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SÔ KEÁT COÂNG TAÙC THAÙNG 5 NAÊM 2017
PHÖÔNG HÖÔÙNG, NHIEÄM VUÏ THAÙNG 6 NAÊM 2017 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 
năm 2017, 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 
2016, các bước triển khai thực hiện kế hoạch 
được quan tâm chỉ đạo sớm nên tình hình sản 
xuất kinh doanh đầu năm 2017 cũng có sự tăng 
trưởng khá so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 
2017 tăng 15,16% so với tháng 4 năm 2017 và 
tăng 6,19% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: 
Công nghiệp khai khoáng giảm 28,25%; Công 
nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,97%; Sản 
xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 
2,36%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và 
xử lý rác thải, nước thải tăng 2,12%.

Hoạt động khuyến công - tư vấn phát triển 

công nghiệp:
Khuyến công quốc gia: Hiện 

đã ký hợp đồng với Cục CN địa 
phương và cơ sở thụ hưởng triển 
khai 03 Đề án với tổng kinh phí 
là 750 triệu đồng. Hoàn thành 
và nghiệm thu 02 Đề án với kinh 
phí là 400 triệu đồng; Khuyến 
công địa phương: Được UBND 
tỉnh phê duyệt 24 đề án và triển 
khai các hoạt động khuyến công 
khác với tổng kinh phí 2.500 triệu 
đồng. Hoàn thành, nghiệm thu 13 
đề án với tổng kinh phí là 1.125 
triệu đồng. Các hoạt động khuyến 
công khác đang triển khai theo kế 
hoạch; Công tác tư vấn phát triển 

công nghiệp: Thực hiện 13 công trình với giá trị  
403 triệu đồng. Hoàn thành 07 công trình với 
tổng kinh phí là 70 triệu đồng; Tiết kiệm năng 
lượng: Được UBND tỉnh phê duyệt 04 nội dung 
và hoạt động tiết kiệm năng lượng khác với tổng 
kinh phí là 450 triệu đồng. Ký hợp đồng, triển 
khai thực hiện mô hình Sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả với 52 hộ gia đình trên địa bàn 
TP Yên Bái, huyện Văn Yên và huyện Mù Cang 
Chải; Xây dựng hoàn thành dự thảo Báo cáo 
thực hiện Chương trình TKNL giai đoạn 2013 - 
2017 và xây dựng dự thảo Chương trình TKNL 
giai đoạn 2018 - 2020.

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc 
gia: Được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn 3 
tỷ đồng cho công trình năm 2016. Đã giải ngân 
2,639 tỷ đồng. Hiện đang triển khai công tác giải 
phóng mặt bằng.

Công ty Cp Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

NGAØNH COÂNG THÖÔNG YEÂN BAÙI:
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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, hiện đang 
triển khai các bước tiếp theo. 

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

5/2017 ước đạt 1.019,14 tỷ đồng, tăng 0,39% 
so với tháng trước, lũy kế ước đạt 4.933,57 tỷ 
đồng, bằng 40,11% Kế hoạch, tăng 6% so với 
cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước 
ước đạt 337,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,84%; 
các khu vực kinh tế khác ước đạt 3.595,97 tỷ 
đồng, chiếm tỷ trọng 93,16%.  

Công tác xúc tiến thương mại: Đã được 
UBND tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí thực 
hiện Chương trình xúc tiến thương mại năm 
2017 với tổng kinh phí là 2.679,415 triệu đồng, 
trong đó kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến 
thương mại thường xuyên là 1.310 triệu đồng, 
kinh phí thực hiện các nhiệm vụ XTTM phát sinh 
là 1.369,415 triệu đồng. Đã giải ngân 160,2 triệu 
đồng; Phát hành 05/15 bản tin Công Thương; Tổ 
chức được 08/15 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 5 đã 
kiểm tra: 105 vụ, luỹ kế: 393 vụ; Số vụ xử lý: 
71 vụ, luỹ kế: 298 vụ; Phạt hành chính: 207,25 
triệu đồng, luỹ kế: 971,75 triệu đồng; Bán hàng 
tịch thu: 137,817 triệu đồng, luỹ kế: 524,17 triệu 
đồng; Trị giá hàng tiêu huỷ: 107,755 triệu đồng, 
luỹ kế: 930,67 triệu đồng; Tổng cộng giá trị 
thực hiện: 453,822 triệu đồng, luỹ kế: 2.426,59 
triệu đồng.

Công tác quản lý nhà nước: Sở Công thương 

đã tập trung triển khai công tác xây dựng và 
trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt các 
dự án về quy hoạch của ngành như: Dự án điều 
chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp 
tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030. Dự án Điều chỉnh quy hoạch phát triển 
ngành thương mại - dịch vụ tỉnh Yên Bái đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Hoàn 
thành xây dựng dự thảo Chương trình hành 
động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/
TU ngày 20/12/2016 của Tỉnh uỷ về phát triển 
công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng nhanh, 
bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường 
giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 
2025; Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh 
Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 
năm 2025 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 
41-NQ/TU của Tỉnh uỷ. Tập trung chỉ đạo các 
phòng, ban nghiệp vụ thuộc sở thường xuyên 
nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
của các doanh nghiệp để hướng dẫn thực hiện 
các quy định của nhà nước, tháo gỡ khó khăn, 
nhắc nhở khắc phục những nội dung chưa đảm 
bảo quy định.

Mục tiêu, kế hoạch tháng 6 năm 2017: 
- Tổng mức lưu chuyển HH bán lẻ đạt 1.200 

tỷ đồng; 
- Triển khai thực hiện các Đề án khuyến 

công, Xúc tiến thương mại;
- Trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt 

dự án Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành 
thương mại - dịch vụ tỉnh Yên Bái đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Tiếp tục triển khai xây dựng quy hoạch phát 
triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2025, 
tầm nhìn 2035.

- Hoàn thiện công tác xây lắp dự án trụ sở Sở 
Công thương; Hoàn thành công tác giải phóng 
mặt bằng dự án điện nông thôn năm 2016;

- Hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm 
của Sở;
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Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch 
tháng 6 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, dự 
trữ hàng hoá phục vụ cho công tác ứng phó với  
tình hình trong mùa mưa bão năm 2017. 

- 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... 

- Triển khai công tác xúc tiến thương mại theo 
kế hoạch đã được phê duyệt, tập trung 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. Hỗ trợ xây dựng hạ 
tầng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp 
công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Khẩn trương triển khai hoàn thành các Đề 
án khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, 
hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Nguồn: Phòng KHTH

Mặc dù năm 2016 và đầu năm 2017 
được nhận định là còn nhiều khó khăn 
của nền kinh tế trong nước và quốc 

tế. Nguyên liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất, 
thị trường đầu ra một số ngành hàng không 
ổn định, giá xuất khẩu một số mặt hàng có xu 
hướng giảm, chi phí vận tải, tiền công tăng. Tuy 
nhiên, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của 
UBND tỉnh, cộng với sự quyết tâm, chủ động, 
sáng tạo của các doanh nghiệp nên hoạt động 

xuất nhập khẩu vẫn được duy trì và tăng trưởng, 
đóng góp đáng kể vào quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương. 

Theo số liệu công bố của Cục Thống kê, 
tháng 5/2017, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 
8,6 triệu USD, giảm 2,7% so với tháng 4/2017, 
tăng 36,7% so với thực hiện tháng 5/2016. Tính 
chung 05 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất 
khẩu ước đạt 41,3 triệu USD đạt 41,3% kế 
hoạch tỉnh giao (KH=100 triệu USD), tăng 42% 

KIM NGAÏCH XUAÁT KHAÅU 06 THAÙNG ÑAÀU NAÊM 2017 
ÖÔÙC ÑAÏT 50% KEÁ HOAÏCH NAÊM

YEÂN BAÙI: 
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so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể:
- Nhóm ngành hàng nông, lâm sản; nông 

lâm sản chế biến: luỹ kế 05 tháng ước đạt 11,8 
triệu USD, chiếm tỷ trọng 28,5%, giảm 8% so 
với cùng kỳ.

- Nhóm ngành công nghiệp khai thác và chế 
biến khoáng sản: luỹ kế 05 tháng ước đạt 13,1 
triệu USD, chiếm tỷ trọng 31,8%, tăng 1,8% so 
với cùng kỳ.

- Nhóm công nghiệp nhẹ và công nghiệp chế 
biến khác: luỹ kế 05 tháng ước đạt 16,4 triệu 
USD, chiếm tỷ trọng 39,6%, tăng hơn 6,5 lần so 
với cùng kỳ.

