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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm 2021 

của Sở Công Thƣơng 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 9902/KH-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội trong những 

tháng cuối năm 2021;  

Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ 

yếu những tháng cuối năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm cụ thể hóa việc triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ 

chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2021 của UBND 

tỉnh. 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm đề ra tại Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu phát 

triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2021 của UBND tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở quán triệt, chủ động triển khai các giải 

pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm 

2021 của ngành Công Thương. 

II. MỤC TIÊU  

- Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực 

ngành Công Thương theo Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của 

HĐND tỉnh đề ra. 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng chống dịch 

Covid-19 của ngành Công Thương nhằm đẩy lùi dịch Covid-19; triển khai có 

hiệu quả Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục 

hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 100% kế hoạch 

vốn được giao. 
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III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

theo chủ trương “Sống thích ứng an toàn với Covid-19”; Thực hiện các giải 

pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

2. Rà soát tiến độ, tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, 

giải pháp được đề ra tại Kế hoạch số 04/KH-SCT ngày 27/01/2021 của Sở Công 

Thương triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh 

thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, Kế hoạch số 

15/KH-SCT ngày 25/3/2021 triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ủy 

ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 08-Ctr/TU ngày 

21/12/2020 của Tỉnh ủy; Chương trình công tác của UBND tỉnh đối với các lĩnh 

vực thuộc ngành, Chương trình công tác của Sở; Các nghị quyết của Tỉnh ủy và 

HĐND tỉnh về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 

2021-2026, … 

3. Tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp 

để khôi phục và duy trì sản xuất kinh doanh nhưng phải bảo đảm an toàn phòng, 

chống dịch. 

4. Tích cực phối hợp xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2020 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, 

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân phong, dự thảo 

báo cáo tổng kết Kết luận 53-KL/TW, ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị và Đề 

án về cơ chế, chính sách phát triển Khu Kinh tế Vân Phong 

5. Phối hợp với Ban Quản lý KKT Vân Phong tiếp tục kêu gọi đầu tư thứ 

cấp vào khu công nghiệp Ninh Thủy; Đôn đốc các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng 

đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm 

công nghiệp: Trảng É 2, Diên Thọ, Ninh Xuân tạo mặt bằng cho các doanh 

nghiệp đầu tư sản xuất 

6. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 12176/KH-UBND ngày 28/11/2018 của 

UBND tỉnh về việc  triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg  ngày 04/9/2018 

của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu 

lực và hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 765/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác 

toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa và Quyết định 2337/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và 

Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 
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7. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 6404/KH-UBND ngày 07/02/2019 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Chương trình hành động số 30-Ctr/TU ngày 

15/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Chỉ thị số 30-

CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và 

trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng. 

8. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường hỗ trợ doanh 

nghiệp quảng bá trực tiếp các sản phẩm đến người tiêu dùng của các thị trường 

nước ngoài, đặc biệt là các nước mà Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại tự 

do. Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động 

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. 

9. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 

2021; Tăng cướng hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, thanh 

toán trực tuyến, nộp hồ sơ qua đường bưu chính công ích. 

 (Chi tiết các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng, các phòng thuộc Sở, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

Thương mại triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong Kế hoạch này. 

2. Văn phòng có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở tổ chức triển khai 

thực hiện; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này. 

3. Văn phòng, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại thực hiện 

đăng tải Kế hoạch này lên Trang thông tin điện tử./. 

 

 

Nơi nhận: (VBĐT) 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trung tâm KC&XTTM; 

- Lưu: VT, VP (VA). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Thu Hải 

 



 

 

 

Phụ lục 

CÁC NHIÊM VỤ CỤ THỂ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2021 

CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG KHÁNH HÒA 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:            /KH-SCT ngày         /10/2021 của Sở Công Thương Khánh Hòa) 
 

STT Nội dung thực hiện Chủ trì 
Thời gian  

thực hiện 

Sản phẩm  

ban hành 

1 

Xây dựng Hướng dẫn quy trình vận chuyển và giao nhận hàng 

hóa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Phòng Quản lý  

Công nghiệp và Môi trường 
Tháng 10/2021 

Công văn  

hướng dẫn 

2 

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Bộ tiêu chí Đánh 

giá mức độ an toàn trong phòng, chống COVID-19 đối với hoạt 

động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Phòng Quản lý  

Công nghiệp và Môi trường 
Quý IV/2021 

Kế hoạch;  

Báo cáo 

3 Xây dựng kế hoạch khuyến công tỉnh Khánh Hòa năm 2022 
Phòng Quản lý  

Công nghiệp và Môi trường 
Quý IV/2021 Tờ trình 

4 
Tổ chức bình chọn, tôn vinh các sản phẩm CNNT tiêu tiểu cấp 

tỉnh tỉnh Khánh Hòa năm 2021 

Phòng Quản lý  

Công nghiệp và Môi trường 
Quý IV/2021 Báo cáo 

5 

Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành thực 

hiện Bộ tiêu chí Đánh giá an toàn trong phòng, chống Covid-

19 tại các cơ sở kinh doanh thương mại, cung ứng hàng hóa 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Phòng Quản lý Thương mại 

– Xuất nhập khẩu 
Tháng 10/2021 Kế hoạch 

6 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác dự báo, theo 

dõi, nắm bắt tình hình sản xuất nông sản để chủ động xây dựng 

kế hoạch tiêu thụ cho những mùa vụ sắp tới 

Phòng Quản lý Thương mại 

– Xuất nhập khẩu 
Quý IV/2021 

Công văn  

triển khai 



 

 

 

STT Nội dung thực hiện Chủ trì 
Thời gian  

thực hiện 

Sản phẩm  

ban hành 

7 

Triển khai điều tra, thống kê thu thập số liệu về hoạt động 

thương mại điện tử của doanh nghiệp và người tiêu dùng trên 

địa bàn tỉnh theo Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh 

Khánh Hòa 2021 – 2025 

Phòng Quản lý Thương mại 

– Xuất nhập khẩu 
Quý IV/2021 Báo cáo 

8 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch nâng 

cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics đến năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Phòng Quản lý Thương mại 

– Xuất nhập khẩu 
Quý IV/2021 Tờ trình 
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