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Sô keát coâng taùc thaùng 9 vaø 9 thaùng ñaàu naêm 2016 
Phöông höôùng, nhieäm vuï thaùng 10 naêm 2016

Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn 
song hoạt động của ngành Công 
Thương đã có bước phục hồi, phát triển 

và thu được những kết quả khả quan. Nhờ công 
tác giao nhiệm vụ kế hoạch được thực hiện từ 
cuối năm 2015, các bước triển khai thực hiện kế 
hoạch được quan tâm chỉ đạo sớm nên tình hình 
sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2016 
cũng có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 
2010 tháng 10 ước đạt 1.022,1 tỷ đồng, tăng 
1,62% so với tháng trước và tăng 15,35% so với 
tháng 10 năm 2015, luỹ kế ước đạt 9.207,8 tỷ 
đồng, tăng 10,97% so với cùng kỳ năm 2015; 
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2016 
tăng 3,31% so với tháng trước và tăng 8,16% so 
với tháng 10 năm 2015. Tính chung 10 tháng chỉ 
số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 6,7% 

so với cùng kỳ năm 2015. 
Hoạt động khuyến công - tư vấn 

phát triển công nghiệp:
Công tác khuyến công: 
Khuyến công quốc gia: Được Bộ 

Công Thương phê duyệt 07 đề án, 
với kinh phí 2.000 triệu đồng. Đã 
hoàn thành 04 đề án với tổng kinh 
phí là 950 triệu đồng; đang triển 
khai 01 đề án với kinh phí là 35 
triệu đồng ; (02 đề án với kinh phí 
là 700 triệu đồng, trong đó đã được 
phê duyệt điều chỉnh bổ xung 2 đề 
án thay thế 2 đề án xin dùng, kinh 
phí 550 triệu đồng). Hiện đang trình 
Cục CN địa phương và Trung tâm 
khu vục I phê duyệt 2 đề án kinh 

phí 350 triệu đồng. Xây dựng kế hoạch năm 2017 
(04 đề án với tổng kinh phí là 1.870 triệu đồng).

Khuyến công địa phương: Được UBND tỉnh 
phê duyệt các đề án với tổng kinh phí 2.000 triệu 
đồng. Hiện nghiệm thu hoàn thành 13/16 đề án 
với giá trị 1.275 triệu đồng; 01 không được chấp 
thuận, phải chuyển đổi; 02 đề án xin dừng triển 
khai thực hiện với giá trị 205 triệu đồng. Trung 
tâm đã trình 04 đề án bổ sung, thay thế 02 đề án 
xin dừng thực hiện; 01 đề án không được chấp 
thuận và 01 đề án do kinh phí khảo sát học tập 
kinh nghiệm không sử dụng hết (43 triệu đồng). 
Các nội dung hoạt động khuyến công khác đang 
triển khai theo kế hoạch.

Tiết kiệm năng lượng: Được UBND tỉnh phê 
duyệt với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Hoàn 
thành, nghiệm thu 100 hộ gia đình tham gia mô 
hình : “sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
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quả”; Tổ chức 4/4 lớp tập huấn về sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả tại thành phố Yên 
Bái và TX Nghĩa Lộ; Hoàn thành in ấn tờ rơi, sổ 
tay tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả.

Công tác tư vấn phát triển công nghiệp: Thực 
hiện 33 công trình với giá trị 1.734 triệu đồng (03 
công trình chuyển tiếp trị giá 279 triệu đồng, Ký 
30 hợp đồng mới giá trị 1.475 triệu đồng). Hoàn 
thành 30 công trình án với tổng kinh phí là 1.410 
triệu đồng.

Dự án REII.1: Hoàn thành giải ngân kế hoạch 
vốn được cấp năm 2016. Hioàn thành công tác 
thẩm định quyết toán công trình, hiện đang trình 
UBND tỉnh phê duyệt.

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc 
gia: Đã ký hợp đồng và giao tuyến 05 gói thầu 
xây lắp. Đã nghiệm thu giai đoạn 1:  3/5 gói thầu; 
2/5 gói thầu đang gặp khó khăn do tình hình thời 
tiết bất lợi. Đã giải ngân vốn là 11,15 tỷ đồng, 
bằng 55,75% kế hoạch.

Hoạt động kinh doanh thương mại:
Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ tháng 

10/2016 ước đạt 908,9 tỷ đồng, tăng 0,34% với 
tháng trước, lũy kế ước đạt 9.240,3 tỷ đồng, 
bằng 84% kế hoạch, tăng 14,55% so với cùng 
kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tháng 10/2016 ư¬ớc 
đạt 6,17 triệu USD, tăng 3,78% so với tháng 
trước, lũy kế ước đạt 62,59 triệu USD, bằng kỳ 
83,4% kế hoạch, tăng 19,69% so với cùng kỳ; 
Kim ngạch nhập khẩu tháng 10/2016 ước đạt 
3,39 triệu USD, tăng 25,5 % so với tháng trước, 
lũy kế ước đạt 30,78 triệu USD, giảm 17,16% so 
với cùng kỳ. 

Công tác xúc tiến thương mại: Phát hành 
10/12 bản tin Công Thương; Duy trì hoạt động 
sàn giao dịch điện tử với 231 doanh nghiệp và 
807 sản phẩm tham gia giao dịch trên sàn; Tổ 
chức được 09/15 hội chợ; Làm việc với doanh 
nghiệp thúc đẩy triển khai hoạt động xây dựng 
thương hiệu, hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ 
cho một số sản phẩm nông sản chế biến. Hoàn 

thành tổ chức đoàn công tác khảo sát thị trường 
và xúc tiến thương mại tại Nhật Bản, Hoa Kỳ.

Công tác quản lý thị trường: Đã chủ trì, phối 
hợp triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát việc 
tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh 
doanh, góp phần kiềm chế lạm phát và bình ổn 
giá, ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích của người 
sản xuất và người tiêu dùng. Trong tháng 10 đã 
kiểm tra: 107 vụ, luỹ kế: 910 vụ; Số vụ xử lý: 
83 vụ, luỹ kế:  735 vụ; Phạt hành chính: 169,75 
triệu đồng, luỹ kế: 1.891,07 triệu đồng; Bán hàng 
tịch thu: 109,23 triệu đồng, luỹ kế: 1.340,2 triệu 
đồng; Trị giá hàng tiêu huỷ: 81,1 triệu đồng, luỹ 
kế: 1.347,8 triệu đồng; Tổng cộng giá trị thực 
hiện: 360,1 triệu đồng, luỹ kế: 4.579,1 triệu đồng.

Công tác quản lý nhà nước: Công tác QLNN 
được kiện toàn và nâng cao chất lượng, thực 
hiện tốt các giải pháp đã đề ra. Hoàn thành việc 
kiện toàn tổ chức, hoàn thành đề án 1 cửa và 
đưa vào triển khai thực hiện. Hoàn thành dự thảo 
nghị quyết của Tỉnh về phát triển công nghiệp 
giai đoạn 2016-2020; Hoàn thành phê duyệt quy 
chế hoạt động hóa chất. Tiếp tục đề nghị UBND 
tỉnh phê duyệt đề cương dự toán để triển khai 
lập mới 03 quy hoạch cho giai đoạn 2016-2020 
định hướng 2025; Xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu 
năm 2017; Lập kế hoạch đầu tư công năn 2017.

Mục tiêu, kế hoạch tháng 11 năm 2016: 
Giá trị SXCN (so sánh 2010) phấn đấu đạt từ 

785 tỷ đồng trở lên;
Tổng mức lưu chuyển HH bán lẻ đạt 900 tỷ 

đồng; 
Xuất khẩu phấn đấu đạt 6,5 triệu USD trở lên; 
Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch 

tháng 11 năm 2016, cần có quyết tâm phấn đấu 
ngay từ những ngày đầu tháng và thực hiện một 
số giải pháp sau:

- Phối hợp với các ngành chức năng, với Ủy 
ban nhân dân các huyện thị thành phố động viên 
các doanh nghiệp nhanh chóng đi vào sản xuất 
kinh doanh bình thường sau tết; kịp thời tham 
mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp 
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tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát 
triển sản xuất kinh doanh; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 
thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại; 
hàng giả hàng kém chất lượng, tập trung kiểm tra 
trên các tuyến giao thông và địa bàn trọng điểm, 
kịp thời xử lý các vi phạm, ổn đinh thị trường bảo 
vệ sản xuất và người tiêu dùng.

- Tiếp tục triển khai công tác xúc tiến thương 
mại, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu 
hàng hoá,  đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và xuất 
khẩu. 

- Chủ động triển khai các nhiệm vụ khuyến 
công, tư vấn phát triển công nghiệp, hỗ trợ thúc 
đẩy sản xuất kinh doanh.

Nguồn: Phòng KHTH

Triển khai Kế hoạch số 01/KH-
BCĐ389 ngày 26 tháng 01 năm 
2016 của Ban Chỉ đạo 389 quốc 

gia; Kế hoạch số 69/KH-BCĐ389  ngày 
22 tháng 4 năm 2016 của Ban Chỉ đạo 
389 tỉnh Yên Bái về việc Tăng cường chỉ 
đạo công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm 
soát, đấu tranh chống sản xuất, kinh 
doanh, xuất nhập khẩu trái phép phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, 
thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản giả, 
kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và 
chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến 
thực phẩm và Kế hoạch công tác năm 
2016 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh 
Yên Bái. 

Trong các ngày 26 và 27 tháng 10 
năm 2016, Chi cục QLTT đã phối hợp với UBND 
huyện Mù Cang Chải, UBND huyện Trạm Tấu 
và các Trung tâm Văn hóa của huyện tổ chức 
gian hàng giới thiệu cách nhận biết hàng thật, 
hàng giả và tuyên truyền, phổ biến chính sách, 
pháp luật cho đồng bào tại huyện Mù Cang 
Chải và huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái. Tại buổi 

tuyên truyền, các cán bộ của Chi cục đã giới 
thiệu cho bà con nhân dân hai huyện với gần 
100 sản phẩm bị làm giả, làm nhái, hàng hết 
hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ của 
nhiều thương hiệu nổi tiếng, đặc biệt là tập trung 
giới thiệu một số nhóm hàng giả có nguy cơ ảnh 
hưởng đến sức khỏe, môi sinh môi trường, ảnh 
hưởng đến đời sống nhân dân và sản xuất nông 

CHI CUÏC QUAÛN LYÙ THÒ TRÖÔØNG TOÅ CHÖÙC TUYEÂN TRUYEÀN 
PHAÂN BIEÄT HAØNG THAÄT, HAØNG GIAÛ GIUÙP NGÖÔØI TIEÂU DUØNG 

TAÏI ÑÒA BAØN CAÙC HUYEÄN VUØNG CAO CUÛA TÆNH

Lực lượng QLTT đang hướng dẫn người tiêu dùng phân 
biệt đâu là hàng thật, đâu là hàng giả

Yeân Baùi: 
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Thực hiện chương trình khuyến công quốc 
gia năm 2016. Ngày 28/10/2016, Sở Công 
Thương tỉnh Yên Bái đã chủ trì chỉ đạo 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp phối hợp với Hộ kinh doanh Phạm 
Đăng Khoa và các đơn vị có liên quan tổ chức 
Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật 
sản xuất ván ép tại tổ 6, phường Hợp Minh, 
thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

 Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Công 
Thương tỉnh Yên Bái; lãnh đạo và cán bộ Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp; đại diện phòng Kinh tế thành phố Yên 

Bái; lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường Hợp 
Minh, thành phố Yên Bái; đại diện các nhà đầu 
tư, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất 
công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Hội nghị đã được nghe đại diện Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 
báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề án và 
báo cáo trình diễn kỹ thuật sản xuất ván ép 
của hộ kinh doanh Phạm Đăng Khoa. Theo đó, 
dây chuyền sản xuất ván ép của hộ kinh doanh 
Phạm Đăng Khoa đã được áp dụng công nghệ 
hiện đại để sản xuất ra sản phẩm ván ép đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu, với nhiều ưu thế nổi trội về chất 

YeâN Baùi: Toå ChöùC hoäi Nghò giôùi Thieäu moâ hìNh 
TrìNh dieãN kYõ ThuaäT saûN xuaáT vaùN eùp

nghiệp như nhóm: thực phẩm, thuốc tân dược, 
mỹ phẩm, phân bón, thóc giống, thức ăn chăn 
nuôi, quần áo, giầy, dép và các mặt hàng gia 
dụng thiết yếu dùng trong gia đình là tang vật 
do Chi cục Quản lý thị trưởng đã bắt giữ, xử lý 
trong thời gian qua. 