Dự báo tình hình kinh tế, chính trị, diễn biến 
giá cả thị trường trong nước, quốc tế tháng 6 
và quý III có một số biến động ảnh hưởng đến 
hoạt động xuất, nhập khẩu của tỉnh. Nhóm hàng 
nông, lâm sản; nông lâm sản chế biến dự ước 
không tăng trưởng nhiều so với tháng 5, vì tuy 
đã vào mùa vụ thu hoạch quế nhưng nhóm xuất 
khẩu tinh bột sắn vẫn trì trệ. Nhóm khai thác và 
chế biến khoáng sản: Số lượng doanh nghiệp 
tham gia xuất khẩu có sự tăng trưởng nhưng 
chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ; các doanh nghiệp 
xuất khẩu chính nhóm đá hạt CaCO3 bột, hạt đã 

tìm kiếm được một số khách hàng 
mới; nhóm đá marble đã xuất khẩu 
tuy nhiên chưa quá nhiều. Nhóm 
hàng may mặc cơ bản đã xuất 
khẩu ổn định theo kế hoạch năm 
2017; nhóm hạt nhựa phụ gia cũng 
được dự báo là giữ ổn định, không 
biến động nhiều. Trên cơ sở tình 
hình đó, dự báo xuất khẩu tháng 
06 đạt 9 triệu USD, lũy kế 02 quý 
đầu năm ước đạt 50,2 triệu USD, 
bằng 50% kế hoạch tỉnh giao.

Để đẩy mạnh hoạt động xuất 
khẩu 06 tháng cuối năm, Sở Công 
thương đã xây dựng và triển khai 
kế hoạch tăng cường công tác 
XTTM định hướng xuất khẩu đối 

với mặt hàng đá CaCO3 hạt cỡ 30 - 40mm, đá 
block, đá xẻ, quặng sắt. Đối với nhóm nông, 
lâm sản, tiếp tục tăng cường công tác XTTM 
định hướng xuất khẩu sang thị trường các 
nước AEC, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tiếp tục theo 
dõi thông tin hội nhập, kịp thời phổ biến cho 
các doanh nghiệp về các hiệp định thương mại 
mới, về những thay đổi trong chính sách, để 
kịp thời nắm bắt, tận dụng những ưu đãi khi 
tham gia các hiệp định thương mại. Nâng cao 
khả năng phân tích rủi ro, dự báo thị trường, 
kịp thời cung cấp thông tin cho doanh nghiệp 
và tham mưu các biện pháp đẩy mạnh xuất 
khẩu hàng hóa. Đặc biệt là tăng cường công 
tác nắm bắt tình hình, thuận lợi, khó khăn của 
các doanh nghiệp, phối hợp với Chi cục Hải 
quan Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết tình hình 
xuất nhập khẩu 06 tháng đầu năm, phương 
hướng nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 
năm 2017. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ 
tiêu kế hoạch xuất khẩu lãnh đạo tỉnh giao năm 
2017 là 100 triệu USD.

Nguồn: Phòng QLTM

Ảnh minh họa
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TAÄP HUAÁN NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH 
TRANH CUÛA CAÙC DOANH NGHIEÄP

Vừa qua, Trung tâm Xúc tiến 
thương mại (Sở Công thương) 
phối hợp với Trường Đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương 
Trung ương khai giảng lớp tập huấn 
“Nâng cao năng lực cạnh tranh của 
các doanh nghiệp năm 2017” cho đội 
ngũ cán bộ phụ trách công tác xúc tiến 
thương mại của phòng kinh tế - hạ 
tầng các huyện, thị xã, thành phố và 
hơn 60 doanh nghiệp, hợp tác xã đóng 
trên địa bàn tỉnh.

Các học viên đã được cập nhật 
kiến thức một số chuyên đề: tác động 

của hội nhập kinh 
tế quốc tế đến một 
số mặt hàng xuất 
khẩu chủ lực của 
Việt Nam; quyền 
sở hữu trí tuệ trong 
thương mại quốc tế 
thời kỳ hội nhập và 
cách hành xử của 
doanh nghiệp Việt 
Nam; mở rộng thị 
trường xuất khẩu, 
nâng cao năng lực 
cạnh tranh của các 
doanh nghiệp; biện 
pháp chống phá giá, 

chống trợ cấp và biện pháp đối kháng, 
tự vệ trong thương mại quốc tế, cách 
vận dụng và ứng xử của Việt Nam cho 
từng ngành hàng nông sản, dệt may, 
đồ gỗ, khoáng sản ở từng thị trường 
như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, 
Ấn Độ; tình hình kinh tế thế giới và 
trong nước sau 8 năm Việt Nam gia 
nhập WTO, vấn đề đặt ra đối với quản 
lý Nhà nước về thương mại và quản lý 
kinh doanh.

Nguồn: TTXTTM

Quang cảnh lớp tập huấn.
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Sáng 9/6, UBND tỉnh Yên 
Bái đã tổ chức buổi làm 
việc với các ngành về Dự 

án điều chỉnh Quy hoạch phát 
triển ngành thương mại, dịch vụ 
tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
chủ trì buổi làm việc.

Tham gia buổi làm việc có đồng 
chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: 
Công Thương, Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Xây dựng...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Công thương 
đã báo cáo tóm tắt nội dung điều chỉnh Quy 
hoạch phát triển thương mại, dịch vụ tỉnh Yên 
Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 với các 
nội dung điều chỉnh, bổ sung như: quy hoạch 
phát triển thương mại, dịch vụ theo không gian 
thị trường; quy hoạch phát triển thương mại 
theo thành phần kinh tế; quy hoạch phát triển hệ 
thống kết cấu hạ tầng thương mại; nhu cầu đầu 
tư phát triển thương mại, dịch vụ với tổng vốn 
đầu tư đến năm 2020 là 3.700 tỷ đồng, trong đó 
vốn ngân sách Nhà nước là 125 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành tham 
gia góp ý vào nội dung điều chỉnh Quy hoạch, 
tập trung chủ yếu vào việc đánh giá kết quả 
phát triển ngành thương mại, dịch vụ giai đoạn 
2011 - 2015 làm cơ sở đưa ra mục tiêu phát 
triển trong những năm tiếp theo; về mục tiêu 
chung của Quy hoạch; về quy hoạch phát triển 
hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại như: hệ 

thống trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, 
mạng lưới chợ...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch 
UBND tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu ngành công 
thương nên có đánh giá chỉ tiêu, quy hoạch, kế 
hoạch cụ thể trong giai đoạn 2011 - 2015 là bao 
nhiêu phần trăm, đã thực hiện được bao nhiêu 
phần trăm, tăng hay giảm; đánh giá những mặt 
đạt được và chưa đạt so với quy hoạch theo các 
chỉ tiêu đã thực hiện điều chỉnh như: hệ thống 
trung tâm thương mại, nguồn lực đầu tư...

Đồng chí yêu cầu ngành cần xác định rà 
soát, tính toán kỹ lưỡng các chỉ tiêu trên cơ sở 
phù hợp với dự kiến điều chỉnh Quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Yên Bái để xác 
định: cơ cấu ngành thương mại dịch vụ trong 
tổng GRDP nói chung, tốc độ tăng trưởng của 
lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xác định phù hợp 
hệ thống thương mại, dịch vụ, nguồn lực để đáp 
ứng và có phân kỳ đầu tư. Các số liệu cần rà 
soát, tổng hợp và chuẩn hóa lại.

Đồng chí cũng thống nhất đưa 3 phương án 

Ñieàu chænh Quy hoaïch phaùt trieån ngaønh thöông maïi, dòch vuï 
tænh Yeân Baùi ñeán naêm 2020, taàm nhìn 2030

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
phát biểu tại buổi làm việc.
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tăng trưởng trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ 
để lựa chọn 1 phương án tối ưu nhất; rà soát 
chuẩn hóa lại về quy hoạch mạng lưới các trung 
tâm thương mại, siêu thị, các chợ để đảm bảo 
tính khả thi và phù hợp với nhu cầu phát triển 
kinh tế của từng địa phương, từng giai đoạn, 
từng thời kỳ; giảm bớt một số trung tâm thương 
mại, một số cụm dịch vụ, thương mại tổng hợp, 
các siêu thị loại 3 chuyển thành các cửa hàng 
tiện ích; đưa vào một số trung tâm logistic, kho 
bãi, cảng cạn ở các vùng trọng điểm; bổ sung 
thêm quy hoạch hệ thống mạng lưới các cửa 
hàng xăng dầu, khí đốt hóa lỏng..., tuy nhiên cần 
xác định rõ phân kỳ đầu tư cho giai đoạn đến 
2020 và sau 2020.

Trên cơ sở phân kỳ đầu tư cần xác định rõ 
nhu cầu về vốn, nhân lực, đất đai cho từng giai 
đoạn nói chung và cho từng hạng mục, danh 
mục, hạ tầng thương mại, dịch vụ nói riêng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao đồng chí 
Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
tiếp tục chỉ đạo ngành công thương và các sở, 
ngành liên quan rà soát lại kỹ thuật, chuẩn hóa 
lại dữ liệu trong nội dung điều chỉnh, cần có so 
sánh với quy hoạch cũ và so với kế hoạch thực 
hiện của giai đoạn 2010 - 2015; thống nhất với 
ngành tài nguyên và môi trường để cập nhật 
nhu cầu về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 
đến năm 2020 cho phù hợp.

Theo YBĐT

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có 6 doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
giấy và bột giấy, trong đó chủ lực 

là sản xuất giấy đế, giấy vàng mã và là 
một trong những sản phẩm công nghiệp 
mũi nhọn của tỉnh hàng năm, sản xuất 
khoảng 32 ngàn tấn sản phẩm, chiếm 9% 
giá trị sản xuất công nghiệp.

