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Sô keát coâng taùc thaùng 01 naêm 2017
Phöông höôùng, nhieäm vuï thaùng 2 naêm 2017 

Tháng 01 trùng với thời gian nghỉ Tết 
Nguyên đán, thời gian sản xuất tháng 01 
của các đơn vị chỉ bằng 2/3 tháng trước 

nên tình hình sản xuất kinh doanh đầu năm 
2017 có những khó khăn nhất định.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so 
sánh 2010 tháng 1 ước đạt 611,6 tỷ đồng, giảm 
4,54% so với tháng trước và tăng 4,15% so với 
cùng kỳ năm 2016. Chỉ số sản xuất công nghiệp 
tháng 1 năm 2017 giảm 4,54% so với tháng 12 
năm 2016 và tăng 4,15% so với cùng kỳ năm 
2016, trong đó: Công nghiệp khai khoáng giảm 
13,77%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 
7,12%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 
nước nóng giảm 4,16%; Cung cấp nước, hoạt 
động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 
6,16%.

Hoạt động khuyến công - tư vấn phát triển 

công nghiệp:
Khuyến công quốc gia: Phối 

hợp với các cơ sở sản xuất công 
nghiệp nông thôn xây dựng đề án 
dự phòng năm 2017; Khuyến công 
địa phương: Hoàn thiện các hồ sơ 
đề án kế hoạch 2017, trình Sở Tài 
chính thẩm định; Tiết kiệm năng 
lượng: hoàn thiện hồ sơ, đề án 
chi tiết kế hoạch năm 2017, trình 
Sở Công Thương và Sở Tài chính 
thẩm định.

Công tác tư vấn phát triển công 
nghiệp: Tiếp tục thực hiện 01 công 
trình chuyển tiếp với giá trị 18 triệu 
đồng;

Dự án REII mở rộng và dự án 
điện nông thôn: - Dự án cấp điện nông thôn từ 
lưới điện quốc gia: Được UBND tỉnh phê duyệt 
kế hoạch vốn 3 tỷ đồng. Giải ngân 2,639 tỷ 
đồng. Hiện đang triển khai công tác giải phóng 
mặt bằng.

Dự án trụ sở Sở Công Thương: Đã được 
UBND tỉnh phê duyệt dự án sửa chữa một số 
hạng mục khác, trị giá 1.955 tỷ đồng, phê duyệt 
kế hoạch đấu thầu, hiện đang triển khai các 
bước tiếp theo. 

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

1/2017 ước đạt 960,66 tỷ đồng, tăng 5,24% với 
tháng trước và 1,74% so với cùng kỳ. Trong đó, 
khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 62,53 tỷ đồng, 
chiếm tỷ trọng 6,5%; các khu vực kinh tế khác 
ước đạt 898,13 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 93,5%.  

Công ty TNHH RK Việt Nam

NgaøNh CoâNg ThöôNg YeâN Baùi:
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Kim ngạch xuất khẩu  tháng 1/2017 ước đạt 
6,76 triệu USD tăng 6,45% so với tháng trước 
và tăng 1,35% so với cùng kỳ. 

Công tác xúc tiến thương mại: Hoàn thành 
xây dựng các đề án kế hoạch XTTM năm 
2017 trình thẩm định; Phát hành bản tin Công 
Thương số báo Xuân 2016;  Tổ chức được 
03/15 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. 

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 1 đã kiểm tra 193 vụ; xử lý 152 vụ; 
phạt hành chính 435,95 triệu đồng; bán hàng 
tịch thu 295,528 triệu đồng; trị giá hàng tiêu 
hủy 415,731 triệu đồng; tổng giá trị thực hiện 
1.147,209 triệu đồng.

Công tác quản lý nhà nước: Các phòng, ban 
nghiệp vụ thuộc sở: Ngoài công tác chuyên 
môn thường xuyên, tập trung thực hiện tổng kết 
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, 
triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Làm 
tốt công tác tổng kết thi đua khen thưởng, có 
tác dụng tích cực động viên CB công chức viên 
chức phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ.

Làm tốt công tác tổng kết thi đua khen 
thưởng, có tác dụng tích cực động viên CB 
công chức viên chức phấn đấu trong thực hiện 
nhiệm vụ.

Mục tiêu, kế hoạch tháng 2 năm 2017: Giá 
trị SXCN (so sánh 2010) phấn đấu đạt từ 600 
tỷ đồng trở lên; Xuất khẩu phấn đấu đạt 7 triệu 
USD trở lên; Tổng mức lưu chuyển HH bán lẻ 
và doanh thu dịch vụ đạt 1.000 tỷ đồng

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế 
hoạch tháng 2 năm 2017, cần có quyết tâm 

phấn đấu ngay từ những ngày đầu tháng và 
thực hiện một số giải pháp sau:

- Tăng cường công tác phối hợp nắm bắt 
tình hình hình sản xuất kinh doanh, động viên 
các doanh nghiệp duy trì sản xuất trong tết, 
nhanh chóng đi vào sản xuất kinh doanh bình 
thường sau tết, tranh thủ tình hình thị trường 
thuận lợi đẩy mạnh  sản xuất kinh doanh. Kiểm 
tra, nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh 
bảo vệ môi trường; bảo đảm an toàn lao động; 
phòng chống cháy nổ. Kịp thời tham mưu với 
Ủy ban nhân dân tỉnh các chính sách và biện 
pháp tháo gỡ khó khăn, động viên các doanh 
nghiệp phát triển sản xuất.

- Động viên các doanh nghiệp kinh doanh 
thương mại trên địa bàn chủ động chuẩn bị lực 
lượng hàng hóa cung cấp cho thị trường trước, 
trong và sau Tết Nguyên đán, không để tình 
trạng khan hàng đội giá đáp ứng tốt nhất nhu 
cầu hàng hóa cho nhân dân. 

- 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 định 
thị trường bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật trong sản xuất kinh doanh, đôn đốc 
khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực 
hiện các quy định về khai thác chế biến khoáng 
sản, thủy điện, kinh doanh xăng dầu khí hóa 
lỏng, vệ sinh an toàn thực phẩm, khuyến mãi... 

- Tiếp tục triển khai công tác xúc tiến thương 
mại, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu 
hàng hoá cho một số doanh nghiệp nhằm 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
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Dịp tết, đoàn kiểm tra liên ngành tập trung, 
phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm sản 
xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển 

thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chú 
trọng các mặt hàng thực phẩm tiêu thụ nhiều 
như: thịt, các sản phẩm từ thịt, hải sản, rau củ 
quả, bánh, kẹo, bia rượu, nước giải khát…

Thời gian qua, các cơ quan chức năng trong 
tỉnh triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát 
an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). Đặc biệt, 
thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán 
Đinh Dậu 2017, nguy cơ mất ATVSTP rất cao.

Do đó, từ ngày 1/1 - 28/2/2017, Ban Chỉ đạo 
ATVSTP tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành 
tổ chức kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh thực 
phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Đoàn tập trung, 
phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm sản xuất, 
kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, 
nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chú trọng các 
mặt hàng thực phẩm tiêu thụ nhiều như: thịt, các 
sản phẩm từ thịt, hải sản, rau củ quả, bánh, kẹo, 

bia rượu, nước giải khát…
Trong đó, song song với công 

tác thanh tra, kiểm tra, đoàn còn 
phối hợp với các phương tiện 
truyền thông như: Báo Yên Bái, Đài 
Phát thanh - Truyền hình tỉnh, trạm 
phát thanh xã, phường triển khai 
chiến dịch truyền thông về ATVSTP, 
hướng dẫn cách lựa chọn, chế 
biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm 
an toàn, cách phòng ngừa ngộ độc 
thực phẩm và các bệnh truyền qua 
thực phẩm cho người dân.

Do nhu cầu tiêu thụ thực phẩm 
trong dịp tết đặc biệt là đối với các 
mặt hàng thực phẩm thiết yếu như: 
thịt, chả, mứt, bánh, kẹo, rượu, 

nước giải khát… của người dân tăng đột biến, 
đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức thanh tra 
45 cơ sở, trong đó, 8 cơ sở sản xuất, chế biến, 
17 cơ sở dịch vụ ăn uống, 20 cơ sở kinh doanh 
thực phẩm.

Bên cạnh những mặt hàng uy tín, bảo đảm 
tiêu chuẩn về ATVSTP, thị trường thực phẩm 
tết luôn là cơ hội cho những mặt hàng trôi nổi, 
không rõ nguồn gốc xuất xứ có dịp trà trộn vào thị 
trường, tiềm ẩn nguy cơ mất ATVSTP cao, gây 
nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

Qua thanh tra, 9 cơ sở vi phạm bị xử lý phạt 
hành chính, đoàn thanh tra đã yêu cầu một số 
cơ sở tiêu hủycác mặt hàng không đảm bảo về 
ATTP. Nhìn chung, đối với các cơ sở sản xuất, 
chế biến thực phẩm đã thực hiện tốt các quy định 
đảm bảo ATVSTP đã thực hiện khám sức khỏe 
định kỳ và xác nhận kiến thức về ATVSTP cho 
những người liên quan trực tiếp đến thực phẩm. 
Khu vực gia công đóng gói tương đối sạch sẽ, 

KhoâNg xaûY ra Ngoä ñoäC ThöïC phaåm 
TroNg dòp TeáT

Ảnh minh họa
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Năm 2016, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) Yên Bái đã tiếp 453 lượt công dân, 
tiếp nhận 253 đơn khiếu nại và đã xử lý 238 đơn, đang thụ lý là 15 đơn. Đồng thời, phối 
hợp với các đoàn thanh tra của Bộ TN&MT, của tỉnh và các ngành tổ chức 149 cuộc thanh 

tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực TN&MT đối với 582 tổ chức, cá nhân.
Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 43 đơn vị với tổng 

số tiền 326 triệu đồng, truy thu tiền sử dụng đất trên 4 tỷ đồng; kiến nghị tỉnh thu hồi 346,7 ha đất 
của 2 tổ chức.

Năm 2017, ngành tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực 
TN&MT; kiểm tra các tổ chức, đơn vị được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa đất 
vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả; đề xuất phương án xử lý và 
đưa vào quản lý chặt chẽ các quỹ đất, nhất là các quỹ đất có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm 
nghiệp; tăng cường kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm nguồn nước, nhất là kiểm soát ô nhiễm 
sông, suối lớn và nguồn nước…

Theo YBĐT

Yeân Baùi phaùt hieän vaø xöû phaït vi phaïm haønh chính 
43 ñôn vò lónh vöïc taøi nguYeân vaø moâi tröôøng

phương tiện bảo quản thực phẩm bảo đảm vệ 
sinh, nhân viên trực tiếp chế biến thực phẩm đeo 
khẩu trang, găng tay theo quy định, quy trình sản 
xuất đã chấp hành tốt các quy định về ATTP.

Đối với cơ sở dịch vụ ăn uống, 12/17 cơ sở 
được kiểm tra đã có ý thức chấp hành, thực hiện 
tốt các yêu cầu về ATVSTP, nguồn nguyên liệu 
được các cơ sở mua về để chế biến thực phẩm 
có hợp đồng chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ 
ràng, không có thực phẩm nhập lậu.

Đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm, ý 
thức chấp hành về bảo đảm ATTP ngày càng 
được nâng cao hầu hết các cơ sở kinh doanh lớn 
đều chấp hành tốt các quy định về ATVSTP, các 
sản phẩm bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải 
khát qua kiểm tra có hồ sơ công bố tiêu chuẩn 
sản phẩm, một số sản phẩm nhập khẩu đã được 
dán tem nhãn phụ đầy đủ, 20/20 cơ sở kinh 
doanh thực phẩm được kiểm tra các mặt hàng 
thực phẩm được bày bán trên quầy, đa số hàng 
hóa là của các công ty thực phẩm của Việt Nam 

sản xuất, một số mặt hàng bánh kẹo do nước 
ngoài sản xuất đã được dán tem nhãn phụ của 
nhà nhập khẩu, phân phối của Việt Nam. Đặc 
biệt, trước, trong dịp tết không có vụ ngộ độc 
thực phẩm xảy ra.

Ông Lương Quốc Dũng - Chi cục Trưởng Chi 
cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết: “Để đảm 
bảo ATVSTP, bên cạnh sự tích cực vào cuộc của 
các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn 
nguồn thực phẩm không đảm bảo ATVSTP thì 
người dân hãy là những người tiêu dùng thông 
thái, lựa chọn các mặt hàng được kiểm định, có 
nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo sức khỏe cho 
chính mình và người thân. Đồng thời, phối hợp 
với ngành chức năng phát hiện, tố giác kịp thời 
những cơ sở vi phạm ATVSTP. Nhờ đó đã hạn 
chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm, các bệnh 
lây truyền qua thực phẩm và phục vụ nhân dân 
đón tết, vui xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe”.

Theo Báo Yên Bái
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Vào dịp giáp Tết Nguyên đán 
2017, là thời điểm hàng 
hoá lưu thông mạnh trên 

thị trường, nhu cầu của người dân 
tăng cao nên các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thường lợi dụng sự 
biến động của thị trường để tăng 
giá các mặt hàng, nhất là hàng 
hóa tiêu dùng, cũng như lợi dụng 
tình hình để đầu cơ, ép giá, găm 
hàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy 
giá lên cao gây bất ổn thị trường.

Để tăng cường công tác kiểm 
tra và thực hiện nghiêm sự chỉ 
đạo của Phó Thủ tướng Chính 
Phủ - Trương Hòa Bình, Ban Chỉ 
đạo 389 Trung ương, và các Kế 
hoạch, Chỉ thị của Bộ Công Thương, Cục Quản 
lý thị trường, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh và Sở 
Công Thương 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 2017, 
tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về 
giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 
giả... trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh 
Dậu 2017. 

Chi cục Quản lý thị trường Yên Bái đã chỉ 
đạo các Đội Quản lý thị trường: Công văn số 
443/QLTT-NVTH ngày 06/12/2016 của Chi cục 
Quản lý thị trường về mở đợt cao điểm kiểm 
tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả cuối năm 2016 
và tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; Công văn 
số 27/CV-NVTH ngày 19/01/2017 của Chi cục 
Quản lý thị trường về triển khai công tác đảm 

bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên 
đán và mùa Lễ hội Xuân 2017. 

Nội dung các văn bản chỉ đạo yêu cầu các 
Đội QLTT chủ động nắm bắt giá cả, cung cầu 
hàng hóa, dự báo tình hình nhất là những mặt 
hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong 
dịp tết, kịp thời phát hiện những vấn đề phát 
sinh gây bất ổn thị trường để có giải pháp xử lý 
những tình huống có thể xảy ra; Kiểm tra kiểm 
soát chống vận chuyển kinh doanh tàng trữ vật 
liệu nổ, pháo nổ, đèn trời, đồ chơi trẻ em kích 
động bạo lực không đảm bảo an toàn, văn hóa 
phẩm độc hại, động vật rừng quý hiếm; Tăng 
cường công tác đấu tranh chống vận chuyển 
hàng nhập lậu, chú trọng các nhóm hàng như: 
thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn 
chăn nuôi, thức ăn thủy sản, rượu, bia, nước 
giải khát, đường, thuốc lá, bánh kẹo, đồ điện tử, 

taêng cöôøng kieåm tra, kieåm soaùt choáng Buoân laäu, 
gian laän thöông maïi vaø haøng giaû tröôùc, trong vaø sau 

teát nguYeân ñaùn ñinh Daäu 2017

Lực lượng QLTT Yên Bái đang làm nhiệm vụ
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hàng may mặc, hàng nông sản, thủy sản; Đẩy 
mạnh công tác kiểm tra chống sản xuất, buôn 
bán hàng giả, hàng kém chất lượng hàng hóa 
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xử 
lý các trường hợp lợi dụng tình hình để đầu cơ 
ép giá, găm hàng, đẩy giá lên cao gây bất ổn thị 
trường, tập trung kiểm tra đối với các chợ, các 
trung tâm mua sắm, siêu thị, các nhà gas, bến 
xe, các tuyến giao thông...

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã 
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, 
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Đoàn kiểm tra liên 
ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả trong dịp cuối năm 2016 và Tết Nguyên 
đán Đinh Dậu 2017. Kết quả đã có nhiều thành 
tích trong việc triển khai quyết liệt công tác kiểm 
tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Nguyên 
đán 2017 góp phần bình ổn thị trường, tạo môi 
trường cạnh tranh lành mạnh cho các thành 
phần kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng 
hoá lưu thông, nhằm đáp ứng kịp thời cho nhu 
cầu cung - cầu hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh. 

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý 
vi phạm cho thấy: hoạt động vận chuyển, buôn 
bán, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng 
kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái...vẫn 
có nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn 
tinh vi, phạm vi hoạt động liên tuyến, liên địa 
bàn gây khó khăn cho lực lượng chức năng. 
Nhất là vào dịp cận Tết, nhu cầu tiêu thụ hàng 
hóa của người dân tăng cao, các đối tượng tập 
trung hàng hóa để đưa vào thị trường nhằm tiêu 
thụ kiếm lời. Các hành vi vi phạm diễn ra trên 
mọi lĩnh vực, trong đó tập trung chủ yếu là vận 
chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, kinh doanh 
hàng quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, 
xuất xứ, hàng giả nhãn hiệu, hàng không đảm 
bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm...

 Hàng hóa vi phạm chủ yếu là bánh, kẹo, 
sữa, thuốc lá điếu nhập lậu, hàng thực phẩm 
(sữa, xúc xích, nước giải khát), nội tạng động 

vật, giày dép giả nhãn hiệu Nike, tất, gang tay, 
phụ tùng xe máy, đồ gốm sứ, súng kiếm nhựa đồ 
chơi trẻ em, hoa tươi nhập lậu, rượu, ống giấy 
phát sáng, bóng bay, nến, đồ điện gia dụng...
Trong đó hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất 
xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm buộc 
tiêu hủy tập trung vào mặt hàng bánh kẹo, sữa, 
nước giải khát, xúc xích, nội tạng động vật...

Đáng chú ý trong dịp trước và cận Tết 
Nguyên đán, hoạt động buôn bán, vận chuyển 
thuốc lá điếu nhập lậu trên tuyến đường cao tốc 
Nội Bài - Lào Cai có nhiều diễn biến phức tạp, 
số lượng thuốc lá điếu nhập lậu bị bắt giữ, xử lý 
khá lớn. Các đối tượng buôn lậu mua thu gom 
của cư dân biên giới được hưởng chính sách ưu 
đãi mang về sau đó xé lẻ, trà trộn vào hàng hóa 
khác để trốn tránh các lực lượng chức năng, 
hàng lậu được các đối tượng, vận chuyển bằng 
đủ các phương tiện như xe ôm, xách tay, cất 
giấu trên xe ô tô, vận chuyển trên các chuyến 
tàu...vào sâu trong nội địa để tiêu thụ. Trong dịp 
trước Tết Nguyên đán, Chi cục đã xử lý 02 vụ 
vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, phạt hành 
chính 47.000.000đ. Tịch thu tiêu hủy 3.490 bao 
thuốc lá nhãn hiệu “555”(loại 20 điếu/bao) và 
500 bao thuốc lá nhãn hiệu “Marlboro”(loại 20 
điếu/bao). Trị giá hàng tiêu hủy 156.000.000đ.

Bên cạnh đó, hoa tươi nhập lậu từ Trung 
Quốc cũng được các đối tượng vận chuyển trên 
tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào thị trường. 
Thông qua việc tăng cường kiểm tra kiểm soát 
trên tuyến đường này, Chi cục đã xử lý 03 vụ 
vận chuyển hoa tươi nhập lậu. Phạt hành chính 
29.500.000đ. Tịch thu và bán 379 giỏ địa lan, 
400 cây lan Hồ Điệp thu 83.640.000đ.

Các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm 
cũng đã được phát hiện và xử lý 38 vụ. Các 
mặt hàng quá hạn sử dụng như bánh kẹo, sữa, 
bim bim, xúc xích, nước giải khát, mỳ tôm...
mỳ chính giả nhãn hiệu Ajinomoto... Đặc biệt là 
sản phẩm từ động vật (lòng trâu, bò, đùi gà,...) 
không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi 
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thối. Trong thời gian này Chi cục đã phát hiện 
và xử lý 04 vụ, tiêu hủy 805 kg nội tạng, trị giá 
hàng tiêu hủy 45.505.000đ.

Lĩnh vực cụ thể vi phạm như sau:
Vi phạm về kinh doanh hàng nhập lậu: 

xử lý 49 vụ, phạt hành chính 188.700.000đ, 
bán hàng tịch thu 302.139.000đ, trị giá hàng 
tiêu hủy 241.810.000đ, tổng giá trị thực hiện 
732.649.000đ. Trị giá hàng tịch thu chờ bán 
66.551.000đ. Hàng hóa tịch thu gồm: Quần áo, 
giầy dép, tất, gang tay các loại, phụ tùng xe 
máy, vải, đồ chơi trẻ em súng kiếm nhựa, pháo 
hoa, đồ điện dân dụng, dao cạo dâu, bàn chải, 
tú lơ khơ, hoa tươi, quả tươi...

Vi phạm về buôn bán hàng giả, hàng xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ: xử lý 03 vụ, phạt 
hành chính 18.000.000 đồng, hàng tiêu hủy trị 
giá 17.354.000 đồng, tổng giá trị thực hiện là 
35.354.000 đồng. Buộc tiêu hủy 25 chiếc quần, 
áo giả mạo nhãn hiệu Adidas, 40 đôi giầy dép 
giả nhãn hiệu Nike, 12 gói mỳ chính giả nhãn 
hiệu Ajinomoto, 09 cái sen vòi INAX.

 Vi phạm trong lĩnh vực giá, đầu cơ găm 
hàng: vi phạm chủ yếu về việc các cơ sở kinh 
doanh không thực hiện niêm yết giá đối với 
mặt hàng phải niêm yết. Xử lý 21 vụ, phạt hành 
chính 15.500.000đ.

Vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm: 
Xử lý 37 vụ, phạt hành chính 75.400.000đ, 
tiêu hủy 161.822.000đ, tổng giá trị thực hiện 
236.222.000đ. Hàng hóa tiêu hủy chủ yếu là 
bánh kẹo, sữa, bim bim, mỳ tôm, xúc xích...
nước giải khát hết hạn sử dụng, rượu không đủ 
tiêu chuẩn chất lượng lưu hành, nội tạng động 
vật nhập lậu đã bốc mùi hôi thối.

Vi phạm về các điều kiện kinh doanh: như 
không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền theo quy định trước khi thực 
hiện khuyến mại... Xử lý 11 vụ, phạt hành chính 
67.300.000đ. 

Các hành vi vi phạm khác: như vi phạm về 
nhãn hàng hóa, kinh doanh hàng hóa không 

rõ nguồn gốc xuất xứ...Chi cục đã xử lý 07 vụ, 
phạt hành chính 34.000.000đ, tổng giá trị thực 
hiện 34.000.000đ. 

 * Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trước, 
trong và sau tết (số liệu tính từ ngày 15/12 đến 
ngày 01/02/2017). Chi cục QLTT Yên Bái đã 
kiểm tra 139 vụ, xử lý 115 vụ vi phạm. Tổng số 
tiền thu phạt 398.900.000đ, trong đó; Tiền bán 
hàng tịch thu 302.139.000đ; Trị giá hàng tiêu 
hủy 423.986.000đ. Tổng cộng giá trị thực hiện: 
1.125.025.000 đồng.

* Một số vụ điển hình: 
1. Ngày 06/12/2016, Đội QLTT số 4 phối hợp 

với Đội Chống buôn lậu Phòng cảnh sát kinh 
tế - công an tỉnh Yên Bái, kiểm tra xe ô tô khách 
BKS 19B-007.13 do ông Nguyễn Văn Bình, 
sinh năm 1977, địa chỉ: Phường Thọ Sơn - TP 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ điều khiển. Qua kiểm tra 
phát hiện trên xe vận chuyển 2.900 bao thuốc 
lá nhãn hiệu “555”(loại 20 điếu/bao) và 500 
bao thuốc lá nhãn hiệu “Marlboro”(loại 20 điếu/
bao). Toàn bộ số thuốc lá trên do nước ngoài 
sản xuất, không có hóa đơn, giấy tờ chứng 
minh nguồn gốc hợp pháp. Đội đã tiến hành lập 
BBVPHC và chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc 
về Chi cục trình UBND tỉnh ra QĐXP đối với ông 
Bình về hành vi cố ý vận chuyển hàng nhập lậu. 
Phạt hành chính 45.000.000đ và tịch thu tiêu 
hủy toàn bộ số thuốc lá trên. Trị giá hàng tiêu 
hủy 150.500.000đ.. 

2. Ngày 16/12/2016, Đội QLTT số 7 phối hợp 
với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế 
- môi trường tiến hành kiểm tra xe ô tô mang 
BKS 18N - 2362 do ông Trần Xuân Bình, sinh 
năm 1976, trú tại phường Hợp Minh - Thành 
phố Yên Bái. Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận 
chuyển 03 bao tải chứa nội tạng động vật (lòng 
trâu, bò, da trâu) đã bốc mùi hôi thối. Tại thời 
điểm kiểm tra ông Trần Xuân Bình không xuất 
trình được hóa đơn chứng từ gì chứng minh 
nguồn gốc số nội tạng động vật trên. Đội QLTT 
số 7 đã tiến hành lập BBVPHC và ra QĐXP xử 
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phạt hành chính đối với ông Bình về hành vi 
kinh doanh nội tạng lòng, tim, da trâu bò không 
rõ nguồn gốc, xuất xứ. Phạt tiền 8.000.000đ và 
tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số nội tạng là: 180 kg 
lòng, tim trâu bò; 95 kg da trâu. Giá trị hàng tiêu 
hủy là 16.385.000đ

3. Ngày 20/12/2016, Đội QLTT số 7 phối hợp 
với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế 
- môi trường tiến hành kiểm tra xe ô tô mang 
BKS 30Y-6098 do ông: Hoàng Văn Xa sinh năm 
1993 trú tại xã Sơn Thịnh huyện Văn Chấn. Qua 
kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 255kg 
thực phẩm thịt gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 
Đội QLTT số 7 đã tiến hành lập BBVPHC và ra 
QĐXP VPHC đối với ông Minh về hành vi kinh 
doanh thực phẩm (thịt gà) không rõ nguồn gốc 
xuất xứ. Phạt tiền 4.000.000đ, tịch thu tiêu hủy 
255kg thịt gà trị giá 9.435.000đ.

4. Ngày 19/12/2016, Đội QLTT Cơ Động 
phối hợp với Phòng cảnh sát kinh tế - Công an 
tỉnh Yên Bái kiểm tra Cửa hàng giầy dép nam 
nữ Lucky Shoes Địa chỉ: Số nhà 949 Đường 
Điện Biên, Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái do 
bà Lê Thị Hằng Địa chỉ: Thụy Thanh, Thái Thụy, 
Thái Bình làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện tại 
cửa hàng có đang bầy bán 24 đôi giầy nam 
và 16 đôi giầy giả nhãn hiệu Nike. Đội đã lập 
BBVPHC và ra QĐXP VPHC đối với bà Hằng 
về hành vi kinh doanh hàng hóa giả nhãn hiệu. 
Phạt hành chính: 10.000.000 đồng.tiêu hủy số 
giầy trên, trị giá hàng tiêu hủy 9.440.000đ

5. Ngày 10/01/2017, Đội QLTT số 4 phối hợp 
cùng Đội chống buôn lậu Phòng cảnh sát kinh 
tế - Công an tỉnh Yên Bái, kiểm tra xe ô tô BKS 
24C-068.59 do ông Ngô Văn Kiên, lái xe, sinh 
năm 1970, địa chỉ: xã Nhân Chính, huyện Lý 
Nhân, tỉnh Hà Nam điều khiển. Qua kiểm tra 
phát hiện trên xe vận chuyển: 750 chai rượu 
vang nho loại 700ml/chai do công ty TNHH 
rượu bia nước giải khát Hải Hà - Hà Nội sản 
xuất không dán tem, không đảm bảo chất lượng 
vệ sinh an toàn thực phẩm; Lô mỹ phẩm do 

nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng 
từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp gồm: 5 
hộp sữa tắm, 38 hộp kem dưỡng da, 48 hộp 
dầu gội đầu, 49 bánh xà phòng, 11 bình xịt 
lau giầy, 06 hộp xịt thơm, 24 lọ lăn khử mùi. 
Đội đã tiến hành lập BBVPHC và chuyển giao 
toàn bộ hồ sơ vụ việc về Chi cục ra QĐXP đối 
với ông Lợi về 02 hành vi. Trong đó, 01 hành 
vi kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, phạt hành 
chính 7.500.000đ. Tịch thu tiêu hủy toàn bộ lô 
mỹ phẩm trên trị giá 18.860.000đ; 01 hành vi 
kinh doanh sản phẩm rượu sản xuất trong nước 
không dán tem sản phẩm rượu sản xuất trong 
nước, phạt hành chính 15.000.000đ, tịch thu số 
rượu trên trị giá 45.000.000đ. Tổng phạt hành 
chính 22.500.000đ.

6. Ngày 12/01/2017, Đội QLTT số 4 phối hợp 
cùng Đoàn kiểm tra liên ngành và Đội chống 
buôn lậu Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh 
Yên Bái, kiểm tra xe ô tô BKS 24C-002.41 do 
ông Đỗ Ngọc Quý, sinh năm 1952, địa chỉ: P.Kim 
Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai điều khiển. Qua 
kiểm tra phát hiện trên xe có vận chuyển 320 
giỏ hoa Địa lan do Trung Quốc sản xuất, không 
có hóa đơn chứng từ gì chứng minh nguồn 
gốc hợp pháp. Đội đã tiến hành lập BBVPHC 
và chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc về Chi 
cục trình UBND tỉnh ra QĐXP đối với ông Quý 
về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Phạt 
hành chính 20.000.000đ. Tịch thu và bán 320 
giỏ địa lan trên nộp ngân sách 50.240.000đ tiền 
bán hàng.

Với kết quả trên, khẳng định lực lượng 
QLTT Yên Bái đã thực hiện tốt chức năng 
kiểm tra, kiểm soát thị trường góp phần bình 
ổn thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích của 
người tiêu dùng và nhà sản xuất, nhà kinh 
doanh hợp pháp, tạo thuận lợi để nhân dân 
vui xuân đón Tết Nguyên Đán Đinh Dậu thật 
sự vui vẻ, an toàn.

Nguồn: Chi cục QLTT
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Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an 
toàn thực phẩm cho nhân dân trong 
mùa lễ hội. Sở Công Thương Yên Bái 

đã có văn bản gửi các đơn vị Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố và Chi cục quản lý 
thị trường về tăng cường công tác đảm bảo an 
toàn thực phẩm (ATTP) tại các Lễ hội xuân trên 
địa bàn trong năm 2017.

Theo đó, Sở Công Thương yêu cầu Chi cục 
quản lý thị trường chỉ đạo các Đội Quản lý thị 
trường tăng cường các biện pháp kiểm tra lưu 
thông hàng hóa, kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả 
các hành vi, vi phạm về an toàn thực phẩm nhất 
là các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều 
trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ 
hội Xuân 2017 tại địa phương như: Bánh, mứt, 
kẹo, bia, rượu, nước giải khát,….

Phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng các huyện, 
thị xã, thành phố phối hợp các đơn vị liên quan 
chủ động tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo 
liên ngành về ATTP huyện, thị xã, thành phố chỉ 
đạo các đơn vị chức năng, UBND xã, phường, 
thị trấn chủ động triển khai các biện pháp bảo 
đảm ATTP như: Bố trí, quy hoạch các quán ăn, 

quầy hàng trong các lễ hội đảm bảo vệ sinh an 
toàn, có đủ nước sạch trong sơ chế, chế biến 
thực phẩm, vệ sinh trong ăn uống; bố trí nơi 
thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh chung. Tăng 
cường các hoạt động kiểm tra liên ngành về 
ATTP, quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn 
uống, thức ăn đường phố ở khu vực có tổ chức 
lễ hội. Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở thực 
phẩm có hành vi vi phạm về ATTP theo quy định.

Phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng các huyện, 
thị xã, thành phố thành lập các đoàn thanh tra, 
kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra, xử lý các 
vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm (nếu có) 
tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
trên địa bàn và tăng cường hoạt động tuyên 
truyền phổ biến kiến thức pháp luật về bảo đảm 
an toàn thực phẩm; kiểm tra, giám sát trong 
ngành và liên ngành việc thực hiện các văn bản 
quy phạm pháp luật về bảo đảm an toàn thực 
phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm 
thương mại.

Nguồn: Phòng CNNL

Tiếp tục đà thắng lợi thực hiện hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được 
giao đối với chức năng phục vụ quản lý 

nhà nước Ngành Công thương tỉnh Yên Bái 
năm 2016.

Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, 
mừng đất nước đổi mới, quyết tâm vượt qua 

mọi khó khăn, thực hiện hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, triển khai đạt 
hiệu quả cao các đề án Khuyến công, Tiết kiệm 
năng lượng nhằm hỗ trợ kịp thời để thúc đẩy 
quá trình thu hút đầu tư, đầu tư mới, đầu tư mở 
rộng, cải tiến dây chuyền thiết bị của các doanh 
nghiệp sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 

trung taâm khuYeán coâng vaø tö vaán phaùt trieån coâng nghieäp 
trieån khai thöïc hieän nhieäm vuï keá hoaïch naêm 2017

Yên Bái: Tăng cường công Tác đảm Bảo an Toàn 
Thực phẩm Tại các Lễ hội xuân năm 2017
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nghiệp trên địa bản tỉnh cũng như thực hiện tốt 
dịch vụ tư vấn phát triển công nghiệp mang lại 
nguồn thu cho đơn vị và nộp thuế cho ngân sách 
nhà nước. Ngay từ đầu năm 2017, Trung tâm đã 
phát động phong trào thi đua yêu nước trong lao 
động, gắn quyền lợi với trách nhiệm của người 
lao động, thực hiện phương châm “Tiến độ, chất 
lượng, hiệu quả” thực hiện phấn đấu hoàn thành 
kế hoạch trên ba lĩnh vực Khuyến công với giá 
trị 4,3 tỷ đồng, trong đó Khuyến công quốc gia 
1,3 tỷ đồng tập trung vào lĩnh vực Xây dựng mô 
hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ 
và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu 
thủ công nghiệp. Khuyến công địa phương 3,0 
tỷ đồng tập trung vào một số lĩnh vực Đào tạo 
nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề; Nâng 
cao năng lực quản lý cho các cơ sở CNNT; phát 
triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; 
cung cấp thông tin về các chính sách phát triển 
công nghiệp; nâng cao năng lực quản lý và tổ 
chức thực hiện. Tiết kiệm năng lượng 0,45 tỷ 
đồng tập trung vào các lĩnh vực Tăng cường 
quản lý nhà nước và nâng cao nhận thức cộng 
đồng về sử dụng NLTK&HQ; sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công 
nghiệp, xây dựng và chiếu sáng công cộng; tiết 
kiệm năng lượng trong hoạt động dịch vụ và hộ 
gia đình; điều tra khảo sát xây dựng kế hoạch 
và viết đề án năm 2017 và 2018. Giá trị dịch 
vụ Tư vấn 2,5 tỷ đồng tập trung vào lĩnh vực tư 
vấn điện, tư vấn mỏ khoáng sản và tư vấn xây 
dựng dân dụng & công nghiệp và một số công 
tác khác do lãnh đạo Sở Công Thương giao.