Đợt tuyên truyền đã thu hút được hàng nghìn 
lượt người tham dự, tại đây Chi cục Quản lý thị 
trường tỉnh Yên Bái đã trực tiếp hướng dẫn 
người tiêu dùng phân biệt đâu là hàng thật, đâu 
là hàng giả, các mánh khóe của các đối tượng 
làm ăn phí pháp; cung cấp số điện thoại Đường 
dây nóng: 0911.282.389 của Ban Chỉ đạo chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh 
Yên Bái (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh). Từ 
đó giúp người tiêu dùng có thêm kinh nghiệm 
nhận biết hàng thật, hàng giả để tránh mua phải, 
đồng thời nâng cao nhận thức và hành động 
của người tiêu dùng trong việc tham gia phòng, 
chống nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng 
không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng không 
rõ nguồn gốc xuất xứ và hết hạn sử dụng. Nâng 
cao kiến thức cho các cơ sở bán lẻ, sản xuất, 

kinh doanh cung cấp hàng hóa hiểu và phòng 
tránh hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng, nhà sản xuất, kinh doanh chân chính, 
thúc đẩy sản xuất phát triển. 

Mặc dù đã được chính quyền địa phương 
và người dân đồng tình ủng hộ, tuy nhiên công 
tác tuyên truyền còn gặp phải không ít khó 
khăn như việc di chuyển đi lại xa xôi cách trở, 
đường lắm dốc đèo, kinh phí hạn hẹp,… đặc 
biệt là sự không tương đồng ngôn ngữ giữa lực 
lượng tuyên truyền với đồng bào người dân tộc 
thiểu số, trình độ dân trí còn thấp, không biết 
chữ… nên rất khó cho công tác tuyên truyền. 
Trong thời gian tới Chi cục tiếp tục xây dựng 
kế hoạch tuyên truyền cho một số địa bàn trọng 
điểm. Qua công tác tuyên truyền đợt này Chi 
cục rất mong nhận được sự quan tâm của các 
cấp chính quyền, đoàn thể cùng với người dân 
tiếp tục chung tay, góp sức trong công tác đấu 
tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả trên địa bàn./.  

Nguồn: Chi cục QLTT
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lượng và kinh tế, tổng kinh phí đầu 
tư của dự án trên 5 tỷ đồng, trong 
đó kinh phí khuyến công quốc gia 
hỗ trợ 350 triệu đồng, công suất 
dự kiến sau khi dự án đi vào sản 
xuất ổn định đạt 3.000 m3sp/năm, 
doanh thu đạt khoảng 12 tỷ đồng/
năm, tạo việc làm ổn định cho 11 
lao động địa phương với mức thhu 
nhập ổn định .

Sau khi nghe 02 báo cáo về 
những kết quả đạt được của dự 
án, các đại biểu tham dự đã nhiệt 
tình hưởng ứng, nghiên cứu tìm 
hiểu và trực tiếp tham quan mô 
hình sản xuất sản phẩm tại nhà 
máy. Qua đó, các đại biểu nhận 
định: Mô hình này cho năng suất, 
chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế cao 
hơn nhiều so với các cơ sở sản xuất gỗ ván ép 
khác, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Hội nghị trình diễn kỹ thuật sản xuất ván ép 
- Hộ kinh doanh Phạm Đăng Khoa đã đáp ứng 
được mục tiêu giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá. 

Trên cơ sở đó khuyến khích các doanh nghiệp 
khác trên địa bàn mạnh dạn đầu tư cơ sở vật 
chất, máy móc thiết bị hiện đại để tăng khả năng 
cung cấp các sản phẩm chất lượng, tạo thêm 
nhiều việc làm cho người lao động./.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Theo quy định hiện hành, người điều khiển, 
người ngồi trên xe mooy tô, xe gắn máy (kể cả 
xe máy điện). xe đạp máy (kể cả xe đạp điện) 
phỉa đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông 
trên đường bộ. Việc sử dụng mũ bảo hiểm là quy 
định bắt buộc đồng thời cũng là để đảm bảo an 
toàn cho mỗi người khi tham gia giao thông. Mặc 
dù nghị định xử phạt vi phạm hành chính về giao 
thông đường bộ và đường sắt chỉ quy định xử 
phạt trong trường hợp người điều khiển, người 
ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc không 

cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông, 
tuy nhiên mỗi người, hãy vì sự an toàn của bản 
thân hãy tự trang bị cho mình mũ bảo hiểm đạt 
chuẩn. Như vậy, câu hỏi đặt ra rằng, như thế nào 
thì được gọi là mũ bảo hiểm đạt chuẩn?

Mũ bảo hiểm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng 
phải đáp ứng được các điều kiện sau. Thứ nhất, 
mũ phải cấu tạo đủ ba bộ phận: Vỏ mũ,  đệm hấp 
thụ xung động bên trong vỏ mũ (đệm bảo vệ) và 
quai đeo. Kiểu dáng mũ theo quy định tai QCVN 
2:2008/BKHCN, trong đó có ba loại là: Mũ che 

Moät soá thoâng tin cho ngöôøi tieâu duøng veà 
Muõ baûo hieåM ñaït chuaån vaø quy ñònh Môùi 

veà kinh doanh Muõ baûo hieåM

Sản xuất ván ép của Hộ kinh doanh Phạm Đăng Khoa
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nửa đầu; mũ che cả đầu, tai; mũ che cả đầu, tai 
và hàm. Trường hợp mũ có lưỡi trai mềm gắn 
liền với vỏ mũ hoặc lưỡi trai rời tháo lắp được 
thì độ dài của lưỡi trai tính từ điểm kết nối với 
vỏ mũ đến đểm xa nhất của lưỡi trai không 
quá 70mm và góc nghiêng của lưỡi trai không 
làm ảnh hưởng đến góc nhìn. Trường hợp mũ 
có lưỡi trai cứng gắn liền vỏ mũ thì độ dài của 
lưỡi trai cứng tính đến điểm kết nối với vỏ mũ 
đến điểm xa nhất của lưỡi trai không được lớn 
hơn 50mm và góc nghiêng của lưỡi trai không 
được ảnh hưởng đến góc nhìn. Trường hợp mũ 
có vành cứng xung quanh thì không được nhô 
quá 20mm. Mũ phải được chứng nhận hợp quy, 
được gắn dấu hợp quy CR và được ghi nhãn 
hàng hóa theo quy định. Nhãn của mũ sản xuất 
trong nước tối thiểu phải bảo đảm các thông tin: 
Tên sản phẩm phải có cụm từ “Mũ bảo hiểm cho 
người đi mô tô, xe máy”, tên địa chỉ cơ sở sản 
xuất, cỡ mũ, năm tháng sản xuất. Nhãn của mũ 
nhập khẩu tối thiểu phải có cụm từ “Mũ bảo hiểm 
cho người đi mô tô, xe máy”, tên, địa chỉ tổ chức 

hoặc cá nhân nhập khẩu và phân phối, xuất xứ 
hàng hóa, cỡ mũ , năm tháng sản xuất.

Như vậy, người tiêu dùng rất dễ dàng để nhận 
biết mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng khi lựa 
chọn sản phẩm trên. Ngoài ra, để tăng cường 
công tác quản lý trong việc kinh doanh mũ bảo 
hiểm, hiện Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 
87/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về điều kiện 
kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy. Theo đó, quy định chi tiết về điều kiện sản 
xuất, nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm xe mô 
tô, xe máy. Doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm 
phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
mũ bảo hiểm do Bộ Khoa học và công nghệ cấp. 
Doanh nghiệp nhập khẩu mũ bảo hiểm phải thực 
hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với mũ bảo hiểm 
nhập khẩu trước khi thông quan. Về việc phân 
phối mũ, Nghị định 87/2016 quy định rõ điều kiện 
phân phối: Là doanh nghiệp thành lập theo quy 
định của pháp luật.

Nguồn: Phòng QLTM

9 tháng đầu năm 2016, Sở Công Thương 
Yên Bái đã triển khai thực hiện tốt công 
tác quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) 

thuộc lĩnh vực được phân cấp quản lý trên địa 
bàn tỉnh.

Thực hiện Luật An toàn thực phẩm năm 2010; 
Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật An toàn thực phẩm, Thông tư 58/2014/
TT-BCT ngày 22/12/2014 về việc Quy định cấp, 
thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của 
ngành Công Thương; Thông tư số 57/2015/TT-
BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương về 

việc Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực 
phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc 
trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 
Bộ Công Thương và Ban chỉ đạo Vệ sinh an 
toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái, trong 9 tháng đầu 
năm 2016, Sở Công Thương Yên Bái đã triển 

khai thực hiện công tác quản lý An toàn thực 
phẩm thuộc lĩnh vực được phân cấp quản lý trên 
địa bàn tỉnh như: Tuyên truyền, phổ biến, hướng 
dẫn các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm 
đến UBND các huyện, thị xã, thành phố; để cập 
nhật thông tin kịp thời phục vụ tốt cho công tác 
quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại địa 

Công táC quản lý về an toàn thựC phẩm 
ngành Công thương 9 tháng đầu năm 2016
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phương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong 
công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong suốt 
quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận 
chuyển, kinh doanh thực phẩm. Chỉ đạo Chi cục 
Quản lý thị trường thường xuyên tăng cường 
công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thực 
phẩm lưu thông trên thị trường đặc biệt là các 
dịp lễ, Tết, tháng hành động vì chất lượng vệ 
sinh an toàn thực phẩm. Ngăn chặn việc kinh 
doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, 
quá hạn sử dụng, vi phạm quy định về ghi nhãn 
hàng hóa, có nguồn gốc nhập lậu và gian lận 
thương mại, hàng thực phẩm vi phạm pháp luật 
về an toàn thực phẩm.

9 tháng đầu năm 2016, Sở Công Thương 
Yên Bái đã phối hợp với đoàn liên ngành kiểm 
tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
trên địa bàn tỉnh; Các đoàn thanh tra kiểm tra 
chủ yếu tập trung vào hướng dẫn nhắc nhở các 
cơ sở sản xuất kinh doanh phải chấp hành các 
quy định về ATTP; gửi thông báo nhắc nhở cho 
193 cơ sở (trong đó: nhắc nhở lần 1: 134 cơ sở; 
nhắc nhở lần 2: 55 cơ sở; nhắc nhở lần 3: 4 cơ 
sở sau khi kiểm tra vẫn chưa thực hiện theo quy 
định ); xử phạt 06 sở do không tập huấn xác 

nhận kiến thức ATTP với mức phạt 
là: 5.000.000 đồng. (Đoàn chủ yếu 
tuyên truyền và nhắc nhở các cơ 
sở kinh doanh chú ý tăng cường 
vệ sinh khu vực để hàng hóa, kiểm 
tra thời hạn của thực phẩm nhất là 
đối với các loại thực phẩm có thời 
hạn sử dụng ngắn).