Yên Bái là tỉnh miền núi, có nhiều lợi 
thế về phát triển lâm nghiệp. Toàn tỉnh 
hiện đã trồng được trên 264 ngàn ha kinh 
tế, chiếm 52,9% diện tích đất lâm nghiệp. 
Hàng năm, khai thác được 200.000m3, 
trên 100 ngàn tấn tre, nứa, vầu và các 
lâm sản phụ. Đây là nguồn nguyên liệu 
lớn phục vụ công nghiệp chế biến, trong 
đó có công nghiệp giấy và bột giấy. 

Đầu tư cho ngành kinh tế mũi nhọn
 Sản xuất giấy được coi là ngành kinh tế mũi 

nhọn ở Yên Bái, không chỉ góp phần tiêu thụ sản 

phẩm rừng, giải quyết việc làm cho trên 3 ngàn 
lao động, mà còn đóng góp khá lớn vào nguồn 
thu ngân sách tỉnh. Theo báo cáo của Sở Công 
thương, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 25 
dây chuyền sản xuất giấy bằng nguyên liệu sợi 

Sản xuất giấy vàng mã tại Yên Bái

HÖÔÙNG TÔÙI XUAÁT KHAÅU GIAÁY BEÀN VÖÕNG
YEÂN BAÙI 
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dài, với công suất trên 35 ngàn tấn sản phẩm/
năm. Các nhà máy mọc lên khắp các vùng quê 
Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên.

Đây là những dây chuyền thiết bị sản xuất 
công nghệ mới mà Công ty CP Lâm nông sản 
thực phẩm Yên Bái đã mạnh dạn đầu tư. Nhờ 
công nghệ này đã mở ra một chặng đường phát 
triển mạnh mẽ cho doanh nghiệp. Số lượng mặt 
hàng sản xuất dần tăng lên, chất lượng sản 
phẩm từ đó cũng phát huy được hết ưu điểm, 
sản lượng sản xuất cũng tăng nhanh đáp ứng 
nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng. Hiện 
nay, Công ty có 03 nhà máy sản xuất  giấy đế 
với công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm; 02 Nhà 
máy gia công giấy vàng mã xuất khẩu, công suất 
4.000 tấn sản phẩm/năm; 01 Nhà máy sản xuất 
tinh bột sắn, công suất 20.000 tấn sản phẩm/
năm, 01 Nhà máy chế biến tinh dầu Quế, công 
suất 60 tấn sản phẩm/năm.

Mặc dù là đơn vị đi sau, Công ty TNHH 
Hapaco Yên Sơn với tinh thần chịu khó học hỏi, 
năng động trong việc tạo nguồn nguyên liệu đầu 
vào, sáng tạo trong tổ chức sản xuất và không 
ngừng tìm tòi cải tiến quy trình công nghệ, sản 
phẩm giấy đế xuất khẩu của Công ty có sự tăng 
trưởng nhanh qua các năm, doanh thu từ 1,7 - 2 
triệu USD mỗi năm. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, 
cái được lớn nhất của mặt hàng này không chỉ ở 
sản lượng và doanh thu, giải quyết lao động tại 
chỗ mà còn từ chất lượng, mẫu mã sản phẩm đa 
dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đặt hàng và rất 
được lòng khách hàng khó tính.

Về cơ bản, nguồn nguyên liệu chính để sản 
xuất giấy đế là xenlulo sợi dài từ tre, nứa, vầu…. 
Giấy đế là loại giấy chỉ dùng để làm vàng mã. 
Hiện tại, các sản phẩm đều được sản xuất để 
phục vụ thị trường Đài Loan. 

Xây dựng nguồn nguyên liệu bền vững
Nhận thức việc xả thải sẽ gây ảnh hưởng đến 

môi trường sinh sống của nhân dân trong vùng 
nên hầu hết các cơ sở sản xuất đều đã chú trọng 
đầu tư công nghệ xử lý nước thải đúng yêu cầu 

kỹ thuật, nên trong quá trình sản xuất không gây 
ảnh hưởng xấu đến môi trường. Đồng thời ý thức 
bảo vệ nguồn nguyên liệu bền vững cũng luôn 
được coi trọng.

Ông Trương Ngọc Biên -  Giám đốc  SCT 
Yên Bái cho biết: Bên cạnh việc ý thức trong bảo 
vệ môi trường các đơn vị sản xuất kinh doanh 
giấy đế, giấy vàng mã cũng chú trọng đến việc 
tạo nguồn nguyên liệu ổn định. Với hàng chục 
dây chuyền sản xuất giấy đế, giấy vàng mã có 
tổng công suất 32.500 tấn sản phẩm/năm, tiêu 
tốn khoảng trên 120.000 tấn nguyên liệu tre, vầu, 
nứa. Dù Yên Bái có trữ lượng tre, nứa vầu khá 
dồi dào nhưng với việc khai thác tài nguyên một 
cách bừa bãi thì tài nguyên có giàu đến mấy cũng 
đến lúc cạn kiệt. Vì vậy, để ngành giấy Yên Bái 
phát triển bền vững thì việc xây dựng và phát 
triển nguồn nguyên liệu được coi là nhiệm vụ cấp 
bách hiện nay. Do vậy, việc hướng dẫn cho người 
dân trồng và khai thác hiệu quả là giải pháp hữu 
hiệu cho các đơn vị sản xuất kinh doanh giấy, 
hơn nữa đặc điểm phát triển của tre, nứa, luồng 
là hàng năm sinh măng, do vậy, nếu trồng một lần 
để có thể khai thác trong nhiều năm thì cần chăm 
sóc cây và bổ sung chất dinh dưỡng cho đất, nếu 
không bổ sung phân bón thì đất sẽ bị bạc màu 
dẫn đến năng suất bị giảm sút.

Việc sản xuất kinh doanh mặt hàng giấy đế, 
giấy vàng mã đã góp phần không nhỏ trong phát 
triển kinh tế xã hội tại Yên Bái, tạo công ăn việc 
làm ổn định cho người dân địa phương. Tuy 
nhiên để ngành này phát triển bền vững cần sự 
nỗ lực lớn từ các doanh nghiệp từ việc hỗ trợ 
người dân trồng và khai thác tre, nứa, luồng có 
hiệu quả và khoa học đến việc sản xuất đảm bảo 
vệ sinh an toàn môi trường, bên cạnh đó các cơ 
quan chức năng của Yên Bái cũng cần kiểm tra, 
hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm 
túc các quy định về môi trường, tháo gỡ khó khăn 
về thuế v.v…

Nguồn: TTXTTM
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Chiều ngày 10 tháng 5 năm 
2017, tại Thị trấn Mậu A, 
huyện Văn Yên, tỉnh Yên 

Bái, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên 
Bái đã tổ chức Lễ trao tặng khen 
thưởng của UBND tỉnh Yên Bái cho 
các cá nhân có thành tích đột xuất 
trong công tác đấu tranh phòng, 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả trên địa bàn.

Tới dự và chỉ đạo có đồng chí 
Phan Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở 
Công thương, Ủy viên thường trực 
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Phụ trách 
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ 
đạo 389 tỉnh Yên Bái.

Có đại diện Cục Cảnh sát Giao 
thông - Bộ Công An và Đại diện 
Công an tỉnh Yên Bái đến dự.

Phát biểu tại buổi Lễ đồng chí Phan Bá Hùng 
đã tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ. Thời 
gian qua, hoạt động phòng chống buôn lậu, gian 
lận thương mại trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái 
luôn được các cấp, các ngành quan tâm lãnh 
chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát thị trường, các lực 
lượng đã tích cực đấu tranh, phát hiện bắt giữ 
và xử lý được nhiều vụ vi phạm pháp luật liên 
quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả, góp phần ngăn chặn và từng bước 
đẩy lùi hoạt động của các đối tượng phạm pháp, 
giúp bình ổn giá cả thị trường, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của nhà sản xuất, người kinh 
doanh và người tiêu dùng, kích thích sản xuất 
trong nội địa phát triển, bảo đảm an sinh xã hội. 

Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả vẫn được phát hiện, bắt 
giữ và xử lý nhiều cả về số vụ, số đối tượng với 
quy mô, số lượng chủng loại, giá trị lớn,....hoạt 
động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 
xảy ra ở khắp các nơi, các chốn, các địa bàn, 
cả cố định và trên khâu lưu thông, các tuyến 
đường liên huyện, liên tỉnh, đặc biệt là trên 
tuyến đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Các đối 
tượng tìm mọi cách, dùng nhiều thủ đoạn nhằm 
trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng 
chức năng để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, 
hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không 
đảm bảo an toàn thực phẩm... từ cửa khẩu tỉnh 
Lào Cai vào sâu trong nội địa để tiêu thụ. Trước 
tình hình đó, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 
Yên Bái đã xây dựng nhiều kế hoạch và ban 
hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các lực 
lượng tổ chức phối hợp để tăng cường kiểm tra 

UBND TÆNH TRAO BAÈNG KHEN CHO CAÙC CAÙ NHAÂN 
COÙ THAØNH TÍCH ÑOÄT XUAÁT TRONG COÂNG TAÙC ÑAÁU TRANH 

CHOÁNG BUOÂN LAÄU, GIAN LAÄN THÖÔNG MAÏI 

UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích

YEÂN BAÙI 
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kiểm soát. Các lực lượng đã sử dụng nhiều biện 
pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn xử lý nhiều 
vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu có giá trị lớn 
như: hoa tươi, thuốc lá điếu, rượu, linh kiện điện 
tử, lâm sản, khoáng sản... 