Với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi kế 
hoạch được giao Ban Giám đốc Trung tâm đã 
đề ra nhiều giải pháp triển khai cụ thể trong đó 
tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể trọng tâm.

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng cho công chức, viên chức; công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đề cao trách nhiệm 
của từng cá nhân.

Bám sát các nội dung chương trình, kế hoạch 
Khuyến công, Tiết kiệm năng lượng để mở rộng 
các nội dung chương trình. Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến thông tin, vận động các 
đơn vị, doanh nghiệp tham gia tích cực các nội 
dung Tiết kiệm năng lượng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính 
sách hỗ trợ của chương trình Khuyến công và 
tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các phòng 
Kinh tế và Kinh tế hạ tầng các huyện, thị, thành 
phố, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn 
trong việc đăng ký, xây dựng, triển khai thực 
hiện và quản lý đề án khi đi vào hoạt động.

Sát sao các cơ sở công nghiệp nông thôn 
để hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời giúp các cơ sở 
tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Hỗ trợ các 
đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tham gia giới 
thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm công nghiệp 
qua các Hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh.

Tăng cường trao đổi thông tin, học tập 
kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ với 
các tỉnh bạn.

Tập trung thực hiện tốt 3 lĩnh vực tư vấn chủ 
chốt, đó là tư vấn về điện, tư vấn về mỏ khoáng 
sản và tư vấn về xây dựng dân dụng & công 
nghiệp; mở rộng công tác quan hệ, nắm bắt 
thông tin trong hoạt động đầu tư để liên hệ tìm 
việc làm. Thực hiện tốt hơn nữa 6 giải pháp cơ 
bản, quan trọng của Sở Công Thương.

Chủ động cử đội ngũ cán bộ đi tập huấn các 
Thông tư, Nghị định mới do các Sở, Ban, Ngành 
tổ chức, đồng thời kết hợp đầu tư nguồn nhân 
lực và cơ sở vật chất, nâng cao năng lực để áp 
dụng vào mọi lĩnh vực hoạt động. 

Với sự quyết tâm của Ban Giám đốc Trung 
tâm cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của 
Lãnh đạo Sở Công Thương Yên Bái và sự đoàn 
kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu của tập thể 
cán bộ viên chức trong toàn Trung tâm, Trung 
tâm sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2017./.                                                              

Nguồn: TTKC&TVPTCN
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Keát quaû phuïc vuï Teát Nguyeân ñaùn 
Ñinh Daäu naêm 2017

Thực hiện Chỉ thị 12/CT-BCT 
ngày 01/11/2016 của Bộ 
Công thương 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; Sở Công thương 
Yên Bái tổng hợp kết quả phục vụ 
Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 
2017 trên địa bàn tỉnh cụ thể trong 
và sau Tết, thị trường không còn 
sôi động như trước Tết, ngay từ 
ngày mùng 2 Tết một số sạp hàng 
rau xanh, thực phẩm tươi sống, 
cửa hàng công nghệ phẩm đã mở 
cửa để bán hàng lấy lộc đầu xuân 
vừa để phục vụ tiêu dùng và bà 
con đi lễ đền, chùa. Các mặt hàng bánh, mứt, 
keo, rượu, bia, nước giải khát... đều không tăng 
giá so với dịp trước Tết. Nhu cầu sau những 
ngày Tết chủ yếu tập trung vào các mặt hàng 
rau xanh, thực phẩm tươi sống và các mặt hàng 
phục vụ hoạt động cúng lễ trong gia đình và các 
lễ hội truyền thống. Giá cả các mặt hàng thực 
phẩm tươi sống, rau xanh tăng nhẹ so với dịp 
trước Tết. Rau củ có giá từ 15.000 - 25.000đ/
kg; măng tươi có giá từ 25.000 - 30.000đ/kg; 
Thịt trâu, bò 290.000 - 300.000đ/kg, thịt lợn 
mông 60.000 - 80.000đ/kg. Cá chép có giá từ 
140.000đ - 150.000đ/1kg....

Công tác phục vụ tết của các doanh nghiệp 
thương mại được quan tâm cụ thể: Công ty 
Cổ phần lương thực Yên Bái kinh doanh gạo 
thường xuyên trong dịp cuối năm 40 tấn gạo, trị 
giá 500 triệu đồng. Các đơn vị kinh doanh công 
nghệ phẩm đã có kế hoạch đẩy mạnh phân phối 

các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu của nhân 
dân trong dịp Tết tới các đại lý bán lẻ trên toàn 
tỉnh. Một số mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán 
có tính thời điểm như Bia Tết cành đào, Mứt tết, 
Bánh kẹo mẫu mã có trang trí hàng Tết được 
các đơn vị đã đẩy mạnh bán ra trước tết, không 
còn tồn đọng hàng sau tết. Đến nay doanh thu 
các mặt hàng là mặt hàng rượu bia, bánh kẹo, 
thuốc lá, hàng công nghệ phẩm, hàng thực 
phẩm đông lạnh và hàng tiêu dùng thực hiện 
được như Công ty Cổ phần thương mại Du lịch 
Miền tây: Doanh thu 3 tỷ đồng tập trung chủ yếu 
là Bánh mứt kẹo tết và hàng rượu bia, hàng tiêu 
dùng; Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch 
và đầu tư Yên Bái: Doanh thu 5 tỷ đồng tiền 
hàng tập trung vào rượu bia và hàng công nghệ 
phẩm, tiêu dùng; Công ty TNHH Thương mại 
Thành Ngọc: Doanh thu 8 tỷ đồng tập trung vào 
dầu ăn và hàng công nghệ phẩm; Công ty TNHH 
Thương mại và Dịch vụ Hải Phượng: Doanh thu 

Ảnh minh họa
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10 tỷ đồng, tập trung hàng công nghệ phẩm; 
Công ty TNHH Anh Mỹ: Doanh thu 2 tỷ đồng, 
tập trung vào hàng Công nghệ phẩm, hàng thực 
phẩm đông lạnh và hàng tiêu dùng khác; Công 
ty TNHH Hùng Cường: Doanh thu 6 tỷ đồng, tập 
trung vào hàng công nghệ phẩm; Công ty TNHH 
Linh Hưng: Doanh thu 2 tỷ đồng, tập trung vào 
hàng công nghệ phẩm; Công ty TNHH HD-Tec: 
Doanh thu 2 tỷ đồng đồng, tập trung vào hàng 
công nghệ phẩm; Công ty TNHH Vinh Quang: 
Doanh thu 2 tỷ đồng, tập trung vào hàng công 
nghệ phẩm; DNTN Sức Xuân: Doanh thu 2 tỷ 
đồng, tập trung vào hàng công nghệ phẩm; 
Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Tuyết: Doanh thu 
3 tỷ đồng tập trung vào hàng Mỹ  phẩm, Công 
nghệ phẩm; Doanh nghiệp Tư nhân Hằng Hiển: 
Doanh thu 10 tỷ đồng tập trung hàng công 
nghệ phẩm; Doanh nghiệp Tư nhân Nga Hoàn: 
Doanh thu 2 tỷ đồng, tập trung vào hàng công 
nghệ phẩm. Như vậy, kinh phí tạm tính tại thời 
điểm của 14 doanh nghiệp kinh doanh lương 
thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng doanh thu là 
57,5 tỷ đồng. (Năm mươi bẩy tỷ, năm trăm triệu  
đồng chẵn).

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường: Hoạt 
động vận chuyển, buôn bán, kinh doanh hàng 
nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn 
tỉnh Yên Bái...vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, 
với nhiều thủ đoạn tinh vi, phạm vi hoạt động liên 
tuyến, liên địa bàn gây khó khăn cho lực lượng 
chức năng. Nhất là vào dịp cận Tết, nhu cầu tiêu 
thụ hàng hóa của người dân tăng cao, các đối 
tượng tập trung hàng hóa để đưa vào thị trường 
nhằm tiêu thụ kiếm lời. Các hành vi vi phạm diễn 
ra trên mọi lĩnh vực, trong đó tập trung chủ yếu là 
vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, kinh do-
anh hàng quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, 
xuất xứ, hàng giả nhãn hiệu, hàng không đảm bảo 
chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm... Hàng 
hóa vi phạm chủ yếu là bánh, kẹo, sữa, thuốc lá 

điếu nhập lậu, hàng thực phẩm (sữa, xúc xích, 
nước giải khát), nội tạng động vật, giày dép giả 
nhãn hiệu Nike, tất, gang tay, phụ tùng xe máy, 
đồ gốm sứ, súng kiếm nhựa đồ chơi trẻ em, hoa 
tươi nhập lậu, rượu, ống giấy phát sáng, bóng 
bay, nến, đồ điện gia dụng... Trong đó hàng hóa 
không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an 
toàn thực phẩm buộc tiêu hủy tập trung vào mặt 
hàng bánh kẹo, sữa, nước giải khát, xúc xích, 
nội tạng động vật...Đáng chú ý trong dịp trước và 
cận Tết Nguyên đán, hoạt động buôn bán, vận 
chuyển thuốc lá điếu nhập lậu trên tuyến đường 
cao tốc Nội Bài - Lào Cai có nhiều diễn biến 
phức tạp, số lượng thuốc lá điếu nhập lậu bị bắt 
giữ, xử lý khá lớn. Các đối tượng buôn lậu mua 
thu gom của cư dân biên giới được hưởng chính 
sách ưu đãi mang về sau đó xé lẻ, trà trộn vào 
hàng hóa khác để trốn tránh các lực lượng chức 
năng, hàng lậu được các đối tượng, vận chuyển 
bằng đủ các phương tiện như xe ôm, xách tay, 
cất giấu trên xe ô tô, vận chuyển trên các chuyến 
tàu... vào sâu trong nội địa để tiêu thụ. Trong dịp 
trước Tết Nguyên đán, đơn vị chức năng đã xử 
lý 02 vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, phạt 
hành chính 47.000.000đ. Tịch thu tiêu hủy 3.490 
bao thuốc lá nhãn hiệu “555”(loại 20 điếu/bao) 
và 500 bao thuốc lá nhãn hiệu “Marlboro”(loại 20 
điếu/bao). Trị giá hàng tiêu hủy 156.000.000đ. 
Bên cạnh đó, hoa tươi nhập lậu từ Trung Quốc 
cũng được các đối tượng vận chuyển trên tuyến 
cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào thị trường. Thông 
qua việc tăng cường kiểm tra kiểm soát trên 
tuyến đường này, đơn vị chức năng đã xử lý 
03 vụ vận chuyển hoa tươi nhập lậu. Phạt hành 
chính 29.500.000đ. Tịch thu và bán 379 giỏ địa 
lan, 400 cây lan Hồ Điệp  thu 83.640.000đ. Các 
hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm cũng đã 
được phát hiện và xử lý 38 vụ. Các mặt hàng 
quá hạn sử dụng như bánh kẹo, sữa, bim bim, 
xúc xích, nước giải khát, mỳ tôm...mỳ chính giả 
nhãn hiệu Ajinomoto... Đặc biệt là sản phẩm 
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từ động vật (lòng trâu, bò, đùi gà,...) không rõ 
nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối. Trong 
thời gian này đơn vị chức năng đã phát hiện và 
xử lý 04 vụ, tiêu hủy 805 kg nội tạng, trị giá hàng 
tiêu hủy 45.505.000đ