Đối với công tác cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 
chế biến, kinh doanh, trong 9 
tháng đầu năm 2016 đã tiếp nhận 
25 hồ sơ. Sở Công Thương đã tiến 
hành thành lập đoàn thẩm định hồ 
sơ, kiểm tra thực tế tại cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm và đã 
cấp được 21 Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm, 04 hồ sơ đang 
giải quyết.

Nhìn chung công tác quản lý an toàn thực 
phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành 
Công Thương với sự cố gắng của tập thể phòng 
chuyên môn, sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo 
Sở, trong 9 tháng đầu năm 2016 đã triển khai 
một cách hiệu quả công tác quản lý an toàn thực 
phẩm thuộc lĩnh vực phân cấp quản lý, góp phần 
đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Phát huy những thành quả đã đạt được. 
Trong thời gian tới, Sở Công Thương Yên Bái 
tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát, nắm 
bắt tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, 
chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 
toàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý của ngành 
để phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước 
về an toàn thực phẩm; phối hợp với các đơn vị 
chức năng để tổ chức lớp tập huấn kiến thức về 
an toàn vệ sinh thực phẩm cho các chủ cơ sở, 
người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh 
thực phẩm, hướng dẫn các cơ sở, kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý thực hiện đúng các quy 
định để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm.

Nguồn: Phòng QL CNNL

Đoàn liên ngành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm trên địa bàn tỉnh
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Sở Công Thương được UBND tỉnh giao 
nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh 
quản lý Nhà nước về lĩnh vực kỹ thuật 

an toàn và môi trường theo quy định tại Quyết 
định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 
của UBND tỉnh, quyết định ban hành quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái.

Sở Công Thương giao Phòng Kỹ thuật an 
toàn và môi trường thực hiện tham mưu cho Sở 
quản lý Nhà nước về lĩnh vực an toàn và môi 
trường gồm: lĩnh vực khai thác mỏ, chế biến 
khoáng sản; lĩnh vực quản lý, sử dụng VLNCN 
và hóa chất nguy hiểm; kỹ thuật an toàn và bảo 
vệ môi trường; sản xuất sạch hơn; thực hiện 
công tác phòng chống tham nhũng theo quy 
định của pháp luật.

Thực hiện chương trình công tác thanh tra 
năm 2016 đã được phê duyệt. Ngày 22/7/2016, 
Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 1507/
QĐ-SCT về việc thanh tra công tác quản lý Nhà 
nước về kỹ thuật an toàn và môi trường trên 
địa bàn tỉnh đối với Phòng kỹ thuật an toàn và 
môi trường và phê duyệt kế hoạch thanh tra của 
đoàn thanh tra.

Nội dung thanh tra gồm : Lĩnh vực khai thác 
mỏ, chế biến khoáng sản (công tác quy hoạch, 
thực hiện quy định về quản lý khai thác mỏ và 
chế biến khoáng sản, công tác kiểm tra, giám 
sát theo thẩm quyền của Sở); lĩnh vực quản lý, 
sử dụng VLNCN và hóa chất nguy hiểm (công 
tác tiếp nhận, thẩm định, trình cấp giấy phép 

sử dụng VLNCN trong khai thác khoáng sản, 
thi công công trình; tổ chức lớp đào tạo, huấn 
luyện, sát hạch, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận; 
công tác kiểm tra, giám sát; quản lý sử dụng hóa 
chất, sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ); về 
kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường; về sản 
xuất sạch hơn; thực hiện chế độ báo cáo, công 
tác phòng chống tham nhũng theo quy định của 
pháp luật.

Thực hiện quyết định thanh tra, từ ngày 
01/8/2016 đến 16/8/2016 đoàn thanh tra đã tiến 
hành thanh tra, kiểm tra tại Phòng kỹ thuật an 
toàn và môi trường và kiểm tra thực tế một số 
đơn vị hoạt động khoáng sản, sử dụng VLNCN.

Kết quả thanh tra như sau: Thực hiện nhiệm 
vụ được giao Phòng kỹ thuật an toàn và môi 
trường đã thực hiện tham mưu cho Sở thực hiện 
cơ bản công tác quản lý Nhà nước về kỹ thuật 
an toàn và môi trường, khai thác khoáng sản 
thuộc phạm vi quản lý của Sở. Đã hướng dẫn, 
kiểm tra, đôn đốc các đơn vị nâng cao ý thức 
trách nhiệm chấp hành các quy định của Nhà 
nước, giúp các đơn vị khắc phục các tồn tại, 
từng bước hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo 
quy định. Tuy nhiên, phòng thực hiện chưa đầy 
đủ, chính xác việc tham mưu cho Sở thực hiện 
công tác quản lý Nhà nước về VLNCN và lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ, một 
số lĩnh vực còn tồn tại ở các đơn vị như: Hợp 
đồng thuê đất, bản đồ hiện trạng chưa đảm bảo, 
khai thác chưa theo thiết kế đã được phê duyệt, 
một số đơn vị quản lý và sử dụng hóa chất nguy 

TAêNG CÖÔØNG COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC VEÀ kYõ THUAÄT 
AN TOAØN VAØ mOÂI TRÖÔØNG, kHAI THAÙC kHOAÙNG sAÛN 

THUOÄC PHAÏm VI QUAÛN LYÙ CUÛA sÔÛ COÂNG THÖÔNG

Yeân Baùi: 
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hiểm chưa xây dựng và được thẩm định biện 
pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Để 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước 
về kỹ thuật an toàn và môi trường, khai thác 
khoáng sản, phòng phải rút kinh nghiệm trong 
tham mưu công tác quản lý Nhà nước về lĩnh 
vực VLNCN, sản xuất, kinh doanh phân bón 
vô cơ. Đồng thời tích cực hơn nữa về công tác 
kiểm tra, đôn đốc, giám sát và đề xuất các biện 
pháp xử lý khắc phục đối với các đơn vị còn có 
những tồn tại theo thẩm quyền quản lý của Sở.

Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra của đoàn 
thanh tra. Giám đốc Sở ban hành Kết luận, yêu 
cầu phòng kỹ thuật an toàn và môi trường rút 
kinh nghiệm và thực hiện các vấn đề:

Phải tham mưu cho Sở 
Bỏ nội dung tổng khối lượng thuốc nổ được 

phép sử dụng theo thời hạn giấy phép tại điều 
2, trong dự thảo giấy phép sử dụng VLNCN trình 
UBND tỉnh.

Thực hiện hướng dân cho các đơn vị xin cấp 
lại giấy phép sử dụng VLNCN trên địa bàn khi 
lập báo cáo về tình hình sử dụng VLNCN theo 
thời hạn giấy phép cũ, ngoài nội dung số lượng 
thuốc nổ đã sử dụng và lượng thuốc nổ còn tồn 

kho bắt buộc phải có nội dung về công tác an 
toàn, chất lượng VLNCN. Chỉ tiêu thuốc nổ cho 
từng loại sản phẩm theo quy định tại Phụ lục 
II, kèm theo Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 
11/8/2009 của Bộ Công Thương.

Phải hướng dẫn và giám sát chặt chẽ các đơn 
vị có vị trí nổ mìn gần nhà dân: Trong phương 
án nổ mìn buộc phải nêu rõ các biện pháp che 
chắn để đảm bảo công tác an toàn cho dân cư 
khi nổ mìn.

Phải đề xuất với lãnh đạo sở biện pháp xử lý 
các đơn vị hoạt động về khai thác mỏ, quản lý 
và sử dụng hóa chất nguy hiểm khắc phục dứt 
điểm những tồn tại theo quy định.

Phải tăng cường công tác rà soát các tổ 
chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh 
phân bón vô cơ trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn, 
kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt 
động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ chấp 
hành tốt các quy định của pháp luật.

Phải tham mưu cho sở triển khai công tác 
quản lý Nhà nước về sản xuất sạch hơn trong 
phạm vi quản lý của Sở theo các quy định hiện 
hành.

Nguồn: Thanh tra Sở

Từ đầu tháng 9 đến nay, lực lượng cảnh 
sát giao thông (CSGT) phối hợp với 
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã tiến 

hành kiểm tra phát hiện và tịch thu tiêu hủy 
hàng trăm loại mặt hàng không rõ nguồn gốc 
xuất xứ.

Tuy nhiên, thủ đoạn hoạt động của các đối 
tượng ngày càng tinh vi nên tình hình buôn lậu 
và gian lận thương mại đang có chiều hướng 

diễn biến phức tạp.
Ngày 22/9/2016, Đội CSGT số 3 thuộc 

Phòng CSGT Công an tỉnh trong quá trình 
tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và thu giữ 
hàng trăm sản phẩm đồ gia dụng, phụ tùng xe 
máy và hơn 2 tấn sừng trâu không rõ nguồn 
gốc, xuất xứ đang được vận chuyển bằng xe 
ô tô khách lên Lào Cai để tiêu thụ. Để che 
giấu cơ quan chức năng, các loại hàng hóa 

yeân baùi: gian nan choáng 
haøng laäu, haøng giaû
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này được sắp xếp lẫn lộn với những loại hàng 
hóa có giấy tờ hợp lệ khác.

Lái xe Bùi Xuân Tươi, đăng ký hộ khẩu 
thường trú tại Hà Nội cho biết: “Tôi không 
thể biết được đây là những mặt hàng gì, có 
hợp pháp hay không vì chủ hàng đã đóng 
sẵn hàng hóa vào các thùng và đưa hóa đơn, 
chứng từ cho chúng tôi và nói rằng đã đầy đủ 
giấy tờ hợp lệ”.

Trước đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh 
phối hợp với lực lượng quản lý thị trường 
cũng đã phát hiện, tịch thu và tiến hành tiêu 
hủy hơn 50 kg phụ gia thực phẩm cùng hàng 
trăm chai dầu hào và mù tạt không rõ nguồn 
gốc, xuất xứ được ngụy trang hết sức khéo 
léo trên xe ô tô khách để đưa vào địa bàn 
thành phố Yên Bái tiêu thụ.

Đây chỉ là hai trong số hàng chục vụ buôn 
lậu và gian lận thương mại đã được các lực 
lượng chức năng của tỉnh Yên Bái kịp thời 
phát hiện và bắt giữ từ đầu tháng 9 đến nay. 
Qua đó cho thấy, loại tội phạm này đang có 
nhiều diễn biến phức tạp với các thủ đoạn 
ngày càng tinh vi hơn, chính vì vậy, quá trình 

đấu tranh với loại tội phạm này 
cũng đang gặp rất nhiều khó 
khăn.

Trung tá Bùi Tuấn Anh - Đội 
trưởng Đội CSGT số 3 cho biết: 
“Tội phạm buôn lậu và gian lận 
thương mại thường dùng người 
của chúng để theo dõi các lực 
lượng chức năng đang làm việc 
ở đâu để tìm cách trốn tránh. 
Hàng hóa cất giấu ở những nơi 
kín đáo, khó phát hiện nhằm qua 
mặt các cơ quan chức năng”.

Buôn lậu và gian lận thương 
mại không phải là loại tội phạm 
mới nhưng việc đấu tranh với 
loại tội phạm này lại đang ngày 
càng khó khăn, đặc biệt là đối với 

địa bàn miền núi như tỉnh Yên Bái. Bởi ngoài 
yếu tố địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó 
khăn thì trình độ nhận thức còn hạn chế của 
một số bộ phận người dân cũng đã khiến loại 
tội phạm này ngày càng diễn biến phức tạp.