Điển hình là vụ việc ngày 06 tháng 12 năm 
2016, Đội quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục 
QLTT tỉnh Yên Bái và Đội chống buôn lậu, phòng 
Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Yên Bái đã phối 
hợp với Đội 1, phòng 10, C67, Bộ Công an đơn 
vị quản lý tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tiến 
hành kiểm tra xe ô tô chở khách biển kiểm soát 
19B - 00.713 do ông Nguyễn Văn Bình - lái xe 
điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận 
chuyển 3.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu (gồm 
2.900 bao thuốc lá nhãn hiệu “555” và 500 bao 
thuốc lá nhãn hiệu Marboro); 220 kg xúc xích 
không rõ nguồn gốc; 02 cá thể động vật “rắn hổ 
mang chúa” hoang dã, thuộc danh mục động vật 
nguy cấp, qúy hiếm.

Đội QLTT số 4 đã lập biên bản vi phạm hành 
chính và đề nghị Chi cục QLTT tỉnh trình UBND 
tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính các đối 
tượng, với số tiền là 48.000.000đ. Tịch thu 
số hàng hóa thuốc lá điếu nhập lậu có giá trị 
là 150.500.000đ và 220 kg xúc xích không rõ 
nguồn gốc trị giá trên 4 triệu đồng.

Đồng thời chuyển giao cho Hạt Kiểm lâm 
huyện Văn Yên 02 cá thể rắn để xử lý tịch thu và 
thả về rừng theo quy định của pháp luật.

Có thể nói đây là vụ việc tương đối phức tạp, 
hàng hóa có giá trị lớn, các đối tượng dùng nhiều 

thủ đoạn tinh vi để ngụy trang hàng hóa nhằm 
qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên bằng 
các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh và sự phối 
hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các lực lượng đã 
tổ chức bắt giữ và xử lý nghiêm vụ việc theo quy 
định của pháp luật. 

Xét những thành tích, chiến công của các cá 
nhân đã tham gia bắt giữ trực tiếp mà đặc biệt là 
sự phối hợp chặt chẽ của Đội 1, Phòng 10, C67 
Bộ Công an trong công tác tuần tra, kiểm soát. 
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên 
Bái (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) đã trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh Yên Bái xem xét và Quyết 
định khen thưởng cho các cá nhân có thành tích 
xuất sắc đột xuất nhằm động viên khích lệ.

Ngày 25/4/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên 
Bái đã có Quyết định số 695/QĐ-UBND về việc 
khen thưởng cho các cá nhân có thành tích đột 
xuất trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, 
gian lận thương mại; 

Được sự ủy quyền của UBND tỉnh Yên Bái và 
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái, Cơ quan Thường 
trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức buổi Lễ trao 
tặng khen thưởng của UBND tỉnh cho các cá 
nhân có thành tích xuất sắc.

Tin tưởng rằng lực lượng quản lý thị trường, 
Công an, Kiểm lâm và các cơ quan chức năng 
sẽ ngày càng phối hợp chặt chẽ để cùng nhau 
hoàn thành suất sắc nhiệm vụ và đạt được nhiều 
phần thưởng cao quý hơn nữa.

Nguồn: Chi cục QLTT

Huyện Trấn Yên hiện có trên 900 ha chè, 
trong đó gần 400 ha chè chất lượng 
cao. Việc thành lập những nhóm hộ 

sản xuất chè xanh an toàn tiếp tục là hướng đi 
mà huyện Trấn Yên đang khuyến khích.

Thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh, huyện Trấn 
Yên có 213 hộ thì trên 100 hộ trồng chè. Sau 
những thăng trầm, diện tích chè toàn thôn hiện 
còn 86 ha, chiếm đa số diện tích chè của xã.

Cùng với tập trung thâm canh, người dân 

Saûn xuaát cheø xanh an toaøn
höôùng ñi cuûa Traán Yeân
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Khe Năm đã trồng cải tạo, thay 
thế chè già cỗi bằng các giống 
chè mới, chè cành chất lượng cao 
như Bát tiên, Phúc vân tiên, Kim 
tuyên, LDP1, LDP2.

Được tuyên truyền, được 
hướng dẫn kỹ thuật, được đi 
tham quan học tập ở đất chè Thái 
Nguyên, cách làm chè của người 
dân Khe Năm có nhiều chuyển 
biến. Thay vì cắt liềm, hái máy để 
bán nguyên liệu, việc thu hái đã 
đảm bảo đúng cách, đúng lứa, hái 
theo giờ; việc sao chè cũng được 
thực hiện ngay trong ngày để giữ 
được chất lượng thành phẩm.

Sản phẩm chè xanh của người 
dân Khe Năm nhờ đó được đưa 
đến các chợ đầu mối và khách hàng các tỉnh 
Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và các tỉnh 
phía Nam đặt mua.

Đặc biệt, được sự hỗ trợ của Nhà nước, 
trong thôn có 5 hộ đứng ra đầu tư xây dựng 
nhà xưởng chế biến, thành lập nhóm sản xuất 
chè an toàn, các máy móc thiết bị được đặt 

mua từ Thái Nguyên đạt các tiêu chuẩn chế 
biến chè an toàn. Đây là mô hình để người dân 
Khe Năm làm theo, đồng thời là nơi có những 
sản phẩm làm cơ sở để Hưng Khánh thực hiện 
mục tiêu đối với cây chè.

Huyện Trấn Yên hiện có trên 900 ha chè, 
trong đó gần 400 ha chè chất lượng cao. Việc 
thành lập những nhóm hộ sản xuất chè xanh 

an toàn tiếp tục là hướng đi mà 
huyện Trấn Yên đang khuyến 
khích.

Những gì mà người làm chè 
ở xã Bảo Hưng, xã Hưng Khánh 
và một số hộ, nhóm hộ ở xã Báo 
Đáp, Nga Quán mang lại được coi 
là kết quả bước đầu, là hướng đi 
để các địa phương trồng và chế 
biến chè xanh của huyện Trấn 
Yên thực hiện đến khâu cuối trong 
chuỗi sản xuất chè an toàn, đáp 
ứng yêu cầu của thị trường trong 
thời gian tới.

Theo YBĐT

Diện tích chè ở thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh được trồng 
cải tạo bằng giống chè Bát tiên.

Công đoạn chế biến đã có nhiều cải tiến nhằm sản xuất ra sản phẩm 
chè xanh đạt chất lượng cao. Ảnh: Hoài Văn
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Công nghiệp nông thôn có vai trò hết sức 
quan trọng trong sự nghiệp phát triển 
ngành công nghiệp nói riêng và cả nền 

kinh tế của tỉnh Yên Bái nói chung. Đặc biệt trong 
giai đoạn hiện nay, khi chúng ta đang tiến hành 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVIII.

Với ý nghĩa đó, năm 2017 tỉnh Yên Bái tiếp 
tục dành nhiều sự quan tâm cho khu vực sản 
xuất công nghiệp nông thôn (CNNT). Theo đó, 
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã phê duyệt kế 
hoạch kinh phí khuyến công địa phương cho các 
cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có đề án 
xin hỗ trợ.

Cụ thể, năm tháng đầu năm 2017 Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 
(Trung tâm) đã phối hợp với phòng Kinh tế, Kinh 
tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố triển 
khai 24 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 
vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
cho các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, 
bằng nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương 
do Bộ Công thương phê duyệt, Trung tâm triển 
khai 03 đề án khuyến công quốc gia cho các 
cơ sở CNNT có quy mô đầu tư lớn. Với nguồn 
động viên, hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công 
đã giúp cho các cơ sở sản xuất CNNT có thêm 
nguồn lực để chủ động phát triển sản xuất kinh 
doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm, giải quyết việc làm cho lao động tại địa 
phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Mặc dù kinh phí hỗ trợ mỗi đề án khuyến 
công không lớn nhưng bước đầu đã đem lại hiệu 
quả thiết thực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, tạo việc làm cho người 

lao động, cải thiện đời sống dân sinh, giảm các 
tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện chủ trương 
xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, nhờ 
giải quyết tốt mối quan hệ về lao động, việc làm 
góp phần tăng thu nhập cho người lao động. Các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp đã tin và thấy được sự quan tâm 
giúp đỡ của Đảng và Nhà nước đối với sự phát 
triển sản xuất kinh doanh.

Để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch 
phê duyệt khuyến công năm 2017 và định hướng 
xây dựng kế hoạch trong những năm tiếp theo. 
Trung tâm đề ra các giải pháp cụ thể như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến chủ trương chinh sách, phát 
luật về khuyến công trên các phương tiện thông 
tin đại chúng tạo điều kiện cho các địa phương 
và cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp cận các nội 
dung và chính sách khuyến công. 

2. Đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các 
đề án sau khi được phê duyệt đạt kết quả cao 
nhất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 
kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để 
các đề án hoàn thành đúng tiến độ và kinh phí 
hỗ trợ đúng mục tiêu, mục đích của đề án theo 
quy định.