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trước, trong và 
sau tết tính từ ngày 15/12 đến ngày 01/02/2017. 
Số vụ kiểm tra: 139 vụ; Số vụ xử lý: 115 vụ; Số hàng 
vi: 128 hành vi; Phạt hành chính: 398.900.000 
đồng; Bán hàng tịch thu: 302.139.000 đồng; Trị 
giá hàng tiêu huỷ: 423.986.000 đồng; Cộng giá 
trị thực hiện: 1.125.025.000 đồng 

Công tác tổ chức đón tết đối với cán bộ công 
nhân viên chức của ngành đều tổ chức đón tết 
vui vẻ, tiết kiệm theo đúng chủ trương của Tỉnh. 
Ngoài lương cho cán bộ, công nhân viên các đơn 
vị doanh nghiệp đều có có quà tặng tết động viên 
cho cán bộ công nhân viên chức ngành. Ngoài ra 
vào ngày gặp mặt đầu xuân tết âm lịch, các đơn 

vị đều tổ chức gặp mặt toàn thể cán bộ, công 
nhân viên tạo được không khí vui tươi đoàn kết 
và phấn khởi trong toàn ngành. Cho đến thời 
điểm 02/02 (tức mùng 6 tết) công tác bảo vệ tài 
sản, hàng hoá và an toàn giao thông trong ngành 
công thương được đảm bảo. Các hoạt động kinh 
doanh đã trở lại nhịp độ bình thường, ngay trong 
chiều ngày mùng hai (02) tết một số điểm kinh 
doanh đã mở cửa bán hàng phục vụ nhu cầu của 
người dân. Giá hàng hóa như thực phẩm tươi 
sống và nhóm rau xanh có tăng giá nhưng không 
đáng kể so với trước tết. Đến ngày 31/01/2017 
(tức mùng 4 tết AL) các cơ sở kinh doanh hàng 
công nghệ phẩm (bánh kẹo, rượu, bia, nước giải 
khát, thuốc lá...) cùng một số điểm bán hoa tươi 
và hoa quả đã hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu 
đi lễ chùa đầu năm của người dân./.

Nguồn: Phòng QLTM

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

Giaù caû thò tröôøng haøng hoùa taïi thaønh phoá Yeân Baùi 
töø 01-20/02/2017

Dạo qua thị trường thành phố Yên Bái những ngày đầu tháng 02/2017, giá các mặt 
hàng lương thực, thực phẩm tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố lại trở lại 
bình thường và giá cả ổn định hơn so với những ngày giáp Tết Nguyên đán 2017 Đinh 

Dậu. Cụ thể: Thịt gà hơi: 100.000 - 110.000đ/kg, gà mổ sẵn: 150.000 - 160.000 đ/kg; Lợn hơi: 
38.000 - 40.000 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: 12.200 đ/kg, 
Sắt  10 Hòa Phát 75.500 đ/cây, Sắt  12 Hòa Phát 120.000 đ/cây, Sắt  14 Hòa Phát 164.000 
đ/cây, Sắt  16 Hòa Phát 208.000 đ/cây, Sắt  18 Hòa Phát 270.000 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 NOR-
CEM Yên Bình (PC30): 930.000 đ/tấn; Xi măng NORCEM Yên Bình (PC40): 1.060.000 đ/tấn.
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Cheânh leäch
Giaù caû haøng hoùa

01-20/01/2017 01-20/02/2017

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 Rorcem 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 Rorcem 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

315.000

295.000

360.000

350.000

18.800

17.940

14.020

1.060.000

17.000

18.000

363.000

345.000

400.000

350.000

18.800

17.940

14.020

+48.000

+60.000

+40.000

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

KiNh Teá VieäT Nam 2016: CoâNg Nghieäp VaãN ñoùNg 
Vai Troø ChíNh TroNg TaêNg TröôûNg

Tăng trưởng toàn cầu năm 
2016 đang theo hướng yếu 
đi so với dự kiến, chủ yếu 

phản ánh đà tăng trưởng bị suy giảm 
ở các nền kinh tế lớn và phát triển. 
Trong bối cảnh đó, môi trường kinh 
tế vĩ mô nước ta tiếp tục được củng 
cố, mặc dù đà tăng trưởng GDP đã 
phần nào chững lại.

Các yếu tố tăng trưởng bền vững
Môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục 

ổn định, trước hết là do nền tảng 
tăng trưởng được giữ vững. Nhìn 
trên con số, tăng trưởng năm 2016 
chỉ thấp hơn 2015, và cao hơn so Nguồn: Tổng cục Thống kê (đồ họa: Hoàng Yến)

Tin Trong Nöôùc
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với 3 năm còn lại trong 5 năm gần 
đây.

Phân tích theo cơ cấu, tăng 
trưởng 2016 chững lại chủ yếu do 
yếu tố tác động của hạn hán đến sản 
lượng nông nghiệp, sản lượng dầu 
thô bị cắt giảm, và sức cầu bên ngoài 
chững lại. Tuy nhiên, các yếu tố đảm 
bảo tăng trưởng căn bản - như sức 
cầu mạnh trong nước và các ngành 
sản xuất định hướng xuất khẩu - vẫn 
đứng vững.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công 
nghiệp (IIP) tháng 11 ước tăng 7,2% 
so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 
mức tăng 6,5% của tháng trước. 
Tính chung 11 tháng, IIP tăng 7,3% so với cùng 
kỳ năm trước, thấp hơn so với mức tăng 9,9% của 
cùng kỳ năm 2015.

Nhưng phân tích theo cơ cấu, thì chỉ số IIP năm 
2016 tích cực hơn 2015. Bởi khu vực công nghiệp 
chế biến chế tạo vốn là nền tảng cho tăng trưởng, 
11 tháng đầu năm 2016 tăng 11%, cao hơn so với 
10,3% của cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân IIP 
năm nay thấp đến từ khu vực khai thác khoáng 
sản giảm 6,3% (do cắt giảm sản lượng khai thác 
dầu thô vì giá dầu thế giới vẫn thấp), trong khi 
cùng kỳ năm 2015 tăng 8%.

Yếu tố thứ hai là sức cầu trong nước mạnh lên. 
Tính chung 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa 
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3,2 
triệu tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. 
Điều đáng quan tâm hơn, giá trị lõi trong tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
là doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt trên 2,4 triệu 
tỷ đồng, chiếm tới 76%, cho thấy động lực tăng 
trưởng của khu vực này rất mạnh mẽ.

Yếu tố thứ ba là trong bối cảnh sức cầu thế giới 
giảm, xuất khẩu nước ta đã lấy lại đà tăng trưởng 
với mức tăng 7,5% trong 11 tháng đầu năm nay, 
cao hơn so với mức tăng 7%, 5,9% và 6,6% của 

quý III, quý II và quý I.
Đi đôi với các yếu tố tăng trưởng căn bản nói 

trên là lạm phát cơ bản vẫn được kiểm soát và chỉ 
số giá tiêu dùng vẫn thấp hơn mục tiêu 5% của 
Chính phủ.

Cảnh giác với rủi ro
Tính đến nay, sản xuất công nghiệp vẫn đóng 

vai trò chính trong tăng trưởng; tiếp theo là sức 
cầu trong nước và hoạt động ngoại thương. Tuy 
nhiên, mức tăng trưởng tương đối cao của nước 
ta đạt được trong năm nay một phần nhờ tín dụng 
tiếp tục tăng nhanh và chính sách tài khóa hỗ trợ 
mà điểm nhấn là đẩy mạnh đầu tư công.

Những biện pháp này có thể kích thích tăng 
trưởng trong ngắn hạn - nhưng nếu kéo dài sẽ 
làm gia tăng những rủi ro tài khóa và tài chính 
trong trung hạn. Mặc dù áp lực lạm phát vẫn ở 
mức thấp, nhưng hiện đang có những quan ngại 
về việc chính sách tiền tệ mở rộng trong thời gian 
dài - giống như trước đây - sẽ gây áp lực lên giá cả 
tài sản, từ đó kích hoạt áp lực lạm phát về lâu dài.

Tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức cao, trong 11 
tháng đạt khoảng 14%, và nhiều khả năng đạt 17-
18% tính đến hết tháng 12 làm dấy lên quan ngại 
về tăng rủi ro đối với ổn định tài chính trong trung 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (đồ họa: Hoàng Yến)
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hạn… Tăng trưởng tín dụng cao gấp gần ba lần 
so với tốc độ tăng trưởng GDP - có thể làm tăng 
những rủi ro về ổn định tài chính, đặc biệt với tỷ lệ 
tín dụng trên GDP, hiện ở mức 112% là khá cao 
đối với quốc gia có mức thu nhập như nước ta.

Bên cạnh đó, bội chi ngân sách cũng đang 
ở mức cao đã và diễn ra trong nhiều năm gần 
đây. Bội chi ngân sách bình quân ở mức 5,5% 
GDP trong 5 năm qua, dẫn đến nợ công tăng 
cao. Nợ công thời gian qua tăng nhanh và đang 
tiến sát đến ngưỡng theo luật định ở mức 65% 
GDP. Bộ Tài chính cho biết tổng dư nợ công của 
Việt Nam tính đến cuối năm 2015 (gồm nợ của 
Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ 
của chính quyền địa phương) được ước tính ở 
mức 62,2% GDP.

Hành động quyết liệt
Áp lực tài khóa kéo dài khiến Chính phủ đang 

có những hành động kiên quyết cả trước mắt lẫn 
trong trung hạn.

Đầu tiên là Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Chỉ thị số 22/CT-TTg, tháng 6/2016, về tăng cường 
triển khai các nhiệm vụ tài chính và ngân sách nhà 
nước năm 2016. Theo đó, tăng cường hiệu quả và 
hiệu suất đầu tư công là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng nhất để củng cố chi đầu tư. Bên cạnh 
đó Chính phủ đưa ra các biện pháp kiên quyết 
nhằm ổn định và hợp lý hóa chi thường xuyên, và 
đạt được kết quả khả quan. Tổng chi ngân sách 
nhà nước năm 2016 dự kiến tăng khoảng 3,5% 
theo giá hiện hành so với số ước thực hiện năm 
2015, thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tăng bình 
quân mỗi năm 14% giai đoạn 2011 - 2015.

Tiếp đến, Chính phủ tiếp tục cam kết giảm bội 
chi ngân sách trong trung hạn nhằm kiềm chế tốc 
độ tỷ lệ nợ công trên GDP. Kế hoạch tài chính trung 
hạn 2016 - 2020, được Quốc hội thông qua ngày 
9/11/2016, cho thấy dự kiến từng bước điều chỉnh 
ngân sách trong 4 năm tiếp theo. Kế hoạch đã xác 
định mục tiêu giảm bội chi ngân sách xuống 3,5% 
GDP vào năm 2020.