Ông Nguyễn Viết Nhẫn - Đội trưởng Đội 
Quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị 
trường tỉnh cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi 
tiếp tục phối hợp với các ngành tăng cường 
kiểm tra các xe vận chuyển hàng hóa trên địa 
bàn. Nếu phát hiện hàng hóa không có nguồn 
gốc, xuất xứ rõ ràng thì sẽ tiến hành xử lý và 
tiêu hủy theo quy định”.

Tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại 
không chỉ gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng 
tiền thuế của Nhà nước mỗi năm mà còn gây 
ra những hậu quả khôn lường đối với tính 
mạng và sức khỏe của người dân. Chính vì 
vậy, việc đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm 
này không phải là trách nhiệm của riêng các 
cơ quan chức năng mà còn là của toàn xã hội.

Theo YBĐT

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa không rõ nguồn gốc, 
xuất xứ bị tịch thu.
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Chæ soá saûn xuaát coâng nghieäp 
10 thaùng taêng 6,7%

10 tháng năm 2016, hoạt 
động sản xuất công 
nghiệp trên địa bàn 

tỉnh vẫn duy trì tăng trưởng khá 
cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp 
10 tháng năm 2016 tăng 6,7% so 
với cùng kỳ .Trong đó, công nghiệp 
chế biến chế tạo tăng 6,3%; cung 
cấp nước, hoạt động quản lý và xử 
lý nước thải, rác thải tăng 6,94%, 
sản xuất và phân phối điện, khí 
đốt, nước nóng, hơi nước và điều 
hòa không khí tăng 7,33%. 

Giá trị sản xuất công nghiệp 
theo giá so sánh 2010, tháng 10 
năm 2016 đạt 726,939 tỷ đồng, 
tăng 8,22% so với cùng kỳ năm 
trước; trong đó công nghiệp chế 
biến chế tạo đạt 530,991 tỷ đồng, tăng 4,13% 
so với cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản 
lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 2,283 tỷ đồng, 
tăng 5,55% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất 
và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 
và điều hòa không khí đạt 131,601 tỷ đồng, tăng 
30,25%);

Các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm 
chiếm tỷ trọng cao ảnh hưởng lớn đến chỉ số 
phát triển công nghiệp, vẫn giữ mức tăng trưởng 
khá so với cùng kỳ 2015 như: Công ty CP Vật 
liệu xây dựng Yên Bái, Công ty Đá cẩm thạch 
RK Việt Nam, Công ty cổ phần Kinh doanh chế 
biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái; Công ty CP chế 
biến Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái …. 

Những sản phẩm chủ yếu có ảnh hưởng đến 
chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn duy trì 
được mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: 
các loại đá lát tăng 94,09%; điện thương phẩm 

tăng 15,12%; xi măng tăng 17,25%, giấy vàng 
mã tăng 49,41%; tinh dầu quế tăng 26,03%, sứ 
cách điện tăng 9,28%  .....

Để ổn định phát triển sản xuất công nghiệp, 
duy trì nhịp độ phát triển sản xuất phấn đấu 
hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao cho ngành công 
thương năm 2016 cần tháo gỡ những khó khăn 
cho các doanh nghiệp nhất là vấn đề về vốn, 
tiêu thụ sản phẩm để doanh nghiệp ổn định và 
đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tập trung vào 
các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: xi măng, 
chế biến gỗ, chế biến tinh bột sắn, sản xuất giấy 
đế, giấy vàng mã, sản xuất đá lát các loại, đá 
bột CaCO3…. Đẩy mạnh tìm kiếm thị trường 
tiêu thụ sản phẩm, giữ vững các thị trường 
truyền thống; đẩy nhanh tiến độ thi công các 
công trình công nghiệp trọng điểm sớm hoàn 
thành đi vào sản xuất góp phần hoàn thành mục 
tiêu kế hoạch sản xuất công nghiệp./. 

Nguồn: Phòng QL CNNN

Yeân Baùi: 

Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn
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Trong thời gian vừa qua, 
dưới sự chỉ đạo của chi cục 
Quản lý thị trường tỉnh Yên 

Bái, UBND huyện Văn Yên và sự 
phối hợp chặt chẽ với các ngành 
chức năng, đội Quản lý thị trường 
số 4 huyện Văn Yên đã  thực hiện 
tốt công tác kiểm tra kiểm soát 
thị trường, phát hiện và xử lý kịp 
thời nhiều hành vi kinh doanh trái 
pháp luật,  góp phần bình ổn giá 
cả,  làm trong sạch thị trường trên 
địa bàn huyện Văn Yên.

Văn Yên là một huyện miền 
núi có địa bàn rộng, toàn huyện 
có 26 xã, 1 thị trấn với tổng dân 
số trên 118 nghìn người. Với vị trí địa lý và 
hệ thống giao thông thuận lợi cả về đường 
thủy, đường sắt và đường bộ nên lưu lượng 
hàng hoá luân chuyển lớn. Trước sự phát triển 
kinh tế - xã hội, nhu cầu tiêu dùng của người 
dân tăng cao, thị trường ở Văn Yên cũng trở 
nên sôi động. Mặc dù chưa phải là những địa 
bàn trọng điểm về hàng lậu, hàng giả, gian lận 
thương mại, song đây là thị trường tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ. 

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện 
có trên một nghìn hộ đăng ký hoạt động kinh 
doanh, 76 doanh nghiệp và 41 HTX. Thị trường 
Văn Yên phát triển cả về cung và cầu, là đầu 
mối giao thương tập trung tất cả các loại hàng 
hóa của các thương nhân khắp nơi đổ về, nên 
thị trường đa dạng và phong phú về chủng 
loại, lưu lượng hàng hoá luân chuyển lớn. 
Ngoài chợ Mậu A ở trung tâm huyện còn có 

nhiều chợ đầu mối ở các khu vực thị tứ, trung 
tâm cụm xã và nhiều điểm bán lẻ hàng hoá ở 
các khu vực đông dân cư. Lượng hàng hóa 
trên thị trường chủ yếu phục vụ nhu cầu của 
nhân dân địa phương, số hàng hóa xuất sang 
các tỉnh khác không nhiều. Tuy nhiên, tình 
trạng buôn bán hàng lậu, hàng giả, kém chất 
lượng vẫn có những diễn biến phức tạp với 
nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh 
vi, nhất là đối với các mặt hàng thực phẩm, 
vật tư nông nghiệp, hàng hóa phục vụ nhu cầu 
tiêu dùng của người dân.  Bên cạnh đó, tại địa 
bàn các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, đời sống của người dân chưa cao, 
thu nhập bình quân đầu người còn thấp, người 
dân vẫn có tâm lý mua hàng giá rẻ, nhận thức 
về vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng còn 
hạn chế,. Đây cũng là nguyên nhân mà hàng 
nhập lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo chất 

Ảnh minh họa

Ñoäi QLTT soá 4 TaêNg CöôøNg CoâNg TaùC 
QuaûN LYù Thò TröôøNg
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lượng dễ dàng thâm nhập vào thị trường này. 
Để đấu tranh có hiệu quả với các hoạt 

động kinh doanh trái phép, giữ vững ổn định 
thị trường, đảm bảo quyền lợi của người tiêu 
dùng và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh 
doanh trên địa bàn.  Đội QLTT số 4 huyện Văn 
Yên luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Sở Công Thương, Chi cục QLTT tỉnh, UBND 
huyện Văn Yên về công tác đấu tranh chống 
buôn lậu, ngăn chặn hành vi sản xuất, kinh 
doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương 
mại… Trên cơ sở đó, đơn vị chủ động triển 
khai, quán triệt kịp thời, đầy đủ các văn bản 
pháp luật về các chính sách hoạt động thương 
mại, dịch vụ của Chính phủ, Bộ Công thương, 
của tỉnh, của huyện tới cán bộ, công chức trong 
đơn vị để nắm chắc chủ trương của Đảng, các 
văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước khi 
hoạt động nghiệp vụ. Đội QLTT số 4 đã chủ 
động làm tốt công tác quản lý địa bàn, thường 
xuyên nắm bắt tình hình tham mưu cho Chi cục 
QLTT tỉnh Yên Bái và UBND huyện Văn Yên 
trong công tác quản lý thị trường trên địa bàn 
huyện. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng 
chức năng trên địa bàn huyện, tham gia các 
đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường công tác 
kiểm tra, kiểm soát thị trường kịp thời phát hiện 
thủ đoạn buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng 
kém chất lượng trên địa bàn huyện.  Cùng với 
đó,  Đội QLTT số 4 thường xuyên bám sát cơ 
sở, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức 
năng của tỉnh, của huyện, UBND các xã, thị 
trấn để quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát địa 
bàn, kịp thời nắm bắt diễn biến của thị trường  
và phát hiện những vi phạm trong kinh doanh 
đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 
cũng như nắm bắt tình hình tăng giảm các cơ 
sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cập nhật 
bổ sung vào sổ bộ.  

 Song song với công tác kiểm tra thường 

xuyên theo kế hoạch đã được Chi cục QLTT 
tỉnh Yên Bái phê duyệt, Đội QLTT số 4 còn 
tiến hành kiểm tra theo  chuyên đề, kiểm tra 
đột xuất theo diễn biến thị trường ở từng thời 
điểm như kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm 
trong kinh doanh mặt hàng thép; kiểm tra việc 
sản xuất, kinh doanh các phương tiện cơ giới 
đường bộ và phương tiện giao thông gắn 
động cơ điện; việc kiểm tra, xử lý các tổ chức, 
cá nhân đã thực hiện ký cam kết không kinh 
doanh hàng hóa nhập lậu; không sản xuất, 
buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ, hàng hóa không đảm bảo an toàn 
thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra 
về an toàn thực phẩm trong dịp “Tháng hành 
động vì an toàn thực phẩm” năm 2016; kiểm 
tra, rà soát các cơ sở  kinh doanh mặt hàng 
bia, rượu, nước giải khát.... Kết quả, từ đầu 
năm 2016 đến nay, Đội Quản lý thị trường số 4 
huyện Văn Yên đã tiến hành kiểm tra 94 vụ, xử 
lý 74 vụ với 77 hành vi, phạt hành chính  452 
triệu đồng,  bán hàng tịch thu 125 triệu đồng;  
tiêu hủy hàng hóa giá trị trên 214 triệu đồng; 
Tổng giá trị thực hiện là 791 triệu đồng. Qua 
đó, hạn chế được hoạt động buôn lậu, gian lận 
thương mại và kinh doanh trái phép trên địa 
bàn, góp phần bình ổn giá cả thị trường, giúp 
hàng hóa lưu thông thuận lợi, bảo đảm quyền 
lợi cho người tiêu dùng. 

