công nghiệp, thương mại của tỉnh phát triển chưa mạnh, 

thiếu các lĩnh vực quan trọng mang tính chất dẫn dắt, chi phối, chưa thu hút được 

các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 

hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại chủ yếu tập trung phát triển ở khu vực 

thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải và huyện Tiểu Cần; dịch vụ logicstic chậm 

phát triển, sản phẩm xuất khẩu còn rất ít, hạn chế về chủng loại, số lượng, các 

doanh nghiệp khó khăn trong việc tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ; kết cấu hạ 

tầng phục vụ cho phát triển công nghiệp, thương mại còn nhiều yếu kém.   

Để triển khai thực hiện tốt tinh thần Công văn số 38-CV/BCSĐ, ngày 

12/5/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về việc quán triệt các nội dung 

về phát triển công nghiệp và thương mại theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên 

truyền rộng rãi đến đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân để tạo sự đồng thuận 

và quyết tâm chính trị trong việc thực hiện các chủ trương về công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
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Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó, 

chú ý tập trung các giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu như: Tốc độ tăng 

trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt từ 10 - 11%; đến năm 2025 GRDP bình 

quân đầu người đạt 100 triệu đồng; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 

46,16%; thương mại - dịch vụ chiếm 30,09% GRDP, đến năm 2030 tỷ trọng công 

nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GRDP đạt 80%; với mục tiêu phấn đấu Trà 

Vinh trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu 

Long trước năm 2030. 

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây 

dựng Kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050, trên cơ sở Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để được hỗ trợ xây dựng các kế 

hoạch phát triển công nghiệp, thương mại của tỉnh và tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình triển khai các chính sách trong ngành công thương. Ưu tiên bố 

trí nguồn vốn ngân sách nhà nước trung và dài hạn phù hợp với tình hình ngân 

sách và kinh tế - xã hội của tỉnh để đảm bảo triển khai các kế hoạch lĩnh vực ngành 

công nghiệp, thương mại. Đẩy mạnh huy động nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư 

phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh. 

3. Tăng cường kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn 

tỉnh, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư vào khu kinh tế, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp để thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, 

tập trung phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi 

trường, công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là 

công nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp cơ khí, chế tạo, 

công nghiệp điện tử, thiết bị điện, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, năng 

lượng, phát triển cảng biển, đóng tàu… Thúc đẩy phát triển thương mại, kết nối 

với thị trường trong và ngoài nước theo hướng hiện đại, tăng trưởng nhanh và bền 

vững, phát triển các phương thức tổ chức giao dịch hiện đại, văn minh, gắn với 

việc nâng cao uy tín, chất lượng hàng hóa của tỉnh. Thực hiện cơ cấu lại công 

nghiệp, thương mại trong tỉnh theo định hướng phát triển của cả nước, phát huy tốt 

những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, chú trọng đổi mới sáng tạo và số hóa, công nghệ 

hóa phương thức kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp, các chủ thể 

tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng hàng hóa. Xây dựng và phát triển hạ tầng 

công nghiệp, thương mại đồng bộ. Tập trung ưu tiên các loại hình hạ tầng có tính 

lan tỏa, chú trọng phát triển hạ tầng công nghiệp, thương mại khu vực nông thôn. 

4. Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trên địa 

bàn tỉnh phát triển. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã xây dựng 

nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, mã số, mã vạch; thực hiện ghi nhãn hàng hóa, xây 
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dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo quy định trước khi đưa ra 

lưu thông, tiêu thụ trên thị trường để nâng cao giá trị, sức cạnh tranh hàng hóa.  

5. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh  

nghiên cứu, ban hành, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, 

hợp tác xã, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.   

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội 

phát huy tốt vai trò, trách nhiệm thực hiện công tác giám sát và phản biện, góp ý 

trong triển khai xây dựng các công trình dự án trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên 

truyền việc thực hiện các chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp, thương 

mại, tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông định 

hướng các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến về phát triển công 

nghiệp, thương mại. 

8. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để triển khai thực hiện 

nội dung Công văn này; trong quá trình triển khai thực hiện phản ánh kịp thời khó 

khăn, vướng mắc về Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nắm, báo cáo Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 

9. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh định 

ký báo cáo kết quả thực hiện việc phát triển công nghiệp, thương mại của tỉnh về 

Bộ Công Thương và Thường trực Tỉnh ủy nắm, chỉ đạo. 

Công văn được phổ biến đến chi bộ. 

 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Kim Ngọc Thái  
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