Nhằm đạt được những mục tiêu này, Chính 
phủ hiện đang tìm cách tăng cường huy động thu. 
Về chính sách thu, sẽ tiếp tục cải cách chính sách 
theo hướng đẩy mạnh huy động thu trong nước.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, số thu của Việt 
Nam vẫn ở mức cao, nhưng đã giảm dần trong 
những năm gần đây. Tỷ trọng tổng thu và thu từ 
thuế trên GDP lần lượt giảm từ mức 26% và 23% 
giai đoạn 2006 - 2010 xuống còn 23% và 20,4% 
giai đoạn 2011 - 2015. Có 3 yếu tố làm giảm tỷ 
trọng: (1) giảm thu từ dầu thô; (2) giảm mạnh thuế 
xuất nhập khẩu do hội nhập toàn cầu sâu hơn; và 
(3) giảm nguồn thu từ đất. Tuy nhiên, những năm 
gần đây cơ cấu thu đã có những chuyển biến tích 
cực do số thu dựa vào các nguồn thu bền vững 
hơn. Tỷ lệ thu nội địa trên tổng thu tăng đáng kể từ 
52% giai đoạn 2001 - 2005 lên đến trên 68% giai 
đoạn 2011 - 2015.

Chiến lược cải cách thuế tổng thể của Chính 
phủ hướng đến chấm dứt xu hướng giảm thu và 
ổn định thu ở mức khoảng 22 - 23% GDP. Theo 
Bộ Tài chính, Chiến lược này sẽ giúp xử lý được 
những thách thức về cân đối ngân sách, suy giảm 
nguồn thu từ xuất nhập khẩu và tình trạng xói mòn 
cơ sở tính thuế ngày càng lớn do hội nhập toàn 
cầu; đồng thời cải thiện được môi trường đầu tư.

Cùng với đó, là chương trình phát triển kinh 
tế trong trung hạn, bao gồm phát triển mạnh mẽ 
khu vực kinh tế tư nhân và thu hút đầu tư trực tiếp 
nước ngoài; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đi 
đôi với tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu các thị 
trường nhân tố sản xuất quan trọng, bao gồm thị 
trường quyền sử dụng đất, thị trường nhân lực và 
thị trường khoa học công nghệ; tái cơ cấu ngân 
sách nhà nước và khu vực dịch vụ sự nghiệp công.

Những biện pháp trên cuối cùng là để mang lại 
một chính sách tài khóa bền vững, ổn định kinh tế 
vĩ mô nước ta, coi đây là môi trường thuận lợi thu 
hút đầu tư, kể cả các tầng lớp dân cư, tiến tới mô 
hình tăng trưởng dựa trên năng suất.

Theo: Tạp chí Công Thương
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Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được 
Quốc hội, Chính phủ giao cho năm 2017, 

Bộ Công Thương xác định sẽ tập trung đi thẳng 
vào giải quyết những vấn đề được coi là điểm 
nghẽn, là hạn chế trong phát triển của Ngành. 
Trong đó, xác định năm 2017 sẽ tập trung vào 6 
nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy theo 
Nghị định mới của Chính phủ, xây dựng đội ngũ 
cán bộ dựa trên phẩm chất chính trị và trình độ 
chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu của 
đổi mới. Việc chúng ta thực hiện tái cơ cấu Bộ 
Công Thương theo hướng tinh giản hóa, gọn 
nhẹ, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước chắc 
chắn còn chưa đủ, phải còn đi kèm với công 
tác về thể chế, nâng cao năng lực của đội ngũ 
công chức, viên chức của ngành Công Thương. 
Đây là những giải pháp vô cùng quan trọng đảm 
bảo cho chúng ta có một Chính phủ kiến tạo, 
một Chính phủ hành động, phục vụ tại Bộ Công 
Thương, đáp ứng những yêu cầu của hội nhập 
và phát triển trong giai đoạn tới đồng thời giải 

quyết được những tồn tại yếu kém 
bao năm nay liên quan đến quản lý 
nhà nước của chúng ta.

2.Tiếp tục xây dựng và hoàn 
thiện thể chế, khơi thông nguồn 
lực sản xuất kinh doanh, tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp phát triển. 
Theo đó, tiếp tục nghiên cứu, tháo 
gỡ những rào cản trong đầu tư kinh 
doanh, cải cách thủ tục hành chính, 
áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông 
tin, xây dựng Chính phủ điện tử 
thực hiện có hiệu quả về phát triển 
kinh tế và hội nhập.

3. Tập trung giải quyết một 
cách căn bản những điểm tồn tại, 
hạn chế lớn trong phát triển công 
nghiệp. Đó là những vấn đề về tái 

cơ cấu trong phát triển ở các lĩnh vực dầu khí, 
điện, than, phân bón hóa chất; thúc đẩy phát 
triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng gắn kết và 
tham gia chặt chẽ hơn vào chuỗi giá trị của khu 
vực và thế giới; xử lý tốt bài toán an ninh năng 
lượng quốc gia trong dài hạn gắn với bảo đảm 
những vấn đề về môi trường; xử lý một cách căn 
bản các vấn đề về an toàn thủy điện và an toàn 
xả lũ. Đặc biệt, như đã nói ở trên, giải quyết tồn 
tại ở các dự án lớn thua lỗ, kém hiệu quả với 
những giải pháp căn cơ và hiệu quả đi kèm đó là 
những giải pháp về mặt thể chế, pháp lý, nhân 
lực... đảm bảo không xảy ra tình trạng tương tự 
trong tương lai.

4. Cần đặc biệt quan tâm bên cạnh việc thực 
hiện các cơ hội, các cam kết quốc tế, rất cần xử 
lý tốt các công cụ của phòng vệ thương mại và 
xây dựng hàng rào kỹ thuật để bảo vệ thị trường 
nội địa đi kèm với phát triển hạ tầng thương mại, 
các kênh phân phối, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
cũng như nhu cầu của đời sống nhân dân và xã 
hội.

Ảnh minh họa

NgaøNh CoâNg ThöôNg Naêm 2017: 
6 Nhieäm vuï TroïNg Taâm
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5. Củng cố một bước trong phát triển hệ thống 
phân phối bán lẻ trong nước; hình thành đồng 
bộ hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại thông 
suốt trên khắp các địa bàn, khu vực thị trường 
từ thành thị tới các khu vực nông thôn, miền núi, 
vùng sâu, vùng xa; cùng với triển khai đi vào 
chiều sâu Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam” để tạo điều kiện cho 
hàng Việt Nam phát triển rộng khắp, khai thác 
tốt tiềm năng của thị trường trong nước rộng lớn 
cũng như trong khung khổ hội nhập.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới sắp 
xếp doanh nghiệp nhà nước, phát triển nguồn 
nhân lực, nghiên cứu ứng dụng công nghệ để 

tận dụng tốt cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư, một trong những yếu tố vô cùng trọng 
tâm và then chốt trong những thập kỷ mới của 
đất nước. Những thách thức và thuận lợi của 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ đặt ra 
rất sát và cụ thể ngay trong năm 2017 và những 
năm tới cho ngành Công Thương và cho nền 
kinh tế. Rõ ràng cần phải có những đối sách 
cho những thách thức và khai thác thuận lợi của 
những rô bốt hóa, của tự động hóa, của tin học 
hóa cũng như hàng loạt những thay đổi lớn của 
quốc gia, quốc tế, chắc chắn cũng sẽ thay đổi 
những xu hướng của hội nhập thế giới.

Theo: Tạp chí Công Thương

Kinh tế thế giới đang ở thời 
điểm bất định nhất trong 
nhiều thập kỷ qua. Việt 

Nam muốn đứng vững và tăng 
trưởng cũng như “chơi” được tại 
“sân chơi” toàn cầu thì nội lực phải 
mạnh lên. Đây là nhận định của 
các chuyên gia kinh tế tại nhiều 
diễn đàn kinh tế mới đây.

Điểm tựa cho tăng trưởng
Dù mục tiêu tăng trưởng GDP 

được Quốc hội đề ra cho năm 
2017 là 6,7% nhưng trong Báo 
cáo kinh tế vĩ mô năm 2016 của 
Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính 
sách (VEPR), cơ quan này cho 
rằng, mức 6,4% là hiện thực hơn.

Hoạt động của khu vực doanh 
nghiệp (DN), đặc biệt khối DN chế biến, chế 
tạo được xem là động lực quan trọng cho tăng 
trưởng của năm 2017. TS. Nguyễn Đức Thành - 
Viện trưởng VEPR - phân tích, DN đang có điều 
kiện phát triển thuận lợi khi Chính phủ mới bộc lộ 

rõ mối quan tâm trong cải cách thủ tục hành chính 
và cải thiện môi trường kinh doanh. Nghị quyết 
19 và 35 của Chính phủ trong năm 2016 được 
kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt các thủ tục hành chính 
không cần thiết cũng như hỗ trợ và phát triển DN, 
đặc biệt là khối DN tư nhân trong năm 2017.

Nhận diện kinh tế Việt Nam năm 2017: 
Để tăng trưởng, nội lực phải mạnh

Thủy sản được dự báo tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu 
chủ lực trong năm 2017
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Một số chuyên gia phân tích, niềm tin về cải 
cách môi trường kinh doanh trong DN bước đầu 
được nuôi dưỡng, củng cố trong năm 2016 với 
việc có trên 100.000 DN thành lập mới, nhưng 
điều quan trọng không kém là niềm tin đó cần 
được duy trì dài hạn như ý kiến của chuyên gia 
kinh tế Phạm Chi Lan. Bên cạnh đó, chuyên gia 
này cho rằng, về lâu dài, năng lực cạnh tranh 
của các DN Việt Nam phải dần được nâng lên 
thì con số trên mới có ý nghĩa, đặc biệt trong 
bối cảnh cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam đang 
được khuyến khích tăng trưởng.

Hiện tượng tăng trưởng trồi sụt trong năm 
2016 của hai lĩnh vực vốn được xem là điểm tựa 
là nông nghiệp và khai khoáng cũng cần được 
đánh giá một cách nghiêm túc và thấu đáo, để 
từ đó có những chính sách thúc đẩy phù hợp, 
chứ không thể vội vã cho rằng, nông nghiệp và 
khai khoáng đã phát triển đến giới hạn - là ý 
kiến của ông Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

Những thách thức lớn
Theo nhận định của nguyên Bộ trưởng Bộ 

Thương mại Trương Đình Tuyển, tính bất định 
của nền kinh tế thế giới là nghiêm trọng nhất kể 

từ năm 1945 trở lại đây.
Tuy nhiên, ông Trương Đình Tuyển cho rằng, 

Việt Nam vẫn còn có đến 16 hiệp định thương 
mại tự do đa phương và song phương, do vậy 
việc Hoa Kỳ “đình bản” TPP có thể là một cơ 
hội giúp Việt Nam mạnh lên về nội lực để có thể 
“chơi” được tại các “sân chơi” quốc tế.

Một biến cố khác rất cần được quan tâm là 
việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi 
suất và sự lên giá của đồng USD. Trong khi đó, 
đồng Việt Nam hiện vẫn đang được neo giữ 
với USD sẽ có xu hướng tăng giá thực với các 
đồng tiền còn lại. “Điều này có thể gây ra những 
tác động tiêu cực tới hoạt động xuất khẩu và 
làm trầm trọng hơn tình trạng thâm hụt cán cân 
thương mại trong năm tới”, TS. Nguyễn Đức 
Thành nhận xét.

