
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      SỞ CÔNG THƯƠNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
     

   Số:          /SCT-KHTCTH             Sóc Trăng,  ngày       tháng  7  năm 2020 
 

V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi 

đến kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, 

theo phân công tại Công văn 

số 1074/UBND-TH và Công 

văn số 1076/UBND-TH    
 

Kính gửi: 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; 

- Thanh tra tỉnh Sóc Trăng. 

                                                                                                                                   

Thực hiện Công văn số 1074/UBND-TH và Công văn số 1076/UBND-TH 

ngày 02/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phân công các sở 

ngành trả lời bằng văn bản các vấn đề mà cử tri đặt ra theo Phụ lục phân công 

đính kèm, Giám đốc Sở Công Thương có ý kiến trả lời như sau: 

1. Về vấn đề “Quan tâm đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển thị 

trường trong nước, gắn với thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam” 

Thực hiện theo Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với thực hiện 

Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014 – 

2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 

29/4/2014, thời gian qua, Sở Công Thương tích cực phối hợp với các Sở, ngành 

và địa phương tổ chức xây dựng và triển khai các chương trình, đề án trong hoạt 

động xúc tiến thương mại nhằm phát triển thị trường trong nước gắn với thực 

hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, như:  

 - Xây dựng Điểm bán hàng Việt cố định với tên gọi “Tự hào hàng Việt 

Nam” tại Công ty TNHH Chế biến bánh pía, lạp xưởng Tân Huê Viên, huyện 

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, hoạt động từ năm 2018; và các điểm bán sản phẩm 

đặc trưng của tỉnh Sóc Trăng. 

- Triển khai thực hiện Đề án Điểm bán hàng Việt cố định năm 2020 tại 

huyện Mỹ Xuyên. 

- Phối hợp tổ chức 02 lớp đào tạo về quản trị kinh doanh cho các cơ sở 

công nghiệp nông thôn và kỹ năng bán hàng Việt (thuộc Đề án phát triển thị 

trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam” năm 2020). 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ảnh hưởng bởi Dịch Covid-19, một số hoạt 

động xúc tiến thương mại cũng bị hoãn, hủy, nhằm góp phần thực hiện công tác 

phòng, chống dịch (giãn cách xã hội, không tổ chức sự kiện tập trung đông 
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người,…). Trong bối cảnh khó khăn chung đó, nhưng Sở Công Thương đã rất 

chủ động, nỗ lực chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, gắn với 

thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” qua 

việc tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cùng cầu, 

quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ,… cụ thể như sau:   

- Thông tin, vận động doanh nghiệp tham gia các đoàn giao dịch thương 

mại tại Hoa Kỳ, Nhật Bản; vận động doanh nghiệp tham gia 06 hội chợ trong 

nước.  

- Phối hợp Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng tổ chức 05 chuyến bán hàng Việt. 

Thông tin đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa về chính sách hỗ trợ chi phí tham 

gia hội chợ, triển lãm trong nước theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 

10/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất trên địa bàn tỉnh tìm hiểu, nắm bắt về các tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ, 

thủ tục đưa sản phẩm hàng hóa vào các hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng.  

- Triển khai thực hiện Kế hoạch khảo sát, đánh giá tình hình quản lý và 

phát triển chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống cửa hàng tiện lợi trên địa 

bàn tỉnh.  

Từ nay đến cuối năm, để tiếp tục thực hiện Đề án phát triển thị trường 

trong nước, gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”, Sở Công Thương tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, 

quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu, ráp mối thương mại; khuyến khích các 

doanh nghiệp cơ sở tăng cường hoạt động khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng, cụ 

thể như sau: 

- Hoàn thành Điểm bán hàng Việt cố định năm 2020 tại huyện Mỹ Xuyên. 

- Tổ chức 22 hội chợ quy mô cấp tỉnh và cấp huyện. Khuyến khích doanh 

nghiệp triển khai nhiều chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng thị 

trường nội tỉnh.  

- Tổ chức các Chương trình kết nối cung cầu hàng hoá giữa doanh nghiệp 

Sóc Trăng với các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, các nhà phân 

phối, các doanh nghiệp chế biến để liên kết tiêu thụ sản phẩm (dự kiến 7 đợt).  

- Phối hợp các Siêu thị Coop.Mart tổ chức 8 chuyến bán hàng Việt tại các 

xã, huyện trong tỉnh. 

- Phối hợp Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh tổ chức Đoàn đi 

khảo sát thị trường tại 08 tỉnh khu vực phía Bắc (dự kiến cuối tháng 9/2020), 

miền Đông Nam bộ và miền Trung - Tây Nguyên (từ ngày 26/7 - 02/8/2020), 

nhằm tìm kiếm thị trường cho sản phẩm của tỉnh. 

2. Về vấn đề “Quan tâm đầu tư các cụm công nghiệp” (Tổ Đại biểu Kế 

Sách, Tổ Đại biểu Mỹ Tú) 

Theo Quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 19 cụm công nghiệp 

(viết tắt là CCN), với tổng diện tích là 794,03 ha . Đến nay, đã phê duyệt thành 
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lập 09 CCN với tổng diện tích 410,26 ha, trong đó, phê duyệt quy hoạch chi tiết 

6 CCN.  

Sở Công Thương đã phối hợp UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát, 

đánh giá tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển cụm công nghiệp, theo đó, 

có 5 CCN có tiềm năng phát triển (Ngã Năm, Vĩnh Châu, Xây Đá B, An Lạc 

Thôn 1 và An Lạc Thôn 2), số CCN còn lại chưa có tiềm năng phát triển; đồng 

thời định hướng bổ sung 12 CCN, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời 

kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Riêng trên địa bàn Mỹ Tú và Kế Sách, tình hình phát triển các CCN như 

sau: 

- Trên địa bàn Kế Sách theo quy hoạch có 5 CCN (An Lạc Thôn 1,2,3, An 

Mỹ, Làng nghề Xuân Hòa), định hướng bổ sung 2 CCN (Nhơn Mỹ, An Lạc 

Tây). Đến nay, UBND tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần đầu 

tư FICo làm chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 2 CCN An Lạc Thôn 1 và An 

Lạc Thôn 2; hiện đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến hoàn 

thành trong tháng 11/2020. 

- Trên địa bàn huyện Mỹ Tú, theo quy hoạch, có 1 CCN (TT Huỳnh Hữu 

Nghĩa), định hướng bổ sung 1 CCN (Long Hưng). Hiện nay, chưa triển khai 

CCN, do chưa có nhà đầu tư tìm hiểu, đăng ký đầu tư.  

Sở Công Thương vẫn đang tiếp tục phối hợp các sở, ngành, UBND huyện, 

thị xã, thành phố tích cực kêu gọi đầu tư phát triển các CCN. Khi có nhà đầu tư 

quan tâm, đăng ký đầu tư CCN, Sở Công Thương sẽ cùng các sở, ngành, UBND 

huyện, thị xã, thành phố thực hiện các thủ tục đầu tư, phát triển các CCN trên 

địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn Kế Sách, Mỹ Tú nói riêng. 

Trên đây là nội dung trả lời của Sở Công Thương, kính gửi đến Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh và Thanh tra tỉnh./.  

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTCTH.                                                      
 

 

 

 Võ Văn Chiêu 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-07-06T07:48:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Võ Văn Chiêu<vvchieu@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-07-06T08:28:55+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Công thương<soct@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-07-06T08:29:12+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Công thương<soct@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-07-06T08:29:26+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Công thương<soct@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