Cùng với hoạt động kiểm tra, kiểm soát 
thị trường, Đội QLTT số 4 đã có nhiều biện 
pháp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật với các hình thức đa dạng, sinh 
động để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, 
nhất là pháp luật trong hoạt động kinh doanh 
thương mại cho các tổ chức và cá nhân sản 
xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng vào việc 
giữ gìn trật tự kỷ cương pháp luật, bảo vệ lợi 
ích chính đáng của người tiêu dùng cũng như 
các nhà sản xuất, thúc đẩy giao lưu hàng hóa 
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và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện. Ngoài 
ra, đơn vị còn thường xuyên tuyên truyền tới 
người tiêu dùng thực hiện cuộc vận động “ 
Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 
Hướng dẫn người kinh doanh và người tiêu 
dùng cách phân biệt hàng giả, hàng thật. Nhờ 
vậy đã tạo được chuyển biến tích cực trong 
nhận thức pháp luật và ý thức đạo đức kinh 
doanh đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Phát huy những kết quả đạt được, trong 
những tháng cuối năm 2016, Đội quản lý thị 
trường số 4 huyện Văn Yên tiếp tục thực hiện 
tốt chức năng tham mưu cho Chi cục QLTT 
tỉnh Yên Bái và UBND huyện làm tốt công tác 
quản lý Nhà nước về lĩnh vực thương mại và 
vai trò cơ quan thường trực BCĐ 389 huyện, 
tổ chức phối hợp tốt giữa các ngành, các 
cấp trong công tác quản lý thị trường, chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra đột xuất 
trên khâu cố định và khâu lưu thông, kiểm tra 
về niêm yết giá, bán theo giá niêm yết; Tăng 
cường công tác chống buôn bán hàng giả, 
hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng 
trên khâu lưu thông và tại các xã vùng sâu, 
vùng xa của huyện;  Phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan chức năng như Cảnh sát giao 
thông, Cảnh sát kinh tế kiểm tra, kiểm tra, 
kiểm soát trên các tuyến đường bộ, đường 
sắt chạy qua địa bàn huyện nhằm ngăn 
chặn và xử lý kịp thời tình trạng hàng cấm, 
hàng giả, hàng kém chất lượng vào địa bàn 
huyện.  Qua đó tạo môi trường kinh doanh 
lành mạnh, góp phần ổn định kinh tế, xã hội 
trên địa bàn huyện Văn Yên./.

Nguồn: Chi cục QLTT

Giaù caû thò tröôøng haøng hoùa taïi thaønh phoá Yeân Baùi 
töø 01-20/11/2016

Dạo qua thị trường thành phố Yên Bái những ngày đầu tháng 10/2016, giá các mặt 
hàng lương thực, thực phẩm tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố tương 
đối ổn định so với tháng trước. Cụ thể: Thịt gà hơi: 100.000 - 110.000đ/kg, gà mổ sẵn: 

150.000-160.000 đ/kg; Lợn hơi: 45.000 - 48.000 đ/kg, Thịt nạc thăn 95.000 - 100.000 đ/kg, Thịt 
mông sấn: 90.000- 95.000 đ/kg; Thịt bò - thịt trâu ngon loại I có giá 250.000 - 260.000 đồng/kg; 

Giá vật liệu xây dựng ổn định so với tháng trước, cụ thể: Sắt  6-8 Hòa Phát: 10.800 đ/
kg, Sắt  10 Hòa Phát 69.000 đ/cây, Sắt  12 Hòa Phát 110.000 đ/cây, Sắt  14 Hòa Phát 
150.000 đ/cây, Sắt  16 Hòa Phát 190.000 đ/cây, Sắt  18 Hòa Phát 247.000 đ/cây; Xi măng 
ChinFon Hải Phòng (PC30): 1.480.000 đ/tấn; Xi măng ChinFon Hải Phòng (PC40): 1.510.000 
đ/tấn; Xi măng Yên Bái (PC30): 915.000 đ/tấn; Xi măng Yên Bái (PC40): 1.025.000 đ/tấn; Xi 
măng NORCEM Yên Bình (PC30): 930.000 đ/tấn (-25.000 đ/tấn); Xi măng NORCEM Yên Bình 
(PC40): 1.060.000 đ/tấn.

Dưới đây là diễn biến giá cả một số mặt hàng tại thành phố Yên Bái tuần qua:
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8.500-9.000

14.000-15.000

17.000-18.000

18.000

18.000-19.000

34.000-35.000

34.000-35.000

250.000-260.000

33.000-35.000

250.000-260.000

100.000-110.000

150.000-160.000

45.000-48.000

95.000-100.000

90.000-95.000

4.000

10.800

69.000

110.000

150.000

190.000

247.000

1.480.000

1.510.000

915.000

1.025.000

930.000

8.500-9.000

14.000-15.000

17.000-18.000

18.000

18.000-19.000

34.000-35.000

34.000-35.000

250.000-260.000

33.000-35.000

250.000-260.000

100.000-110.000

150.000-160.000

45.000-48.000

95.000-100.000

90.000-95.000

4.000

10.800

69.000

110.000

150.000

190.000

247.000

1.480.000

1.510.000

915.000

1.025.000

930.000

Cheânh leäch
Giaù caû haøng hoùa

01-20/10/2016 01-20/11/2016

i/ Haøng löông thöïc - thöïc phaåm
- Thoùc teû 

- Gaïo teû thöôøng 

- Gaïo taùm  

- Gaïo keùn  

- Gaïo Seùng Cuø 

- Gaïo neáp ngon Ñieän Bieân 

- Gaïo neáp Tuù Leä ngon 

- Thòt boø loaïi I 

- Ñoã xanh 

- Thòt traâu ngon 

- Thòt gaø hôi 

- Thòt gaø moå saün 

- Thòt lôïn hôi 

- Thòt naïc thaên 

- Thòt moâng saán 

- Muoái I oát 

ii/ Haøng vaät lieäu xaây döïng 

- Saét  6-8 Hoøa Phaùt 

- Saét  10 Hoaø Phaùt 

- Saét  12 Hoaø Phaùt 

- Saét  14 Hoaø Phaùt 

- Saét  16 Hoaø Phaùt 

- Saét  18 Hoaø Phaùt 
-Xi maêng ChinFon Haûi Phoøng 
(PC30) 
-Xi maêng ChinFon Haûi Phoøng 

(PC40) 

- Xi maêng Yeân Baùi (PC30)

- Xi maêng Yeân Baùi (PC40) 

- Xi maêng Vinaconex Yeân Bình 

(PC30) 

 

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

 

ñ/caây

ñ/caây

“

“

“

“

ñ/taán

“

“

 

“

Maët haøng ÑVT
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-Xi maêng Vinaconex Yeân Bình 

(PC40) 

iii/ Haøng coâng ngheä phaåm 

- Ñöôøng tinh luyeän XK 

- Thuoác laù Vinataba 

iV/ nhoùm khí ñoát hoaù loûng 

- Gas Petrolimex 12kg 

- Gas Petronas 

- Total gas

- Shell gas 

- Xaêng A 95 

- Xaêng A 92 

- Daàu Diezel 0,05%S  

“

Ñ/Kg

Ñ/Bao

 

ñ/bình

“

“

“

Ñ/lít

“

“

 

1.060.000

17.000

18.000

280.000

275.000

330.000

310.000

17.440

16.720

12.660

1.060.000

17.000

18.000

300.000

295.000

330.000

310.000

17.940

17.220

13.280

+20.000

+20.000

+500

+500

+620

Bieåu treân chæ coù giaù trò tham khaûo                              
                                                                                                             Nguoàn: Sôû Coâng Thöông

Xuaát khaåu Vieät Nam coù theå “phöùc taïp” 
khi oâNg DoNalD trump ñaéc cöû

Tin Trong nöôùc

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn 
Anh chiều 10-11 cho rằng ông Donald 
Trump vừa trúng cử Tổng thống Mỹ, 

nên vẫn còn quá sớm để đưa ra những đoán 
định về tương lai của TPP, song xuất khẩu 
của Việt Nam có thể có những diễn biến phức 
tạp.

Chiều 10-11, Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Trần Tuấn Anh đã chia sẻ quan điểm về “số 
phận” của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP) khi nước Mỹ vừa bầu ông 
Donald Trump làm tổng thống.

Trả lời câu hỏi về ảnh hưởng của sự kiện 
này đối với ngành công thương, Bộ trưởng 

Tuấn Anh cho rằng việc này chưa thể đánh 
giá được, bởi đây là sự kiện lớn của toàn thế 
giới. “Ông Donald Trump vừa trúng cử và 
cũng chưa nhậm chức nên cần có thời gian, 
chứ bây giờ đưa ra đánh giá gì cũng còn quá 
sớm” - Bộ trưởng Tuấn Anh nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Công Thương cũng 
nhìn nhận với chính sách tranh cử hướng nội 
của ông Donald Trump thì xuất khẩu của Việt 
Nam có thể có những diễn biến khá phức tạp, 
không giống như dự đoán. “Chắc chắn với 
nhân vật như Tổng thống mới của Mỹ sẽ có 
những động thái ảnh hưởng đến tâm lý, cũng 
như ảnh hưởng trực tiếp trong các dòng chảy 
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của thương mại của thế giới. Thế nhưng, 
chúng ta phải đợi xem vì từ những thông tin, 
quan điểm trong vận động tranh cử đến thực 
thi chính sách của chính thể mới còn phải có 
thời gian”- Bộ trưởng Tuấn Anh đánh giá.

Người đứng đầu ngành công thương cũng 
nhấn mạnh Việt Nam có quan điểm, chính 
sách nhất quán trong hội nhập là chủ động, 
sâu, rộng với thế giới và TPP cũng là một 
hướng đi đó. Bản thân trong việc xây dựng 
TPP thì Việt Nam đã đi theo dòng chảy chung 
của thương mại thế giới. Các thay đổi hay bất 
cứ tình hình phức tạp gì thì vẫn còn thời gian 
dự đoán và tiếp tục xây dựng các phương án. 
Tất nhiên, những phương án đưa ra phải dựa 
trên cơ sở của các chính sách đối ngoại được 
công bố chính xác.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng, bên cạnh TPP, 
Việt Nam còn rất nhiều Hiệp định thương mại 
tự do khác đã và đang được ký kết. Tất nhiên 
TPP có tầm vóc lớn nên còn ảnh hưởng rất 
mạnh, sâu rộng đến thương mại cả thế giới, 
“Tuy nhiên, như tôi đã nói hiện còn rất sớm để 
có thể đưa ra các đoán định tương lai của TPP 

trong thời gian tới. Nhưng cho dù 
trong trường hợp nào chúng ta 
cũng luôn sẵn sàng vì hội nhập 
không chỉ phụ thuộc vào TPP 
mà đó còn là yêu cầu, động lực 
để thúc đẩy sự phát triển kinh tế 
đất nước. Xu thế mở cửa và hội 
nhập của Việt Nam vẫn sẽ được 
khẳng định”- Bộ trưởng trấn an.

Theo đó, các hiệp định thương 
mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã 
ký với Chile, Hàn Quốc mang 
tính song phương, hay FTA với 
Liên minh kinh tế Á- Âu đều nằm 
chung trong tổng thể chiến lược 
mở rộng quan hệ của Việt Nam. 
Có thể nói, tất cả các FTA thế hệ 

mới này sẽ là các viên gạch để tạo nền tảng 
cho hội nhập của Việt Nam.

Như vậy, nếu có TPP, chúng ta sẽ có nhiều 
điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường. 
Nếu không, chúng ta vẫn có các thị trường 
trên thế giới, các ngành kinh tế này vẫn có 
sự cạnh tranh, khẳng định sự thâm nhập thị 
trường rất tốt.

“Chúng tôi đang theo dõi sát và sớm có 
những báo cáo, đánh giá, kiến nghị với Chính 
phủ về các biện pháp, các công việc cần triển 
khai trong thời gian tới. Có lẽ cũng cần nhìn 
nhận rõ là Việt Nam đang bơi ra biển lớn bằng 
chính sức lực của mình chứ không nhờ cậy 
ai. Vì vậy, con thuyền của chúng ta bắt buộc 
phải đương đầu với mọi sóng gió, thử thách. 
Chúng ta phải tự khẳng định mình trong con 
thuyền ở giữa đại dương mênh mông, cho 
nên dù có cơn sóng gió to lớn đến mấy nếu 
vượt qua được sẽ tiếp tục bơi xa, vươn xa 
hơn nữa”- Bộ trưởng chia sẻ.

Theo NLĐ

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng còn quá sớm để đoán định 
về tương lai TPP
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Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị về 
việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân 
đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 

2016 và dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng 

thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối 
năm 2016 và dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, 
góp phần kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ 
mô, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Công Thương 
đề nghị sở công thương các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương đánh giá sát nguồn cung, nhu 
cầu hàng hoá, nhất là các mặt hàng thiết yếu tại 
địa bàn quản lý để chủ động có phương án hoặc 
đề xuất với các cấp có thẩm quyền biện pháp 
bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, 
không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt nguồn 
hoặc tồn ứ hàng hóa sau tết.