Việc các nước xuất khẩu dầu mỏ đạt được 
sự đồng thuận về việc cắt giảm sản lượng khai 
thác kể từ tháng 1/2017 cũng được xem có tác 
động đến kinh tế Việt Nam. Dù việc này có thể 
làm lợi cho cán cân ngân sách nhưng giá dầu 
tăng trở lại cũng có thể tạo sức ép lên lạm phát 
trong trong nước. 

Theo: Báo Công Thương

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành 
Quyết định số 168/QĐ-TTg phê duyệt Đề 
án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016 

- 2020, định hướng đến năm 2025 với nhiều nội 
dung quan trọng.

Mục tiêu của Đề án là nhằm nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh của ngành điện gắn 
với việc tiếp tục thực hiện chuyển đổi hoạt động 
của ngành điện theo cơ chế thị trường, tăng 
cường tính công khai, minh bạch, bình đẳng, 
cạnh tranh lành mạnh trong điều kiện hội nhập 

quốc tế.
Cụ thể, giai đoạn từ năm 2016 đến năm 

2018, với khâu phát điện, thực hiện cổ phần 
hóa các Tổng công ty Phát điện thuộc Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - 
Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) theo phương 
án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các 
Tổng công ty Phát điện tiếp tục trực thuộc các 
Tập đoàn và do các Tập đoàn nắm giữ ít nhất 
51% cổ phần.

ChíNh phuû pheâ duYeäT ñeà aùN Taùi Cô Caáu 
NgaøNh ñieäN giai ñoaïN 2016 - 2020
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Các Tổng công ty Phát điện sau khi cổ phần 
hóa chịu trách nhiệm thực hiện các dự án đầu 
tư nguồn điện mới được giao theo Quy hoạch 
phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 - 
2020 có xét đến năm 2030 được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt.

Các Tổng công ty Phát điện xây dựng và 
thực hiện các đề án nâng cao hiệu quả quản 
trị doanh nghiệp, đảm bảo khả năng cạnh tranh 
cao, sản xuất kinh doanh có lãi, tăng dần tỷ lệ 
vốn tự có cho đầu tư phát triển theo yêu cầu 
của các tổ chức tài chính trong nước và quốc 
tế; khuyến khích các nhà máy sử dụng năng 
lượng tái tạo đáp ứng đủ điều kiện được quyền 
tham gia trực tiếp Thị trường bán buôn điện 
cạnh tranh thí điểm.

Tiếp tục duy trì mô hình tổ chức của Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia theo hình thức 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
(TNHH MTV) do EVN làm đại diện nắm giữ 
100% vốn điều lệ.

Về phân phối điện - bán lẻ điện, tiếp tục duy 
trì mô hình tổ chức của các Tổng công ty Điện 
lực theo hình thức công ty TNHH MTV do EVN 
làm đại diện nắm giữ 100% vốn điều lệ; xây 

dựng cơ chế điều tiết giữa các 
Tổng công ty Điện lực, đảm bảo 
đáp ứng yêu cầu của Thị trường 
bán buôn điện cạnh tranh; thực 
hiện từng bước tách bạch chi phí 
phân phối điện và bán lẻ điện của 
Tổng công ty Điện lực.

Trung tâm Điều độ hệ thống 
điện Quốc gia tiếp tục thực hiện 
chức năng vận hành hệ thống điện 
và thị trường điện; xây dựng Đề 
án chuyển Trung tâm Điều độ hệ 
thống điện Quốc gia thành Công 
ty TNHH MTV Vận hành hệ thống 
điện và thị trường điện, hạch toán 
độc lập trong EVN.

Đổi mới mô hình của Cục Điều 
tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương đáp ứng 
yêu cầu quản lý, giám sát hoạt động của Thị 
trường bán buôn điện cạnh tranh và nâng cao 
hiệu quả điều tiết hoạt động điện lực.  

Quyết định cũng nêu rõ, giai đoạn từ năm 
2019 đến năm 2020, tiếp tục xem xét thoái 
phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty Phát 
điện xuống dưới mức chi phối và tách các Tổng 
công ty Phát điện ra khỏi các Tập đoàn sau khi 
có đánh giá kết quả hoạt động sau 2 năm thực 
hiện cổ phần hóa, đảm bảo tuân thủ theo Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh 
mục phân loại doanh nghiệp nhà nước.

Đưa các nhà máy điện đầu tư theo hình thức 
Hợp đồng BOT (nhà máy điện BOT) tham gia 
Thị trường bán buôn điện cạnh tranh, cụ thể, 
đối với nhà máy điện đã ký hợp đồng BOT, 
khuyến khích nhà máy điện BOT tham gia Thị 
trường bán buôn điện cạnh tranh; đối với nhà 
máy điện chưa ký hợp đồng BOT, giảm công 
suất, sản lượng bao tiêu và tham gia Thị trường 
bán buôn điện cạnh tranh

Theo Báo Công Thương

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành điện (Ảnh minh họa)
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Ngày 27/12/2016, Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 2790/QĐ-BTC về việc áp dụng thí 
điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng 
phương thức điện tử; chương trình thí điểm này được thực hiện từ tháng 12/2016 tại 

13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng 
Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình 
Thuận và Thái Nguyên.

Người nộp thuế tại các địa phương nêu trên đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế 
điện tử với cơ quan thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện hoàn 
thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Khi thực hiện hoàn thuế điện 
tử, người nộp thuế sử dụng các thông tin đã đăng ký khai thuế điện tử gồm: Chứng thư số, 
Địa chỉ thư điện tử, Tài khoản truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Giao dịch 
hoàn thuế điện tử được thực hiện kể từ thời điểm cơ quan thuế thông báo chấp nhận giao 
dịch hoàn thuế điện tử.

Bên cạnh đó, người nộp thuế còn phải thường xuyên kiểm tra hòm thư điện tử đã đăng 
ký với cơ quan thuế để tiếp nhận các thông báo, quyết định của cơ quan thuế trong quá 
trình giải quyết hồ sơ; trường hợp đã gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử đến cơ quan thuế 
nhưng sau đó hủy đề nghị thì người nộp thuế phải gửi văn bản hủy đề nghị hoàn thuế trên 
Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Nguồn: Văn bản Luật VN

giai ñoaïN 2016 - 2020, 100% Sieâu Thò 
Chaáp NhaäN ThaNh ToaùN Qua Theû

Đề án phát triển thanh toán không dùng 
tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 
2020 đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt ngày 30/12/2016 tại Quyết định số 
2545/QĐ-TTg.

Tại Đề án, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, 
ngành, đơn vị liên quan khuyến khích phát triển 
các loại thẻ đa dụng, đa năng, thẻ phi vật lý, 
thẻ không tiếp xúc (để thu phí cầu đường, mua 
xăng dầu, mua vé xe buýt, đi taxi, chi trả bảo 
biểm xã hội, thu học phí…); tăng tỷ lệ chi trả trợ 

cấp xã hội, lương hưu thông qua các phương 
tiện thanh toán điện tử, tài khoản thanh toán cho 
các đối tượng thụ hưởng, kết hợp với mở rộng 
các điểm tiếp cận tiền mặt (bưu điện, đại lý) và 
các hình thức thanh toán mới, hiện đại, tiện lợi, 
có chi phí hợp lý; tiếp tục mở rộng triển khai trả 
lương, thu nhập qua tài khoản; xây dựng kênh 
tiếp nhận, xử lý thông tin trực tuyến để người 
dân có thể phản ánh, cập nhật các hành vi tội 
phạm như gian lận, giả mạo, lừa đảo, biện pháp 
nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và xử lý khi bị 

THÍ ĐIỂM GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ 
GTGT TRỰC TUYẾN
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ñeáN Naêm 2020, SaûN phaåm CoâNg Nghieäp 
hoã Trôï ñaùp öùNg 45% Nhu Caàu

Theo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017, 
mục tiêu đến năm 2020, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng khoảng 45% nhu 

cầu cho sản xuất nội địa; đến năm 2025, tỷ lệ này tăng lên 65%. Trong đó, tập trung phát 
triển 3 lĩnh vực chủ yếu, gồm: Lĩnh vực linh kiện phụ tùng; Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ 
ngành dệt may - da giày; Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.

Chương trình nêu rõ, giai đoạn từ năm 2016 - 2020, tập trung kết nối, hỗ trợ doanh 
nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và 
ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; tạo mối 
liên kết hiệu quả giữa doanh nghiệp Việt Nam với các Tập đoàn đa quốc gia, các công 
ty sản xuất, lắp ráp trong nước và nước ngoài; Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống 
quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, 
quản trị sản xuất; Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 
các ngành sản xuất công nghiệp hỗ trợ…

Giai đoạn từ năm 2021 - 2025, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng 
yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; 
Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất 
thử nghiệm linh kiện…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Nguồn: Văn bản Luật VN

lợi dụng trong hoạt động thanh toán không dùng 
tiền mặt…

Dự kiến giai đoạn 2016 - 2020, 100% các 
siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối 
hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ và cho phép 
người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền 
mặt khi mua hàng; 70% đơn vị cung cấp dịch 
vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp 
nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ 
gia đình qua các hình thức thanh toán không 
dùng tiền mặt; 50% cá nhân, hộ gia đình ở thành 

phố lớn sử dụng phương tiện thanh toán không 
dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng. Cuối 
năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương 
tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%; nâng tỷ 
lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại 
ngân hàng lên mức ít nhất 70%...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày ký.

Nguồn: Văn bản Luật VN
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Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần 
thứ 27 (Vietnam Expo 2017) với chủ đề 
“Tăng cường kết nối kinh tế khu vực và 

quốc tế” là một trong những hoạt động xúc tiến 
thương mại quan trọng chào mừng APEC Việt 
Nam 2017, đồng thời là cầu nối xúc tiến thương 
mại hiệu quả giữa Việt Nam và các quốc gia, 
vùng lãnh thổ trong khu vực và quốc tế.

Vietnam Expo 2017 do Bộ Công Thương chủ 
trì, Cục Xúc tiến thương mại chỉ đạo và Công 
ty Vinexad tổ chức diễn ra từ ngày 19-22/4 tại 
Trung tâm Triển lãm quốc tế Hà Nội (ICE). Qua 
hơn hai thập kỷ được tổ chức đều đặn, Vietnam 
Expo được ghi nhận là sự kiện giao thương 
mang lại nhiều giá trị kinh tế cho các tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức APEC 2017 
sẽ là cơ hội vàng, một cú hích mang tầm chiến 
lược với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, 
đồng thời thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp 
APEC tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Việt 
Nam. Chính vì vậy, Vietnam Expo 
2017 sẽ là một trong những sự 
kiện trong chuỗi chiến dịch tổng 
lực về xúc tiến thương mại và đầu 
tư của Việt Nam trong thế kỷ 21.