3. Tích cực tìm hiểu, nắm bắt về công nghệ, 
sản phẩm, thị trường, thiết bị sản xuất để cung 
cấp và tư vấn cho các cơ sở sản xuất công 
nghiệp nông thôn. Nghiên cứu các giải pháp, huy 
động, bổ sung các nguồn lực nhằm đẩy mạnh 
công tác khuyến công, tranh thủ sự đồng tình 
hợp tác, ủng hộ của các tổ chức. Thường xuyên 
cập nhật thông tin, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao 
năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, viên 

YEÂN BAÙI: 
ÑAÅY MAÏNH KHUYEÁN KHÍCH PHAÙT TRIEÅN 

COÂNG NGHIEÄP NOÂNG THOÂN
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chức làm công tác khuyến công.
Trên cơ sở các văn bản pháp luật, chính sách 

quy định về hoạt động khuyến công của Chính 
phủ, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh. Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan thực 
hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch, đề án 

khuyến công hàng năm đã đề ra, triển khai các 
hoạt động khuyến công đúng tiến độ, đạt hiệu 
quả để hoạt động khuyến công ngày càng thực 
sự trở thành cầu nối, góp phần khuyến khích, 
hỗ trợ, thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái./.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Hiện nay, Yên Bái có 4 khu công nghiệp, 
với tổng diện tích 722 ha, trong đó có 3 
khu công nghiệp quốc gia, 1 khu công 

nghiệp của tỉnh và 10 cụm công nghiệp, với 
tổng diện tích 398,78 ha. Đặc biệt các khu công 
nghiệp của tỉnh đều được quy hoạch bám sát 
đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, rất thuận lợi 
cho nhà đầu tư trong lưu thông hàng hóa.

Những năm qua, để đẩy mạnh thu hút đầu 
tư vào các khu, cụm công nghiệp, Yên Bái đã 
tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh 

cải thiện môi trường đầu tư, nâng 
cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 
Tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành xây 
dựng và ban hành cơ chế, chính 
sách đặc thù thu hút các nhà đầu 
tư hạ tầng các khu công nghiệp; hỗ 
trợ, tạo điều kiện để các chủ đầu 
tư hạ tầng khu công nghiệp tiếp 
cận nguồn vốn vay dài hạn với lãi 
suất ưu đãi để thực hiện tốt công 
tác đền bù, giải tỏa, giải phóng mặt 
bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng 
cho các khu công nghiệp.

Đến nay, các khu công nghiệp 
(KCN) trên địa bàn tỉnh đã thu hút 
được 35 dự án, với tổng vốn đầu 
tư gần 10 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt 
Khu công nghiệp phía Nam hoạt 

động hiệu quả thu hút được 29 dự án đầu tư, 
với tổng số vốn đầu tư trên 6 nghìn tỷ đồng 
trong đó đã có 19 dự án đã đi vào hoạt động sản 
xuất kinh doanh tập trung vào các lĩnh vực sản 
xuất chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu 
xây dựng, xây dựng cao cấp, công nghiệp luyện 
gang thép, chế biến khoáng sản, sản xuất, chế 
biến bột đá.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cụm công 

YEÂN BAÙI NOÃ LÖÏC THU HUÙT ÑAÀU TÖ VAØO CAÙC 
KHU, CUÏM COÂNG NGHIEÄP

Các nhà đầu tư Hàn Quốc tìm hiểu, khảo sát 
khu công nghiệp Âu Lâu.
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nghiệp với tổng diện tích 398,78 ha. Tổng số 
nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng 307,748 tỷ đồng, 
trong đó tổng vốn đã đầu tư trên 98 tỷ đồng tập 
trung chủ yếu vào đền bù, san tạo mặt bằng, 
đường giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước. 
Đến nay đã có 44 dự án đăng ký đầu tư vào các 
cụm công nghiệp, với tổng vốn đầu tư đăng ký 
2.266 tỷ đồng, trong đó có 38/44 dự án đã đi vào 
hoạt động với tổng vốn đầu tư 818,608 tỷ đồng, 
thu hút được 1.854 lao động tại các địa phương. 
Hoạt động có hiệu quả là Cụm công nghiệp Đầm 
Hồng, (xã Văn Phú) thành phố Yên Bái với diện 
tích 16 ha. Với việc đầu tư san tạo và giải phóng 
mặt bằng, đầu tư hạ tầng đường giao thông nội 
bộ, cấp điện, nước với tổng vốn đầu tư trên 15 
tỷ đồng, đến nay đã có 22 doanh nghiệp đăng 
ký đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 105 tỷ đồng, 
tỷ lệ lấp đầy 100%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thu 
hút các nhà đầu tư vào các KCN còn hạn chế và 
để lấp đầy các KCN, cụm công nghiệp cần có 
sự nỗ lực cao trong thu hút đầu tư. KCN Minh 
Quân với diện tích quy hoạch 112 ha nhưng mới 
thu hút được 4 dự án đầu tư với tổng diện tích 
đất sử dụng 10,06  ha. Trong đó mới có 1 dự án 
đi vào hoạt động còn 3 dự án đang trong quá 
trình đầu tư xây dựng. KCN Âu Lâu với diện tích 
118 ha nhưng đến nay mới thu hút được 2 dự 
án đầu tư với diện tích cho thuê là 22 ha, đạt tỷ 
lệ lấp đầy 27,14%, trong đó mới có 1 dự án đi 
vào hoạt động, 1 dự án đang chậm tiến độ…
Qua đó có thể thấy các KCN trong thời gian vừa 
qua mặc dù đã được tỉnh quan tâm đầu tư cơ 
bản về hạ tầng, tuy nhiên vẫn chưa đủ sức hấp 
dẫn các nhà đầu tư, và tỷ lệ lấp đầy chưa tương 
xứng với quy mô, tiềm năng các KCN đã được 
quy hoạch.

Theo ông Nguyễn Hữu Hiền - Trưởng Ban 
Quản lý các Khu Công nghiệp thì nguyên nhân 
các KCN chưa hấp dẫn các nhà đầu tư là do Yên 
Bái là tỉnh miền núi, ít có lợi thế về địa lý, trình 

độ dân trí, khả năng tay nghề người lao động 
thấp. Hơn nữa, chưa có được nhà đầu tư sơ 
cấp quan tâm đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng các 
KCN nên các KCN của tỉnh hiện chỉ mới được 
đầu tư từ ngân sách và vì nguồn lực còn quá 
khiêm tốn nên hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài 
hàng rào của các KCN chưa được đầu tư đồng 
bộ; Hầu hết các KCN của tỉnh đều chưa được 
đầu tư các công trình phúc lợi công cộng phục 
vụ cho người lao động cũng như cho các đơn vị 
sản xuất kinh doanh trong các KCN…Các KCN 
của tỉnh Yên Bái chưa có được cơ chế chính 
sách riêng, đủ mạnh để thu hút được các nhà 
đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng các KCN.

Thời gian tới, để đẩy mạnh thu hút đầu tư 
vào các KCN, cụm công nghiệp, tỉnh cần xây 
dựng chương trình xúc tiến đầu tư có trọng tâm, 
trọng điểm, tránh dàn trải, có tính khả thi cao 
và phù hợp với điều kiện về kinh phí, phương 
thức và thời gian thực hiện; Phải có sự lựa 
chọn để có được các dự án có quy mô lớn, sản 
phẩm có tính cạnh tranh cao, chất lượng, có giá 
trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, 
thân thiện với môi trường…; đặc biệt quan tâm 
đến các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
trong các KCN như giao thông, xử lý nước thải 
tập trung của KCN, xử lý chất thải rắn…;Song 
song với việc coi trọng cải thiện môi trường đầu 
tư, tỉnh cần hết sức quan tâm đến nhiệm vụ hỗ 
trợ các nhà đầu tư giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai 
đầu tư và sản xuất kinh doanh trong các KCN; 
tiếp tục đầu tư cho xây dựng hạ tầng như đường 
giao thông, hệ thống điện, cấp nước, nhất là hệ 
thống xử lý nước thải tập trung, xây dựng cơ 
chế chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư đối với các 
dự án đầu tư phát triển KCN, cụm công nghiệp, 
đặc biệt là chính sách ưu đãi cho các nhà đầu 
tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong các cụm 
công nghiệp.

Theo CTTĐTT
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Công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao 
động là trách nhiệm của toàn xã hội. 
Việc thực hiện đầy đủ các quy định về 

An toàn, vệ sinh lao động sẽ góp phần nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền 
lợi của người sử dụng lao động và người lao 
động qua đó góp phần thúc đẩy phát triển đất 
nước ổn định và bền vững. Để công tác quản 
lý và thực hiện các nội dung về an toàn, vệ sinh 
lao động phù hợp với tình hình phát triển của 
doanh nghiệp và đất nước, Nhà nước đã cụ thể 
hóa các nội dung này bằng việc ban hành các 
Văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh 
lao động như: Luật An toàn, vệ sinh lao động 
số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015, Luật Phòng 
cháy và chữa cháy, Nghị định số 44/2016/NĐ-
CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, 
vệ sinh lao động và cá văn bản quy phạm pháp 
luật khác liên quan... Tuy nhiên trong quá trình 
hoạt động vẫn còn nhiều doanh nghiệp thực 
hiện chưa tốt các quy định về an toàn, vệ sinh 
lao động như: Chưa xây dựng và ban hành đầy 
đủ các nội quy, quy chế về an toàn lao động tại 
công ty, xưởng, tổ đội sản xuất; Chưa thành lập, 
kiện toàn ban an toàn lao động; Chưa khám sức 
khỏe định kỳ, bồi dưỡng cho người lao động; 
Chưa đào tạo, huấn luyện, bố trí lao động phù 
hợp với trình độ, vị trí lao động; Chưa kiểm định 
định kỳ các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn lao động...