Bên cạnh đó chủ động tham mưu cho Ủy ban 
nhân dân tỉnh phương án hỗ trợ cho công tác 
chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hoá thiết yếu 
phục vụ tết, thực hiện các biện pháp bình ổn thị 
trường theo quy định của pháp luật; hỗ trợ, kết 
nối các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng 

thiết yếu phục vụ tết với các tổ chức 
tín dụng trên địa bàn để tiếp cận 
được nguồn vốn vay với lãi suất 
ưu đãi, dự trữ hàng hóa bình ổn 
thị trường dịp trước, trong và sau 
tết; tổ chức các hội chợ thực phẩm, 
nông lâm thủy sản an toàn dịp giáp 
Tết để cung cấp và giới thiệu đến 
người dân những nguồn thực phẩm 
sạch, an toàn.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu 
các tập đoàn, tổng công ty, Ccng 
ty sản xuất kinh doanh hàng hoá, 
dịch vụ thiết yếu, hàng hóa phục 
vụ Tết. Đối với các đơn vị sản xuất 
(Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng 
công ty Cổ phần Bia Rượu - Nước 
giải khát Hà Nội, Tổng Công ty cổ 

phần Bia Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, Tổng 
công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn Dệt may 
Việt Nam...), chủ động rà soát, đánh giá cung cầu 
theo giai đoạn, bảo đảm tiến độ sản xuất, cung 
ứng, thực hiện nghiêm túc quy định về dự trữ lưu 
thông, dự trữ quốc gia để cung ứng đủ, kịp thời 
nguồn hàng cho thị trường khi cần thiết; Có kế 
hoạch dự trữ hàng hóa, vật tư, nguyên, nhiên vật 
liệu một cách hợp lý, ưu tiên sử dụng nguyên liệu 
trong nước đã sản xuất được, nhằm duy trì sản 
xuất ổn định để bảo đảm lượng cung ứng hàng 
hóa cho thị trường với giá hợp lý, chất lượng tốt, 
nhất là trong các dịp tiêu dùng cao điểm.

Các Hiệp hội ngành hàng cần phối hợp chặt 
chẽ với Bộ Công Thương rà soát cân đối cung 
cầu các mặt hàng thiết yếu, theo dõi sát diễn biến 
thị trường trong và ngoài nước để chủ động đề 
xuất các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm bình 
ổn thị trường khi cần thiết; chỉ đạo các doanh 
nghiệp thành viên duy trì sản xuất, chủ động, linh 
hoạt trong hoạt động xuất nhập khẩu, tổ chức 
tốt lưu thông hàng hóa nhằm bảo đảm cung ứng 

Bình oån thò tröôøng teát 2017
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kịp thời và đầy đủ nguồn hàng cho thị trường, 
đặc biệt trong các dịp cao điểm Lễ, Tết, mùa 
vụ; phản ánh kịp thời với Bộ Công Thương về 
các khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát 
triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp 

thành viên để Bộ có hướng phối hợp, xử lý; tiếp 
tục đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc 
đẩy hoạt động của doanh nghiệp...

Theo Chinhphu.vn

Nhằm nâng cao chất lượng công 
việc cũng như đẩy mạnh cải cách 
hành chính, Bộ Công Thương 

vừa ban hành Quy chế tiếp nhận và xử 
lý thông tin về thủ tục xuất nhập khẩu 
hàng hóa qua đường dây nóng (04) 22 
202 240. Thời gian tiếp nhận thông tin 
vào giờ hành chính các ngày làm việc 
trong tuần.

Cụ thể, đường dây nóng sẽ tiếp nhận 
các ý kiến phản ánh, kiến nghị về khó 
khăn, vướng mắc trong thủ tục hành 
chính của Bộ Công Thương và các Bộ 
ngành khác liên quan đến hoạt động xuất 
nhập khẩu hàng hóa; kịp thời giải quyết 
và tháo gỡ khó khăn cho các cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực xuất khẩu.

Ngoài số điện thoại (04) 22 202 240, Bộ 
Công Thương cũng mở hòm thư điện tử tại địa 
chỉ: thutucxuatnhapkhau@moit.gov.vn, để tiếp 
nhận thêm các ý kiến của người dân và doanh 
nghiệp liên quan đến các lĩnh vực này.

Về quy trình tiếp nhận và trả lời thông tin, 
Bộ Công Thương cho biết đối với các nội dung 
liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc 
quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành đã có 
đường dây nóng thì cán bộ trực đường dây này 
sẽ chuyển tới cơ quan, tổ chức, cá nhân số điện 

thoại đường dây nóng của các Bộ, ngành liên 
quan và đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân trực 
tiếp liên hệ để được xử lý thông tin hoặc hướng 
dẫn, trả lời cụ thể.

Còn các nội dung liên quan đến xuất nhập 
khẩu hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của 
Bộ Công Thương và các Bộ, ngành không có 
đường dây nóng thì cán bộ trực đường dây này 
sẽ ghi, nhận nội dung thông tin và chuyển cho 
các đơn vị thuộc Bộ Công Thuơng hoặc thuộc 
các Bộ, ngành khác có liên quan.

Tất cả kết quả xử lý thông tin của Đường dây 
nóng được tổng hợp, cập nhật trên Cổng thông 
tin điện tử Bộ Công Thương qua địa chỉ:http://
www.moit.gov.vn./

Boä CoâNg ThöôNg CoâNg Boá ÑöôøNg daâY NoùNg 
veà xuaáT Nhaäp khaåu haøNg hoùa
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Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 30/CT-
TTg yêu cầu các Bộ, ngành liên quan tăng 
cường quản lý nhà nước đối với hoạt động 

bán hàng đa cấp.
Nhằm bảo đảm an ninh trật tự và quyền lợi của 

nhân dân, nâng cao trách nhiệm, tăng cường hiệu 
lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến tích 
cực trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa 
cấp, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá 
nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt 
động theo đúng quy định của pháp luật, Thủ tướng 
Chính phủ chỉ thị Bộ Công Thương chủ trì, phối 
hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rà 
soát các quy định không phù hợp với tình hình thực 
tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp để sửa 
đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, 
bổ sung kịp thời.

Xử lý nghiêm các tổ chức chưa đăng ký hoạt 
động

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương 
chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kịp 
thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định các 
doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa 
cấp chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động bán hàng đa cấp; thanh tra, kiểm tra và xử 
lý vi phạm (nếu có) về việc đáp ứng điều kiện kinh 
doanh các mặt hàng của doanh nghiệp đã được 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng 
đa cấp thuộc thẩm quyền quản lý do pháp luật quy 
định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc 
thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn 
thực phẩm, các hoạt động khuyến mại, quảng cáo, 
hội nghị, hội thảo, tuyên truyền về các sản phẩm 
được phép kinh doanh theo phương thức đa cấp 
thuộc phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định.

Đồng thời, Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng 
quản lý thị trường các cấp chủ trì, phối hợp với 
lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá nguồn gốc 
xuất xứ, chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp đã 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán 
hàng đa cấp, đặc biệt là hàng hóa được sản xuất, 
gia công trong nước.

Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, 
công an các cấp tăng cường công tác nắm tình 
hình, kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ các tổ chức, 
cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp hoặc 
lợi dụng kinh doanh đa cấp biến tướng nhằm thực 
hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, gian lận thương mại 
buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, 
hàng kém chất lượng, huy động tài chính trái phép, 
kinh doanh trái phép… trên phạm vi cả nước để xử 
lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần 
răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, đảm bảo an 
ninh trật tự, an toàn xã hội.

Giám sát chặt quá trình xuất, nhập khẩu và kinh 
doanh

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tư pháp 
chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn 
trương nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ 
sung quy định về xử lý hình sự đối với hoạt động 
của các doanh nghiệp sử dụng mô hình đa cấp để 
kinh doanh trái phép.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành 
liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp 
luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, 
bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh 
doanh các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và 
sản phẩm khác của các doanh nghiệp bán hàng 
đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền được pháp luật 
quy định.

Bộ Tài chính công khai thông tin kịp thời, chính 
xác, khách quan về kết quả thanh tra, kiểm tra thuế 
đối với các doanh nghiệp kinh doanh theo phương 
thức đa cấp trên địa bàn toàn quốc.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với 
các Bộ, ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện 
hoạt động thanh tra, kiểm tra để xử lý các hành vi 

Chæ Thò TaêNg CöôøNg QuaûN LYù 
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Quản lý hoàn thuế chặt chẽ, tạo thuận lợi 
cho người nộp thuế

vi phạm quy định pháp luật của các doanh nghiệp 
kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh 
vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm 
hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền 
được pháp luật quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong 
việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm 
trong quá trình sản xuất, gia công, sang chai, chiết 
xuất, đóng gói, nhập khẩu kinh doanh, vận chuyển, 
quảng cáo đối với các sản phẩm của các doanh 
nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc 
phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định, đặc 
biệt chú trọng vào sản phẩm phân bón.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ 
chức tín dụng tuân thủ các quy định về xác nhận, 
quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa 
cấp theo quy định tại Điều 29 Nghị định 42/2014/
NĐ-CP ngày 14/5/2014; phong tỏa tài khoản, kịp 
thời ngăn chặn tổ chức, cá nhân liên quan tẩu tán 
tài sản, tạo thuận lợi cho công tác điều tra, xử lý 
và thu hồi tài sản phạm tội trong hoạt động kinh 
doanh đa cấp.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các 
tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng các 

cấp tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm 
tra, thanh tra, phát hiện, xác minh, điều tra và xử 
lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động của 
các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức 
đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và các 
tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa 
cấp đối với mọi loại hình như dịch vụ và các hình 
thức kinh doanh đa cấp trái pháp luật khác trên địa 
bàn, trong đó chú trọng vào các hoạt động hội nghị, 
hội thảo, đào tạo; tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp 
và những thủ đoạn lợi dụng bán hàng đa cấp để 
lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để người dân, người 
tham gia bán hàng đa cấp chủ động phòng ngừa, 
tránh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hoạt động 
bán hàng đa cấp bất chính, lợi dụng mô hình kinh 
doanh theo phương thức đa cấp để huy động tài 
chính, bán hàng đa cấp khi chưa đăng ký với cơ 
quan có thẩm quyền. Đồng thời, tuyên truyền, phổ 
biến nâng cao nhận thức về hoạt động bán hàng 
đa cấp nói chung và pháp luật về quản lý hoạt động 
bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp bán hàng đa 
cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn 
để từ đó tuân thủ các quy định của pháp luật.

Theo HNMO

Tổng cục Thuế vừa có công văn chỉ đạo 
triển khai thực hiện các mục tiêu liên quan 
đến công tác hoàn thuế GTGT, trong đó 

nhấn mạnh đến việc quản lý việc hoàn thuế chặt 
chẽ, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người nộp 
thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu đối với công tác quản 
lý hoàn thuế: Thực hiện ứng dụng công nghệ 
thông tin tối thiểu đạt 95% trong tờ khai, nộp 
thuế, hoàn thuế.

Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm 
bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra, 100% 

hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải 
quyết đúng thời gian quy định của pháp luật.

Công khai, minh bạch các quy định của Luật 
Quản lý thuế, các quy trình thanh tra, giải quyết 
khiếu nại và hoàn thuế GTGT.