Vietnam Expo 2017 có sự 
góp mặt đa dạng về ngành hàng 
trưng bày của các doanh nghiệp 
Việt Nam. Tiêu biểu là những sản 
phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 
(Vietnam Value). Trong đó các 
sản phẩm được chú trọng đặc 
biệt về chất lượng, mẫu mã và giá 
thành cạnh tranh gồm: Nhựa công 
nghiệp, nhựa gia dụng, săm lốp và 
các sản phẩm từ cao su, công tơ 
điện, dây và cáp điện, bồn chứa 

nước, bình nước nóng, bia và nước giải khát, 
hàng thủ công mỹ nghệ…

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ hội chợ, Diễn 
đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam, Chương trình 
khảo sát tham quan khu công nghiệp và kết nối 
giao thương trực tiếp sẽ được tổ chức nhằm 
tạo nên giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp 
tham dự.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong 
và ngoài nước tìm hiểu về công cụ kết nối giao 
thương, tư vấn chính sách đầu tư và nâng cao 
năng lực thiết kế cho doanh nghiệp và sản 
phẩm, hội chợ sẽ là điểm đến hữu ích giúp đáp 
ứng các yêu cầu trên tại các khu gian hàng: 
Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam do Cục 
Xúc tiến thương mại tổ chức với thiết kế ấn 
tượng, sẽ trưng bày và giới thiệu các khu công 
nghiệp tiêu biểu của một số tỉnh/thành phố của 
Việt Nam cũng như các hoạt động thuyết trình 
và tư vấn chính sách đầu tư trực tiếp tại gian 
hàng; Khu gian hàng hỗ trợ thiết kế, phát triển 

seõ coù hôn 500 Doanh nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc 
tham gia vietnam expo 2017

Hội chợ sẽ có gần 600 gian hàng. Ảnh minh họa
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sản phẩm Việt Nam - Hàn Quốc được thực hiện 
trong khuôn khổ Dự án nhằm nâng cao năng 
lực thiết kế của các doanh nghiệp Việt Nam 
hướng tới nâng cao tính cạnh tranh của sản 
phẩm, với sự hợp tác của Viện Xúc tiến thiết kế 
Hàn Quốc (KIDP); Khu trưng bày tôn vinh các 
doanh nghiệp có sản phẩm thiết kế đẹp và độc 
đáo của doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

Là một trong những thành viên đầu tiên sáng 
lập nên APEC vào năm 1989, Hàn Quốc được 
mời là quốc gia danh dự tại Vietnam Expo 2017, 
đánh dấu một chặng đường dài trong việc thúc 
đẩy quan hệ giao thương giữa doanh nghiệp 
hai nước. 

Kỳ vọng về hội chợ sắp tới, ông Nguyễn Duy 
Chính - Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại 
Thành - cho biết, việc tham gia hội chợ, triển 
lãm thương mại là thành tố quan trọng trong 
những nỗ lực marketing của hầu hết các doanh 
nghiệp, ở đó doanh nghiệp có thể giới thiệu sản 
phẩm đến tận tay người tiêu dùng thông qua 
tư vấn về tính năng, công dụng và hiệu quả sử 
dụng, đồng thời nhận được phản hồi của khách 

hàng thông qua việc đặt câu hỏi, phiếu thăm dò 
ý kiến…. Đặc biệt là cơ hội để doanh nghiệp 
ghi dấu ấn về thương hiệu sản phẩm, dịch vụ 
trong tâm trí người tiêu dùng. Bên cạnh đó, hội 
chợ còn đem đến cơ hội cho các doanh nghiệp 
được gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm đối tác kinh 
doanh thông qua việc ký kết các hợp đồng buôn 
bán. Đây là những lợi ích không chỉ trước mắt 
mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với mỗi doanh 
nghiệp trong chiến lược phát triển của mình.

Vietnam Expo 2017 dự kiến sẽ thu hút sự 
tham gia của hơn 500 doanh nghiệp đến từ 23 
quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm đại diện của các 
thành viên APEC với diện tích trưng bày gần 
600 gian hàng phủ kín tối đa địa điểm tổ chức 
Trung tâm Triển lãm quốc tế Hà Nội (ICE). Hiện 
tại ban tổ chức đã tiếp nhận các đoàn khách 
nước ngoài đăng ký tham quan và làm việc đến 
từ Belarus, Uganda, Singapore, Cộng hòa Séc, 
Nhật Bản, Malaysia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung 
Quốc… và nhiều đoàn doanh nghiệp đến từ các 
tỉnh/thành phố của Việt Nam.

Theo Báo Công Thương

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định 
phê duyệt 199 đề án cho Chương tình xúc tiến 
thương mại (XTTM) quốc gia năm 2017 với 
tổng kinh phí là 93 tỷ đồng…

Theo phê duyệt, các đơn vị chủ trì chương 
trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu 
quả các đề án được phê duyệt theo đúng mục 
tiêu, nội dung, tiến độ và huy động phần đóng 
góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện 
hành. Hướng dẫn, tạo điều kiện, lựa chọn các 
doanh nghiệp có uy tín, có năng lực sản xuất, 
kinh doanh, XTTM thuộc mọi thành phần kinh tế 

tham gia thực hiện đề án.
Đối với các Đề án XTTM quốc gia thực hiện 

tại nước ngoài, đơn vị chủ trì chương trình có 
trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Tham 
tán thương mại Việt Nam tại nước sở tại để 
phối hợp và hỗ trợ trong việc tổ chức thực hiện 
đề án... Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề 
án gửi về Văn phòng Ban quản lý chương trình.

Các đơn vị tham gia chương trình có trách 
nhiệm thực hiện nghiêm túc nội quy của Ban 
tổ chức chương trình. Cử nhân sự phù hợp và 
chịu toàn bộ trách nhiệm về nhân sự được cử 

pheâ duYeäT 199 ñeà aùN Cho ChöôNg TrìNh 
xTTm QuoáC gia 2017
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tham gia đối với hoạt động XTTM 
tại nước ngoài.

Các hoạt động XTTM trong 
chương trình thiết thực, khả thi, 
có kế hoạch triển khai ngay từ đầu 
năm nhằm mở rộng thị trường, 
mặt hàng xuất khẩu trong đó chú 
trọng đến các thị trường đã ký FTA. 
Đồng thời phát triển thị trường nội 
địa, nông thôn, miền núi, biên giới, 
các địa phương còn khó khăn, 
góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính 
trị phát động.

Theo Báo Công Thương

Theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển 
nông thôn, thị trường chè nguyên 
liệu tháng đầu năm sôi động hơn 

so với thường lệ, giá chè nguyên liệu 
cũng tăng do lượng cầu lớn trong dịp Tết 
Nguyên đán.

Cụ thể, tại Thái Nguyên, 
giá chè cành chất lượng cao 
tăng thêm 5.000 đồng/kg lên 
190.000 đồng/kg, chè xanh 
búp khô và chè xanh búp khô 
đã sơ chế loại 1 tăng 5.000 
đồng/kg lên lần lượt 140.000 
đồng/kg và 105.000 đồng/kg.

Trong năm 2016, khối lượng 
chè xuất khẩu sang Pakistan - 
thị trường nhập khẩu chè lớn 
nhất của Việt Nam với 36,2% 
thị phần, cũng tăng 7% về 
khối lượng. Các thị trường có 

giá trị xuất khẩu chè trong năm 2016 của 
Việt Nam tăng mạnh là Ấn Độ (tăng gấp 
11,2 lần), Trung Quốc (tăng gấp 2,2 lần), 
Indonesia (tăng 46,2%) và Malaysia (tăng 
41,4%).

Theo Tiền Phong

Soâi ñoäng thò tröôøng cheø ñaàu naêm

Chương trình XTTM quốc gia 2017 sẽ chú trọng các thị 
trường đã ký FTA

Ảnh minh họa
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Theo ngân hàng 
Scotiabank của 
Canada, sự gia 

tăng nguy cơ bất ổn 
địa chính trị và hiệu 
ứng domino trên các thị 
trường có thể “phủ bóng 
đen” lên đà tăng trưởng 
của hầu hết các quốc gia.

Kinh tế thế giới đã 
khởi động năm 2017 với 
một “thể trạng” khá khỏe 
mạnh, với các số liệu khả 
quan từ cả kinh tế Mỹ 
lẫn Trung Quốc. Thậm 
chí, Khu vực đồng euro 
(Eurozone), vốn thường xuyên trong trạng 
thái “ốm yếu” gần đây, cũng đánh đi những 
tín hiệu tích cực.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính 
sách và nhà kinh tế đều cho rằng vẫn còn 
có quá nhiều yếu tố không chắc chắn để dự 
báo về tình hình kinh tế trong thời gian tới. 
Theo ngân hàng Scotiabank của Canada, 
sự gia tăng nguy cơ bất ổn địa chính trị và 
hiệu ứng domino trên các thị trường có thể 
“phủ bóng đen” lên đà tăng trưởng của hầu 
hết các quốc gia.

Các nguy cơ hàng đầu hiện nay là chính 
trị, giữa bối cảnh nhiều người vẫn đặt câu 
hỏi về việc tân Tổng thống Mỹ sẽ hiện thực 
hóa các cam kết bảo hộ thương mại của 

mình như thế nào, hay Brexit có tác động 
tiêu cực đến kinh tế nước Anh hay không. 
Các nguy cơ cũng tiềm ẩn tại Eurozone, khi 
trong các cuộc bầu cử tại Pháp, Italy, Đức 
và Hà Lan, các đảng phái phản đối đồng 
euro có khả năng giành chiến thắng.

Tại châu Á, kinh tế Trung Quốc đã tăng 
trưởng 6,8% trong quý IV/2016, cao hơn 
dự kiến trước đó, nhờ chi tiêu chính phủ 
gia tăng và các khoản vay ngân hàng lên 
mức kỷ lục. Song, nền kinh tế lớn thứ hai 
thế giới vẫn đối mặt với những “trận gió 
ngược” từ sự hạ nhiệt của thị trường bất 
động sản và các biện pháp bảo hộ thương 
mại từ Mỹ.

Nguồn: bnews.vn

kinh teá theá giôùi ñoái maët 
vôùi nhieàu nguY cô trong naêm 2017
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Theo phóng viên 
TTXVN tại New 
Delhi, hãng PTI 

ngày 9/2 đưa tin, bản 
báo cáo “Những xu 
hướng toàn cầu” của 
Hội đồng tình báo quốc 
gia (NIC) Mỹ nhận định 
Ấn Độ sẽ là nền kinh tế 
tăng trưởng nhanh nhất 
thế giới trong 5 năm 
tới, trong khi nền kinh 
tế Trung Quốc sẽ tăng 
trưởng chậm lại. 

Báo cáo của NIC cho 
rằng sức mạnh kinh tế 
gia tăng của Ấn Độ trong khu vực sẽ làm phức tạp thêm những tính toán vì New Delhi 
tìm cách quan hệ với Bắc Kinh, Moskva và Washington để bảo vệ những lợi ích mở rộng 
của chính mình. Tuy nhiên, New Delhi sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho các nước nhỏ hơn 
ở khu vực Nam Á nhờ sự tăng trưởng kinh tế của mình thông qua sự hỗ trợ phát triển và 
tăng cường kết nối với nền kinh tế Ấn Độ, góp phần cho nỗ lực mạnh mẽ hơn của New 
Delhi khi muốn khẳng định vai trò của mình là cường quốc nổi trội. 

Cũng theo NIC, những thay đổi bên trong và bên ngoài sẽ định hình an ninh và sự ổn 
định chính trị ở khu vực Nam Á trong 5 năm tới vì các lực lượng quốc tế theo kế hoạch 
sẽ rút dần khỏi Afghanistan; mối quan hệ ngày càng sâu hơn giữa Mỹ và Ấn Độ; các 
mục tiêu phát triển hướng Tây của Trung Quốc theo sáng kiến “Một vành đai, một con 
đường,” và sự xâm nhập của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng 
như các tổ chức khủng bố khác đều có tác động của nó. 

Trong bản báo cáo nói trên, NIC còn cho rằng Pakistan sẽ tìm cách duy trì một mô 
hình đối tác nước ngoài để qua đó có thể thu về viện trợ kinh tế, an ninh và phát triển 
lực lượng răn đe hạt nhân thông qua việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân và các biện pháp 
chuyên chở.

Nguồn: Vietnamplus.vn

aáN ñoä Seõ laø NeàN KiNh Teá 
TaêNg TröôûNg NhaNh NhaáT Theá giôùi
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