Vì vậy, để tăng cường công tác quản lý của 
các cơ quan quản lý nhà nước và ciệc thực hiện 

của các doanh nghiệp, hàng năm Nhà nước đã 
phát động tháng hành động về an toàn, vệ sinh 
lao động để tuyên truyền, hướng dẫn, thanh 
tra, kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định 
về an toàn, vệ sinh lao động của các doanh 
nghiệp. Hưởng ứng tháng an toàn, vệ sinh lao 
động quốc gia UBND tỉnh Yên Bái đã thành lập 
và kiện toàn Ban chỉ đạo ATVSLĐ-PCCN đồng 
thời ban hành Kế hoạch số: 55/KH-UBND ngày 
29/3/2017 về việc tổ chức triển khai tháng hành 
động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 
2017 tỉnh Yên Bái với chủ đề “Thúc đẩy công 
tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để 
phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề 
nghiệp”. Trong kế hoạch trên đã giao nhiệm vụ 
cụ thể cho các ngành chức năng, các đơn vị 
sản xuất, kinh doanh chủ động thực hiện hưởng 
ứng nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các 
văn bản quy phạm pháp luật về An toàn, vệ sinh 
lao động tới mọi tầng lớp nhân dân. Thực hiện 
nhiệm vụ được giao, ngành Công thương đã 
xây dựng và triển khai Kế hoạch số 803/KH-
SCT ngày 12/4/2017 của Sở Công Thương về 
việc triển khai tháng hành động về An toàn, vệ 
sinh lao động ngành Công Thương, lần thứ 1 
năm 2017 thời gian triển khai thực hiện từ ngày 
01/5 đến ngày 30/5/2017 lễ phát động sẽ được 
tổ chức vào ngày 6/5/2017. Với mục đích phát 
động và tuyên truyền sâu rộng công tác An toàn, 
vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc lĩnh vực ngành Công thương quản 
lý trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức 
và ý thức chấp hành pháp luật về An toàn, vệ 

TRIEÅN KHAI KEÁ HOAÏCH HÖÔÛNG ÖÙNG THAÙNG 
HAØNH ÑOÄNG VEÀ AN TOAØN, VEÄ SINH LAO ÑOÄNG NGAØNH 

COÂNG THÖÔNG LAÀN THÖÙ NHAÁT NAÊM 2017

YEÂN BAÙI: 
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TIEÁP TUÏC ÑAÅY MAÏNH HOÃ TRÔÏ TRIEÅN KHAI XAÂY DÖÏNG 
MOÂ HÌNH ÑIEÅM “SÖÛ DUÏNG NAÊNG LÖÔÏNG TIEÁT KIEÄM VAØ HIEÄU 

QUAÛ TRONG HOÄ GIA ÑÌNH”

sinh lao động của người sử dụng lao động và 
người lao động tại các công ty, doanh nghiệp. 
Trong kế hoạch của ngành Công thương đã 
yêu cầu các doanh nghiệp chủ động xây dựng 
và triển khai kế hoạch hưởng ứng với một số 
nội dung như: Thực hiện các quy định của nhà 
nước về an toàn, vệ sinh lao động được quy 
định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện 
hành, tổ chức Triển khai thực hiện theo nội dung 
của Kế hoạch số: 55/KH-UBND ngày 29/3/2017 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái...

Để đánh giá việc thực hiện của các doanh 
nghiệp, trong tháng 5 năm 2017 Sở Công 
Thương giao cho Phòng Kỹ thuật An toàn và 
Môi trường phối với các phòng chức năng, công 
đoàn ngành của sở tiến hành kiểm tra việc thực 
hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 
một số doanh nghiệp trên địa bàn thuộc lĩnh vực 
khai thác chế biến khoáng sản, kinh doanh xăng 
dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. Qua quá trình kiểm 
tra cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đã thực 
hiện tốt các quy định về An toàn, vệ sinh lao 
động trong quá trình hoạt động như: Xây dựng 
và ban hành cơ bản đầy đủ các nội quy, quy chế 
về an toàn lao động tại công ty, xưởng, tổ đội sản 
xuất; Thành lập, kiện toàn ban an toàn lao động; 
Khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng cho người 

lao động; Đào tạo, huấn luyện, bố trí lao động 
phù hợp với trình độ, vị trí lao động...Tuy nhiên 
vẫn còn một số doanh nghiệp thực hiện chưa tốt 
các quy định về an toàn, vệ sinh lao động như: 
Chưa xây dựng và ban hành cơ bản đầy đủ các 
nội quy, quy chế về an toàn lao động tại công 
ty, xưởng, tổ đội sản xuất; chưa thành lập, kiện 
toàn ban an toàn lao động; chưa khám sức khỏe 
định kỳ, bồi dưỡng cho người lao động; chưa bố 
trí người lao động phù hợp với trình độ, chưa bố 
trí đầy đủ biển báo, biển hiệu an toàn...qua quá 
trình kiểm tra đoàn công tác của Sở Công thương 
đã lập biên bản yêu cầu các doanh nghiệp khắc 
phục các thiếu sót về an toàn, vệ sinh lao động 
trong quá trình hoạt động.

Để công tác An toàn, vệ sinh lao động của 
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh 
vực ngành Công thương ngày càng được thực 
hiện tốt hơn, trong thời gian tới Sở Công Thương 
sẽ tiếp tục chủ động và phối hợp với các ngành 
chức năng của tỉnh tăng cường công tác tuyên 
truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra 
và xử lý những doanh nghiệp cố tình không thực 
hiện các quy định về An toàn, vệ sinh lao động 
nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững và 
đảm bảo an ninh trật tự xã hội của tỉnh./.

Nguồn: Phòng KTATMT

Thực hiện chương trình sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả, năm 2017 Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp tiếp tục triển khai hỗ trợ 52 hộ gia đình 
xây dựng mô hình “Sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình” tại thành 
phố Yên Bái, huyện Văn Yên và huyện Mù 
Cang Chải. 

Đây là năm thứ 4 nội dung này được triển 
khai và đã đạt được những kết quả rất khả 
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quan. Mô hình đã giúp cho các hộ gia đình thực 
hiện tiết kiệm điện trong sinh hoạt hàng ngày, 
khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, bảo 
vệ môi trường và góp phần không nhỏ vào việc 
thực hiện mục tiêu tiết kiệm năng lượng của 
chương trình đã đề ra. Những hiệu quả và ý 
nghĩa đó đã khuyến khích các hộ gia đình trên 
địa bàn tỉnh Yên Bái tích cực tham gia xây dựng 
mô hình “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả trong hộ gia đình”. Trong năm 2017, Trung 
tâm Khuyến công và TVPTCN đã phối hợp với 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Kinh tế các huyện, 
thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và được 
UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ 52 hộ gia 
đình triển khai xây dựng mô hình. 

Trong tháng 5/2017 Trung tâm Khuyến công 
và TVPTCN đã phối hợp với phòng Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng/Kinh tế thành phố Yên Bái, các 
huyện Văn Yên và huyện Mù Cang Chải triển 
khai ký hợp đồng hỗ trợ và hướng dẫn 52 hộ 
gia đình triển khai thực hiện theo quy định.

Việc xây dựng và triển khai thực hiện mô 
hình “Sử dụng NLTK&HQ trong hộ gia đình” 
là một trong những nhiệm vụ chính đối với 
chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả trong đơn vị. Giúp người dân nâng 
cao nhận thức trong việc sử dụng năng lượng, 
tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên, bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khoẻ 
cho con người và hướng đến xã hội phát triển 
bền vững, đồng thời góp phần thực hiện mục 
tiêu chung của Chương trình sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả đã đề ra./.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

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

Giaù caû thò tröôøng haøng hoùa taïi thaønh phoá Yeân Baùi 
töø 01-20/06/2017

Dạo qua thị trường thành phố Yên Bái những ngày đầu tháng 6/2017, giá các mặt hàng 
lương thực, thực phẩm tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố lại 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: 28.000 - 30.000 đ/kg, Thịt nạc thăn 60.000-65.000 đ/kg, Thịt mông sấn: 50.000- 55.000 đ/
kg; Thịt bò - thịt trâu ngon loại I có giá 250.000 - 260.000 đồng/kg.