Các cục thuế quán triệt nội dung chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ (Nghị quyết số 71/
NQ-CP) tại phiên họp thường kỳ tháng 7/2016 
về việc: “Kiểm tra, chấn chỉnh ngay việc hoàn 
thuế GTGT và đề xuất phương án hoàn thuế 
nhanh, kịp thời, thuận lợi cho doanh nghiệp 
theo hướng cơ quan thuế hoàn thuế GTGT 



tin trong nöôùc

baûn tin coâng thöông yeân baùi - soá 11/201622

trước, kiểm tra sau”.
Về các giải pháp cải cách quản lý hoàn thuế 

GTGT, Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến tháng 
12/2016 đạt: 80% hồ sơ hoàn thuế GTGT được 
thực hiện hoàn trước, kiểm tra sau đối với người 
nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không bị 
xử lý đối với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái 
phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận 

thuế, gian lận thương mại trong thời gian 
2 năm liên tục; người nộp thuế không 
thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định 
của Luật Quản lý thuế và các văn bản 
hướng dẫn thi hành.

Thực hiện kiểm tra sau hoàn thuế 
GTGT đạt tối thiểu 20% số hồ sơ đã được 
hoàn thuế trước, kiểm tra sau trong thời 
hạn 12 tháng kể từ ngày ban hành quyết 
định hoàn thuế theo nguyên tắc quản lý 
rủi ro.

Thực hiện hoàn đúng thời gian tối 
thiểu 90% hồ sơ hoàn của người nộp 
thuế; 10% chậm nhưng không quá 5 
ngày đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra 
trước hoàn thuế.

Để thực hiện các nội dung trên, Tổng cục 
Thuế yêu cầu cục trưởng các cục thuế căn cứ 
vào các quy định tại các luật thuế và các văn 
bản hướng dẫn thi hành triển khai quản lý hoàn 
thuế chặt chẽ, đúng quy định, đồng thời tạo 
thuận lợi cho người nộp thuế.

Theo Chinhphu.vn

TìNH HìNH THÖÏC HIEÄN TIEÂU CHí sOá 4 VEÀ ÑIEÄN NOÂNG 
THOÂN VAØ TIEÂU CHí sOá 7 VEÀ CHÔÏ NOÂNG THOÂN

Trong 6 tháng đầu năm 2016, 12 tỉnh thuộc 
Ban Chỉ đạo Tây Bắc: Yên Bái, Hà Giang, 
Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà 

Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Phú Thọ, 
Tuyên Quang đã được chỉ đạo, đôn đốc thực 
hiện tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 trong Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
(NTM), kết quả đạt được cụ thể như sau:

Đối với tiêu chí số 4
Lũy kế đến hết tháng 6 năm 2016, có 1.110/1.940 

xã đạt tiêu chí số 4 chiếm 57,2% tổng số xã của 
12 tỉnh (tăng 106 xã so với đầu năm 2016), thấp 
hơn bình quân chung của cả nước (6.564/8.971 

xã đạt, chiếm 73,1%).     Nguyên nhân chủ yếu  tỷ 
lệ số xã đạt tiêu chí số 4 của 12 tỉnh thấp hơn tỷ lệ 
số xã đạt của cả nước là do đa số các hộ sử dụng 
điện câu đuôi hoặc chưa có điện tập trung ở các 
hộ nghèo, đồng bào dân tộc, sống rải rác, không 
tập trung, ở xa đường trục nên suất đầu tư/ hộ dân 
để sử dụng điện ổn định, an toàn là rất lớn.

Bên cạnh đó, còn nhiều xã, thôn, bản tại vùng 
sâu, vùng xa, biên giới trên địa bàn 12 tỉnh chưa 
có lưới điện quốc gia, như: Điện Biên; Sơn La (482 
bản trắng chưa có điện);... Để giải quyết tình trạng 
trên, Ngành điện đã quan tâm, chỉ đạo các Công 
ty Điện lực thành viên đầu tư, hỗ trợ phủ điện cho 

Ảnh minh họa
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các xã, thôn bản trên bằng máy phát điện nhỏ, 
nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, 
năng lượng gió,...).

Đối với tiêu chí số 7
Lũy kế đến hết tháng 6 năm 2016, có 558/1.940 

xã có chợ đạt tiêu chí số 7 chiếm 28,76% tổng số 
xã của 12 tỉnh, tăng 1 xã so với đầu năm 2016 
(chưa tính 490 xã chưa có chợ do nhu cầu thực 
tế chưa cần xây dưng chợ và không có chợ trong 
quy hoạch được xét đạt tiêu chí số 7); thấp hơn 
bình quân chung của cả nước (3.430/8.971 xã, 
chiếm 38,2%).

Nguyên nhân chủ yếu là do việc huy động vốn 
đầu tư xây dựng, sửa chữa rất khó khăn, trong khi 
đa số các chợ đã xuống cấp nghiêm trọng, nguồn 
vốn đầu tư của địa phương còn hạn chế, chưa đáp 
ứng được yêu cầu phát triển chợ theo kế hoạch, 
nhất là chợ vùng sâu, vùng xa.  Các chợ hạng III 
nguồn thu không đáng kể nên khó kêu gọi vốn xã 
hội hóa để đầu tư.

Đến hết năm 2016, dự kiến có thêm 48 xã đạt 
tiêu chí số 7, nâng tổng số xã đạt tiêu chí số 7 
lên 606/1.940 xã, chiếm 31,23% tổng số xã của 
12 Tỉnh (chưa tính các xã chưa có chợ do nhu 
cầu thực tế chưa cần xây dựng chợ và không 
có chợ trong quy hoạch); thấp hơn dự kiến bình 
quân chung của cả nước (3.937/8.971 xã đạt, 
chiếm 44%).

Các giải pháp cần tập trung thực hiện 

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra và giải 
quyết những khó khăn, vướng mắc trong 
quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo Tây Bắc 
đưa ra các giải pháp và phương hướng thực 
hiện, như sau: 

(1) Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh 
sớm ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ 
đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn. Đồng 
thời, tiếp tục mở các lớp tập huấn, bồi 
dưỡng kiến thức xây dựng NTM cho cán 
bộ tham gia thực hiện đề án tại các huyện, 
xã. 

(2) Ban chỉ đạo NTM cấp tỉnh yêu cầu 
các địa phương khi lập kế hoạch xây dựng, 
mở rộng đường giao thông nông thôn có 
phương án di rời hệ thống cột điện hạ thế 

để không làm phát sinh thêm tình trạng cột điện hạ 
thế nằm trong lòng đường giao thông nông thôn.

(3) UBND cấp huyện, xã thường xuyên rà soát, 
tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí 
trong Chương trình, những khó khăn vướng mắc 
để theo dõi, cập nhật và tham mưu UBND cấp tỉnh 
chỉ đạo thực hiện. 

(4) UBND cấp tỉnh hàng năm bố trí kinh phí từ 
nguồn ngân sách địa phương để xây dựng, nâng 
cấp, cải tạo hệ thống điện nông thôn, hệ thống chợ 
nông thôn để tạo động lực phát triển thương mại, 
kinh tế - xã hội. Đồng thời quan tâm có kế hoạch 
phân bổ nguồn vốn NTM xây dựng các chợ, hệ 
thống điện tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông 
thôn mới theo từng năm.

(5) UBND cấp huyện, cấp xã tuyên truyền, vận 
động nhân dân: Tích cực tham gia bảo vệ hành 
lang an toàn lưới điện, sử dụng điện an toàn, tiết 
kiệm; phối hợp cùng Ban quản lý dự án điện nông 
thôn trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 
quỹ đất thực hiện dự án cấp điện; đầu tư hệ thống 
điện sau công tơ đảm bảo điều kiện kỹ thuật. 

(6) Các Sở, Ngành và UBND cấp huyện phối 
hợp với Sở Công Thương trong việc khảo sát và 
lập kế hoạch đầu tư xây dựng lưới điện, hệ thống 
chợ nông thôn để tránh trùng lặp khi triển khai 
thực hiện.

Nguồn: Cục CNĐP

Ảnh minh họa
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Hiệp định ATIGA được ký vào tháng 2 năm 2009 và có hiệu lực từ ngày 17/5/2010, có tiền 
thân là Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT/AFTA) ký năm 1992. ATIGA 
là hiệp định toàn diện đầu tiên của ASEAN điều chỉnh toàn bộ thương mại hàng hóa trong 

nội khối và được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các cam kết cắt giảm/loại bỏ thuế quan đã được 
thống nhất trong CEPT/AFTA cùng các hiệp định, nghị định thư có liên quan.

Việt Nam tham gia ASEAN từ năm 1995 và bắt đầu thực hiện CEPT/AFTA từ năm 1996 và sau 
này tiếp tục thực hiện ATIGA. Trong ATIGA, các nước ASEAN dành cho nhau mức ưu đãi tương 
đương hoặc thuận lợi hơn mức ưu đãi dành cho các nước đối tác trong các Thỏa thuận thương 
mại tự do (FTA) mà ASEAN ký (các FTA ASEAN+). Ngoài các cam kết về thuế quan, ATIGA cũng 
bao gồm nhiều cam kết khác như: xóa bỏ các hàng rào phi thuế quan, quy tắc xuất xứ, thuận lợi 
hóa thương mại, hải quan, các tiêu chuẩn và sự phù hợp, các biện pháp vệ sinh dịch tễ.

Năm 2016, các nước ASEAN đã thống nhất các nội dung cần sửa đổi trong Chương Quy tắc 
xuất xứ của ATIGA và đã được Hội đồng AFTA phê duyệt, gồm 2 nội dung chính: Danh mục các 
mặt hàng công nghệ thông tin theo HS 2012 và Thủ tục cấp và kiểm tra C/O được sửa đổi để áp 
dụng C/O mẫu D điện tử. 

Nhằm hướng dẫn việc thực hiện các quy tắc đã được sửa đổi, bổ sung, ngày 03 tháng 10 năm 
2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BCT về thực hiện Quy tắc xuất xứ 
hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA).

Sở Công Thương Yên Bái giới thiệu tới bạn đọc một số nội dung của Thông tư 22/2016/TT-
BCT như sau:

1. Các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này để hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ 
hàng hóa trong Hiệp định ATIGA:

- Quy tắc xuất xứ hàng hóa (Phụ lục I);
- Quy tắc cụ thể mặt hàng (Phụ lục II);
- Tiêu chí chuyển đổi cơ bản đối với sản phẩm dệt may (Phụ lục III);
- Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin (ITA) (Phụ lục IV);
- Các nguyên tắc và hướng dẫn tính hàng lượng giá trị khu vực (Phụ lục V);
- Hướng dẫn về cộng gộp từng phần (Phụ lục VI);
- Cấp và kiểm tra C/O (Phụ lục VII);
- Mẫu C/O form D (Phụ lục VIII);
- Hướng dẫn kê khai C/O (Phụ lục IX);
- Danh mục các tổ chức cấp C/O (Phụ lục X).
2. Quy tắc xuất xứ của Hiệp định ATIGA có một số điểm mới như sau:
- Bổ sung Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin (ITA) theo mã HS 2012 tại Phụ lục IV.
- Bổ sung một số điều để áp dụng C/O mẫu D điện tử tại Phụ lục VII.
- Quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ (áp dụng cho cả hồ sơ giấy và dữ liệu hồ sơ điện tử) là 05 

năm (thay vì 03 năm như quy định tại Thông tư 21/2010/TT-BCT trước đây).
Các Phụ lục khác cơ bản không thay đổi và được hợp nhất từ Thông tư số 21/2010/TT-BCT 

ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại 

GIÔÙI THIEÄU THOÂNG TÖ 22/2016/TT-BCT THÖÏC HIEÄN QUY TAéC 
xUAáT xÖÙ TRONG HIEÄP ÑÒNH THÖÔNG mAÏI HAØNG HOÙA AsEAN (ATIGA)
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hàng hóa ASEAN và Thông tư số 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 của Bộ Công Thương sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT.