Giá vật liệu xây dựng có biến động so với tháng trước, cụ thể: Sắt  6-8 Hòa Phát: 11.790 đ/
kg (-410 đ/kg), Sắt  10 Hòa Phát 73.500 đ/cây (-3.000 đ/cây), Sắt  12 Hòa Phát 117.000 đ/cây 
(-4.500 đ/cây), Sắt  14 Hòa Phát 159.500 đ/cây (-6.500 đ/cây), Sắt  16 Hòa Phát 202.000 đ/cây 
(-8.000 đ/cây), Sắt  18 Hòa Phát 263.000 đ/cây (-10.000 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): 935.000 đ/tấn (-30.000 đ/tấn); Xi măng Yên Bái (PC40): 1.046.000 đ/tấn (-29.000 đ/tấn); 
Xi măng NORCEM Yên Bình (PC30): 940.000 đ/tấn (-40.000 đ/tấn); Xi măng NORCEM Yên Bình 
(PC40): 1.070.000 đ/tấn (-40.000 đ/tấn).
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8.000-8.500

14.000-15.000

17.000-18.000

16.000

18.000-20.000

30.000-32.000

34.000-35.000

250.000-260.000

33.000-35.000

250.000-260.000

100.000-110.000

130.000-160.000

20.000-25.000

65.000-70.000

50.000-55.000

4.000

12.200

76.50

121.500

166.000

210.000

273.000

1.480.000

1.510.000

965.000

1.075.000

980.000

8.000-8.500

14.000-15.000

17.000-18.000

16.000

18.000-20.000

30.000-32.000

34.000-35.000

250.000-260.000

33.000-35.000

250.000-260.000

100.000-110.000

130.000-160.000

20.000-25.000

65.000-70.000

50.000-55.000

4.000

11.790

73.500

117.000

159.500

202.000

263.000

1.480.000

1.510.000

935.000

1.046.000

940.000

-410

-3.000

-4.500

-6.500

-8.000

-10.000

-30.000

-29.000

-40.000

Cheânh leäch
Giaù caû haøng hoùa

01-20/05/2017 01-20/06/2017

I/ Haøng löông thöïc - thöïc phaåm
- Thoùc teû 

- Gaïo teû thôm 

- 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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Tin trong nöôùc

-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

“

“

1.110.000

17.000

18.000

363.000

315.000

400.000

350.000

18.480

17.610

13.870

1.070.000

19.000

18.000

363.000

295.000

400.000

350.000

18.570

17.700

13.740

-40.000

+2.000

+90

+90

-130

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

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 26/
CT-TTg về tiếp tục triển khai hiệu quả 
Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 

theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh 
nghiệp.

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện chủ trương Chính 
phủ kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng 
phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển, ngày 
16/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 
số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh 
nghiệp đến năm 2020.

Sau hơn một năm kể từ khi ban hành, việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết đã đạt được 

một số kết quả đáng ghi nhận: Tạo chuyển biến 
tích cực về tư tưởng, nhận thức của bộ máy 
công quyền với tinh thần phục vụ và hỗ trợ phát 
triển doanh nghiệp; từng bước tháo gỡ các 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều 
kiện thuận lợi hơn cho đầu tư mở rộng sản xuất 
kinh doanh, tăng trưởng nhanh, góp phần quan 
trọng vào phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 35 vẫn còn hạn chế: Một số cơ chế, 
chính sách đang áp dụng chưa phù hợp; việc 
triển khai thực hiện một số giải pháp chưa đáp 
ứng được yêu cầu thực tiễn; còn có khoảng 

THUÛ TÖÔÙNG CHÆ THÒ TIEÁP TUÏC HOÃ TRÔÏ VAØ 
PHAÙT TRIEÅN DOANH NGHIEÄP
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cách giữa chính sách và thực thi ở nhiều lĩnh 
vực nổi cộm như thủ tục hành chính trong xuất 
nhập khẩu, thuế, hải quan, giấy phép con, tiếp 
cận đất đai, vốn, tài nguyên, công tác thanh tra 
kiểm tra doanh nghiệp còn chồng chéo...; sự 
phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương chưa 
thống nhất, chặt chẽ trong việc hướng dẫn 
doanh nghiệp.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu 
quả thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị 
Trung ương lần thứ 5 khóa XII và khắc phục 
những vấn đề còn tồn tại sau một năm thực 
hiện Nghị quyết số 35, Thủ tướng Chính phủ 
yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương trong giai đoạn năm 2017 - 2018 
tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả 
các giải pháp, nhiệm vụ.

Liên thông thủ tục đầu tư với thủ tục đất 
đai, xây dựng, đấu thầu

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan hoàn thiện dự án Luật hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Nghị định 

hướng dẫn trong Quý II/2017; phối 
hợp với các bộ, ngành, UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương tổ chức thực hiện hiệu quả 
các chính sách, chương trình hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sau 
khi Luật được Quốc hội thông qua; 
chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành 
liên quan xây dựng Nghị định sửa 
đổi, bổ sung một số Nghị định 
nhằm tạo sự liên thông giữa các 
thủ tục đầu tư với các thủ tục về 
đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi 
trường, trình Chính phủ trong Quý 
III/2017.

Hàng năm, chủ trì, phối hợp 
với các bộ, ngành, hiệp hội doanh 

nghiệp, ngân hàng thương mại tổ chức các 
khóa đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tăng cường năng lực quản trị, minh bạch tài 
chính để tiếp cận tốt hơn tín dụng; tổ chức đào 
tạo nâng cao nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa cho cán bộ các bộ, ngành, địa 
phương và hiệp hội doanh nghiệp; hoàn thiện 
danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực 
hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020, trình Thủ 
tướng Chính phủ trong tháng 6/2017.

Bộ Tài chính rà soát, đề xuất sửa đổi quy 
định về quản lý thuế, hải quan theo hướng liên 
thông giữa các bộ, cơ quan liên quan để giảm 
thiểu tối đa thời gian và chi phí thực hiện cho 
doanh nghiệp, báo cáo Chính phủ trình Quốc 
hội kế hoạch xây dựng dự án Luật sửa các luật 
về thuế trong Quý III/2017.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, 
ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương quản lý chặt chẽ, thu thuế đúng, đủ, 
kịp thời đối với hộ kinh doanh lớn; chống thất 
thu đối với hộ khoán; nghiên cứu, đề xuất chính 
sách thu thuế và chế độ kế toán đơn giản, phù 
hợp với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh 

Ảnh minh họa
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nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, báo 
cáo Chính phủ trình Quốc hội trong quý III năm 
2017; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính 
phủ đôn đốc các bộ quản lý chuyên ngành sửa 
đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư, Quyết 
định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa 
xuất nhập khẩu theo yêu cầu của Nghị quyết 
số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ và Quyết 
định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ 
tướng Chính phủ.

Đổi mới phương thức kiểm tra chuyên ngành 
theo nguyên tắc quản lý rủi ro; áp dụng chế độ 
ưu tiên trong kiểm tra; chuyển thời điểm kiểm 
tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa (kể 
cả kiểm tra hiệu suất năng lượng và an toàn 
thực phẩm) đang trong giai đoạn thông quan 
sang kiểm tra sau thông quan (trừ kiểm dịch, 
kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa 
nhập khẩu có độ rủi ro cao, ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người, ảnh hưởng đến môi trường và 
an ninh, quốc phòng); đẩy mạnh việc công nhận 
kết quả kiểm tra theo thỏa thuận; đảm bảo tỷ lệ 
hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên 
ngành ở mức không quá 20% so với tổng số lô 
hàng xuất nhập khẩu, tương đương các đối tác 
thương mại quan trọng của Việt Nam, báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2017.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ 
quản lý chuyên ngành rà soát, chuẩn hóa mã 
số hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản 
lý và kiểm tra chuyên ngành thống nhất với mã 
hàng hóa tại danh mục hàng hóa xuất, nhập 
khẩu hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
trong tháng 8 năm 2017.

Xem xét giảm mức chi phí đầu vào cho 
doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện 
hoàn thuế giá trị gia tăng theo phương thức 
điện tử đạt cấp độ 4, đạt tối thiểu 70% về số thủ 
tục, 70% về số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng 
giải quyết trong cuối Quý IV/2017; nâng cao 

hiệu lực hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia theo 
hướng liên thông, bảo đảm việc kết nối, chia 
sẻ thông tin, hoàn thành, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ trong tháng 10/2017.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, 
ngành, địa phương rà soát các khoản phí có 
liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp 
để xem xét giảm mức phí, chi phí đầu vào cho 
doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
kết quả rà soát trong tháng 7/2017; chủ trì, phối 
hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương nghiên cứu triển khai thí điểm mô 
hình hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã 
của cơ quan thuế, kết nối thông tin để quản lý 
doanh thu bán lẻ của các hộ kinh doanh; thí 
điểm thực hiện tại thành phố Hà Nội, thành phố 
Hồ Chí Minh trong năm 2018.

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh 
giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên 
quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao 
đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 
phương pháp định giá đất và khả năng tiếp cận 
đất đai cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; rà soát 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bảo đảm tính 
nhất quán, công khai minh bạch thông tin, báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV/2017.

Bộ Công Thương đầu mối chủ trì, phối hợp 
với các bộ, ngành rà soát, sửa đổi các quy định 
quản lý mặt hàng theo mã số xuất nhập khẩu 
hàng hóa đặc biệt đối với mặt hàng thuộc diện 
quản lý chuyên ngành; chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan hoàn thiện dự án Luật quản lý 
ngoại thương trong Quý II/2017, theo đó thống 
nhất danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc 
diện quản lý bằng giấy phép, điều kiện, quy định 
cụ thể giấy phép, điều kiện gắn với từng hàng 
hóa, phương thức điều hành hàng hóa đó, trình 
tự thủ tục, cơ quan giám sát, kiểm tra, mức phí 
thực hiện, áp dụng thủ tục một cửa liên thông 
tháo gỡ khó khăn trong thủ tục xuất nhập khẩu 
cho doanh nghiệp.
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Tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn 
ngân hàng

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ 
trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi 
Trường, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam tiếp tục rà soát các quy định về đăng ký 
giao dịch bảo đảm để tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp, cá nhân làm tài sản thế chấp vay vốn 
tại ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh; hoàn thành và báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ trong tháng 7 năm 2017.