3. Thông tư 22/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/11/2016, bãi bỏ Thông tư số 21/2010/TT-
BCT và Thông tư 42/2014/TT-BCT.

Toàn văn Thông tư 22/2016/TT-BCT, độc giả quan tâm có thể theo dõi tại website Bộ 
Công Thương, địa chỉ www.moit.gov.vn hoặc website Sở Công Thương Yên Bái tại địa chỉ 
sctyenbai.gov.vn./.

Nguồn: Phòng QLTM

Theo Thông tư số 156/2016/TT-BTC ngày 21/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng 
đa cấp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải nộp phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
bán hàng đa cấp.

Trong đó, mức thu phí đối với trường hợp cấp mới, gia hạn Giấy chứng nhận đăng đăng ký hoạt 
động bán hàng đa cấp là 05 triệu đồng/lần thẩm định và 03 triệu đồng/lần thẩm định với trường hợp sửa 
đổi, bổ sung giấy chứng nhận. Doanh nghiệp có thể nộp phí bằng tiền mặt trực tiếp cho cơ quan thu phí 
hoặc chuyển khoản vào tài khoản của cơ quan thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
Nguồn: Văn bản Luật VN

Ngày 02/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 147/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi 
trường rừng.

Trong đó, đáng chú ý là quy định tăng mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với các 
cơ sở sản xuất thủy điện lên 36 đồng/kWh điện thương phẩm thay vì mức 20 đồng/kWh điện thương 
phẩm như trước. Như vậy, số tiền phải chi trả dịch vụ môi trường rừng trong kỳ hạn thanh toán cũng 
được tăng lên theo mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, bằng sản lượng điện trong kỳ hạn thanh 
toán (kWh) nhân với mức chi trả tính trên 01 kWh (36 đồng/kWh).

Tương tự, mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với các cơ sở sản xuất và cung cấp 
nước sạch cũng tăng từ 40 đồng/m3 nước thương phẩm lên 52 đồng/m3 nước thương phẩm từ ngày 
01/01/2017. Theo đó, số tiền phải chi trả dịch vụ môi trường rừng trong kỳ hạn thanh toán sẽ được xác 
định bằng sản lượng nước thương phẩm trong kỳ hạn thanh toán (m3) nhân với mức chi trả dịch vụ môi 
trường rừng tính trên 01 m3 nước thương phẩm (52 đồng/m3).

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
Nguồn: Văn bản Luật VN

THAÅm ÑÒNH CAáP GCN ÑAêNG kYÙ BAÙN HAØNG ÑA CAáP 5 TRIEÄU/LAÀN

TAêNG mÖÙC CHI TRAÛ TIEÀN DV mOÂI TRÖÔØNG RÖØNG VÔÙI 
CÔ sÔÛ sAÛN xUAáT THUÛY ÑIEÄN
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Phát triển sản xuất theo hướng nâng cao 
năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng 
đáp ứng yêu cầu của thị trường đồng 

thời tăng cường trao đổi thông tin, tháo gỡ rào 
cản phi thuế quan, mở cửa thị trường, xúc tiến 
thương mại, xây dựng thương hiệu các sản 
phẩm nông sản.

Đây là một trong những nội dung trọng tâm 
được đưa ra tại Lễ ký kết Bản ghi nhớ về tăng 
cường phối hợp công tác thúc đẩy sản xuất, tiêu 
thụ nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2016-2020, do 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ 
Công Thương vừa cùng phối hợp tổ chức chiều 
9/11, tại Trụ sở của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn.

Phát biểu tại buổi lễ Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân 
Cường cho rằng, công tác phối hợp giữa hai 
bộ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả 
to lớn, đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu 
của nhóm hàng nông, lâm, thủy sản nói riêng 

và tăng trưởng xuất khẩu của cả 
nước nói chung.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn 
Xuân Cường cũng cho hay, hiện 
nay, trước tình hình xuất khẩu 
chung của thế giới vẫn đang suy 
giảm với nhu cầu tiêu dùng thấp, 
tình trạng các thị trường xuất khẩu 
chính của Việt Nam có xu hướng 
quay lại tập trung vào thị trường 
nội địa.

Điều này dẫn đến việc bảo hộ 
sản xuất trong nước thông qua các 
rào cản phi thuế quan ngày càng 
mạnh mẽ, làm hạn chế các lợi thế 
ưu đãi về thuế quan đối với nhóm 
hàng nông, lâm, thủy sản mà Việt 

Nam được hưởng trong các Hiệp định thương 
mại tự do song phương và đa phương đã và 
đang ký kết.

Trước bối cảnh đó, tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn 
Xuân Cường đã thống nhất ký kết Bản ghi nhớ 
về tăng cường phối hợp công tác giữa hai Bộ để 
thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản 
giai đoạn 2016 - 2020. Kèm theo đó là Bản Kế 
hoạch triển khai một số nội dung về đàm phán 
tháo gỡ rào cản, mở cửa thị trường mà hai Bộ 
cần tập trung phối hợp thực hiện trong 2 tháng 
cuối năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

Trên cơ sở Bản ghi nhớ này, các đơn vị chức 
năng trực thuộc hai Bộ sẽ tăng cường phối hợp 
để triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp 
thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản 
trong giai đoạn 2016 - 2020 bao gồm các lĩnh 
vực: phát triển sản xuất theo hướng nâng cao 
năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng đáp ứng 

xuùC TieáN ThöôNg maïi, Thaùo gôõ raøo CaûN phi 
Thueá QuaN Cho haøNg NoâNg saûN

Vận chuyển gạo vào kho tại Đồng Tháp. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
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yêu cầu của thị trường; trao đổi thông tin, tháo 
gỡ rào cản phi thuế quan, mở cửa thị trường, 
xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu.

Đồng thời phối hợp trong lĩnh vực quản lý 
thị trường, chống buôn lậu, sản xuất hàng giả 

đối với vật tư nông nghiệp và hàng 
nông, lâm, thủy sản và đẩy mạnh 
cơ giới hóa, điện khí hóa nông 
nghiệp nông thôn. Thực hiện thu 
hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến 
nông, lâm, thủy sản, tăng cường 
quản lý và phát triển làng nghề và 
quản lý nhà nước và thống nhất 
chỉ đạo các địa phương.

“Với việc tăng cường phối hợp 
giữa hai Bộ để triển khai quyết liệt 
các nội dung được cụ thể hóa tại 
Bản ghi nhớ này, trong thời gian 
tới, công tác sản xuất và tiêu thụ 
các sản phẩm nông, lâm, thủy sản 
được kỳ vọng sẽ đạt được những 
kết quả tích cực, đảm bảo công 
tác chỉ đạo, điều hành của hai Bộ 

được thông suốt, hiệu quả, góp phần ổn định 
nền kinh tế và nâng cao đời sống người nông 
dân,” Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn 
mạnh./.

Với nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung, các 
doanh nghiệp (DN) đang có dấu hiệu chuyển 
dịch đáng chú ý khi mức nhập khẩu (NK) 
từ Trung Quốc giảm dần, trong khi các thị 
trường khác như Hàn Quốc, ASEAN lại đang 
trở thành đối tác NK lớn.

Theo Tổng cục Hải quan, những năm gần 
đây, Hàn Quốc trở thành một trong những thị 
trường NK lớn của nước ta với mức nhập 
siêu ngày càng tăng. Nếu năm 2010, mức 
nhập siêu của Việt Nam từ Hàn Quốc là 6,67 
tỷ USD thì đến năm 2015 đã lên đến 18,71 tỷ 

USD. 10 tháng đầu năm 2016, nhập siêu từ 
Hàn Quốc đã đạt 14,3 tỷ USD.

Với thị trường ASEAN, năm 2005, Việt 
Nam nhập siêu từ khu vực này 3,9 tỷ USD, 
đến năm 2015 đã đạt 5,5 tỷ USD và 10 tháng 
đầu năm đạt 4,9 tỷ USD.

Chia sẻ về xu hướng nhập siêu của Việt 
Nam với các khu vực thị trường trên, ông Lê 
Quốc Phương - Phó Giám đốc Trung tâm 
Thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ 
Công Thương) - cho hay, Hàn Quốc hiện là 
một trong những quốc gia có nhiều DN đang 

GIA TAêNG NHAÄP kHAÅU TÖØ HAØN QUOáC VAØ AsEAN
Tin theá giôùi

Quang cảnh buổi lễ ký kết bản ghi nhớ. 
(Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)
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đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, 
làm gia tăng nhu cầu NK máy móc, thiết bị, 
nguyên phụ liệu. Bên cạnh đó, các hiệp định 
thương mại tự do (FTA) mà nước ta đã ký 
với các khu vực thị trường này giúp hàng hóa 
được miễn, giảm thuế và có giá cạnh tranh. 
Chất lượng hàng NK tương đối tốt và tâm lý 
người tiêu dùng dễ chấp nhận hàng từ Hàn 
Quốc, ASEAN cũng là nguyên nhân gia tăng 
nhập siêu.

Cũng theo ông Lê Quốc Phương, nhìn 
chung, NK của Việt Nam từ các nước trên 
chủ yếu là nguyên phụ liệu đầu vào phục vụ 
sản xuất trong nước, như: Máy vi tính và sản 
phẩm điện tử, máy móc thiết bị, dụng cụ và 
phụ tùng, điện thoại và linh kiện, vải các loại... 
Cụ thể, đối với ASEAN, 5 nhóm hàng gồm: 
Xăng dầu các loại, gỗ và sản phẩm gỗ, máy vi 
tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hóa chất 
chiếm hơn 35% tổng kim ngạch NK của Việt 
Nam từ khu vực này. Còn Hàn Quốc, hàng 
hóa NK nhiều nhất cũng là nguyên phụ liệu, 
thiết bị máy móc. “Đây là việc bình thường 

trong bối cảnh nước ta 
đang trên đà phát triển 
mạnh mẽ. Trong khi công 
nghiệp hỗ trợ trong nước 
chưa phát triển, nhu cầu 
tìm kiếm nguồn hàng hóa 
chất lượng, giá phải chăng 
của các DN gia tăng, đây là 
những khu vực thị trường 
tiềm năng của các DN” - 
ông Phương nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh 
nguyên phụ liệu, hàng tiêu 
dùng và thực phẩm cũng 
là mặt hàng NK lớn từ các 
quốc gia này. Số liệu của 

Bộ Công Thương cho thấy, hiện Thái Lan bỏ 
xa Trung Quốc để trở thành nhà cung cấp rau 
quả nhiều nhất cho thị trường Việt Nam. Giá 
trị nhập rau quả từ Thái Lan 7 tháng đầu năm 
đạt gần 163 triệu USD, chiếm 38,7% tổng kim 
ngạch NK rau quả của cả nước, tăng trên 
70% so với cùng kỳ năm 2015.

Ông Lê Quốc Phương khuyến cáo, có thể 
hiện tại, nhập siêu từ các quốc gia này là 
không tránh khỏi, nhưng về lâu dài, để tăng 
tính cạnh tranh cho sản phẩm, hàng hóa, bắt 
buộc phải đầu tư nhiều hơn cho công nghiệp 
hỗ trợ để giảm nhập siêu mặt hàng máy móc 
thiết bị. Ngoài ra, cần đẩy mạnh triển khai 
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” hơn nữa để vận động DN 
sản xuất các mặt hàng có sức cạnh tranh và 
người tiêu dùng trong nước ưu tiên sử dụng 
hàng Việt, thay vì các mặt hàng nhập khẩu từ 
nước ngoài.

Theo Báo Công Thương

Lotte Mart của Hàn Quốc làm ăn hiệu quả tại Việt Nam