Bộ Tư pháp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/5/2015 
của Chính phủ để tạo thuận lợi cho việc giải 
quyết phá sản của doanh nghiệp; chỉ đạo 
hướng dẫn, thi hành quyết định tuyên bố phá 
sản doanh nghiệp theo quy định của Luật thi 
hành án dân sự năm 2008, báo cáo Chính phủ 
trong tháng 10/2017.

Bộ Giao thông vận tải có văn bản hướng 
dẫn, chỉ đạo giám sát doanh thu thu phí thực tế 
của các dự án BOT để xác định thời gian, mức 
thu phí; rà soát, khắc phục ngay các bất cập 
trong quản lý vận hành, vị trí đặt trạm thu phí, 
mức thu phí; công khai lưu lượng phương tiện, 
doanh thu, chi phí quản lý, lợi nhuận nhà đầu 
tư, lãi suất vay vốn, chi phí xây lắp công trình 
dự án, hoàn thành trong tháng 7/2017; chỉ đạo 
thực hiện lộ trình áp dụng thu phí điện tử không 
dừng liên thông toàn hệ thống trên tất cả các 
trạm thu phí sử dụng công nghệ Việt Nam; báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ thực hiện định 
kỳ hàng quý.

Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, ứng dụng 
khoa học công nghệ

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và 
Công nghệ tăng cường thực hiện các giải pháp 
hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng 
dụng khoa học công nghệ thông qua việc triển 
khai các Chương trình quốc gia về khoa học 
và công nghệ; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ.
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển 

tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016, theo đó hỗ trợ, 
đẩy nhanh việc đăng ký sở hữu trí tuệ, công 
nhận, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các 
sản phẩm đổi mới sáng tạo trong nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, sửa 
đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công bố hợp chuẩn, 
công bố quy trình đánh giá sự phù hợp với tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo hướng nâng 
cao tính tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp 
về chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất, 
nhập khẩu; giảm thiểu hồ sơ, thủ tục công bố 
hợp quy; tạo dựng môi trường kinh doanh cho 
phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với 
các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới; tăng cường công 
tác hậu kiểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
trong quý IV/2017.

Nghiên cứu, xây dựng và vận hành hệ thống 
cơ sở dữ liệu thực hành tốt về năng suất làm 
cơ sở để doanh nghiệp so sánh, đối chiếu và 
cải tiến hoạt động; hoàn thành và báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ trong quý IV năm 2018.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, 
đề xuất các chính sách lao động, tiền lương phù 
hợp với năng suất lao động, bảo hiểm xã hội 
theo mức của ASEAN 4, đảm bảo hài hòa lợi 
ích giữa doanh nghiệp và người lao động, báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV/2017.

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, cắt giảm thủ 
tục hành chính trong việc cấp phép đầu tư trong 
lĩnh vực giáo dục đào tạo nhằm khuyến khích 
các doanh nghiệp đầu tư mở trường đại học 
theo hướng khuyến khích hậu kiểm, giảm mạnh 
tiền kiểm trên cơ sở ban hành các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn cụ thể, dễ hiểu, dễ tuân thủ; đề xuất 
các giải pháp tăng quyền tự chủ, tự chịu trách 
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DOANH NGHIEÄP NHAÄT BAÛN HOÃ TRÔÏ 
CHOÁNG HAØNG GIAÛ TAÏI VIEÄT NAM

nhiệm trong các trường đại học, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ trong Quý I năm 2018.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các 
ngân hàng thương mại đẩy mạnh triển khai 
chương trình cho vay khuyến khích phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông 
nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP 
ngày 07/3/2017 của Chính phủ; phối hợp với Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát 
việc triển khai cho vay theo chương trình, báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III/2017.

Xử lý nghiêm đơn vị thiếu trách nhiệm, 
chậm trễ, gây phiền hà cho doanh nghiệp

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương quán triệt, thực hiện nghiêm túc 
Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm 
của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục 
hành chính. Kịp thời xử lý nghiêm cơ quan, đơn 
vị để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, chậm 
trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành 
chính để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của 
người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời khẩn trương rà soát sửa đổi hoặc 

kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật về 
đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý đảm 
bảo thống nhất với Luật Đầu tư và Luật Doanh 
nghiệp, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh 
doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi, giảm 
chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Rà soát, cụ thể hóa các quy định, điều kiện 
kinh doanh theo quy mô doanh nghiệp, báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2017; 
thống nhất cách hướng dẫn cho doanh nghiệp 
giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong cùng 
một vấn đề để không gây khó khăn và bất lợi 
cho doanh nghiệp; ban hành hướng dẫn doanh 
nghiệp tuân thủ các thủ tục, quy định của pháp 
luật đảm bảo nguyên tắc dễ hiểu, dễ thực hiện.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam tiếp tục tập hợp các kiến nghị, khó khăn và 
vướng mắc của doanh nghiệp, phân tích làm rõ 
các căn cứ, văn bản liên quan để kiến nghị giải 
quyết; định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ, hàng quý báo cáo Chính phủ tình 
hình, kết quả thực hiện; công khai trên trang 
thông tin điện tử của Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam.

Theo chinhphu.vn

Các doanh nghiệp (DN) Nhật Bản đang 
phối hợp tích cực với các cơ quan 
chức năng của Việt Nam trong công 

tác chống hàng giả và vi phạm quyền sở hữu 
trí tuệ để bảo vệ quyền lợi của nhà sản xuất 
và người tiêu dùng.

Ông Phan Hoàn Kiếm - Chi cục trưởng Chi 
cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hồ Chí Minh 
- cho biết, thời gian gần đây, lực lượng QLTT 

thành phố đã bắt giữ nhiều vụ hàng giả các 
nhãn hiệu của Nhật Bản, chủ yếu là các mặt 
hàng điện tử như đồng hồ Casio, sản phẩm 
điện tử Panasonic, bugi NGK, phụ tùng xe gắn 
máy, máy tính, điện thoại… Năm 2016, QLTT 
đã bắt giữ 20 vụ hàng giả đồng hồ Casio, tịch 
thu hơn 4,2 tấn bột ngọt Ajinomoto giả.

“Mặc dù các tổ chức và DN Nhật Bản cùng 
với các cơ quan chức năng Việt Nam phối 
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hợp chặt trong công tác phòng 
chống hàng giả, tuy nhiên hàng 
hóa của các DN Nhật Bản bày 
bán trên thị trường Việt Nam vẫn 
tiếp tục bị xâm hại thương hiệu 
với nhiều hình thức tinh vi” - ông 
Kiếm nhận xét.

Ông Jun Okubo - đại diện 
Công ty Yonex (Nhật Bản) - cho 
hay, thời gian qua cơ quan chức 
năng đã phát hiệu nhiều vụ kinh 
doanh các sản phẩm vợt cầu 
lông, quần áo thể thao làm giả 
nhãn hiệu Yonex. Tất cả các 
sản phẩm giả, nhái thương hiệu 
Yonex đều được sản xuất từ 
Trung Quốc và chuyển về Việt 
Nam bày bán công khai ở chợ, 
cửa hàng lớn, nhỏ.

Sản phẩm điện tử, điện gia dụng của các 
DN Nhật Bản sản xuất có thương hiệu như 
Casio, Panasonic, Bugi NGK, Sony… bị làm 
giả không ít. Ông Mai Ngọc Thạch - đại diện 
Công ty TNHH Anh Khuê Sài Gòn (nhà phân 
phối đồng hồ Casio tại Việt Nam) - nhận định, 
ngoài việc làm nhái sản phẩm, tem dán hàng 
chính hãng Casio cũng đã bị làm giả.

Đại diện Công ty Panasonic - bà Hisae 
Aoki - nói, các đối tượng sản xuất hàng giả 
thường lợi dụng tâm lý ham rẻ của người tiêu 
dùng để sản xuất số lượng lớn nhằm trục lợi.

Quản lý kinh doanh toàn quốc của Tập 
đoàn NGK Việt Nam Trần Thanh Kha chia 
sẻ, vừa rồi khi mua 2.000 chiếc bugi trên thị 
trường Việt Nam, chuyên gia từ Nhật Bản đến 
kiểm tra đã phát hiện tỷ lệ hàng giả là 20%. 
Gần đây, công ty cùng với các cơ quan chức 
năng đã phát hiện 332 vụ làm giả bugi NGK 
với hơn 8 triệu chiếc, hàng giả này được sản 
xuất chủ yếu từ Trung Quốc.

Mới đây, Tổ chức Xúc tiến ngoại thương 

Nhật Bản (JETRO) cùng Chi cục QLTT TP. Hồ 
Chí Minh tổ chức cho các tiểu thương tại 5 
chợ và 2 trung tâm thương mại ở TP. Hồ Chí 
Minh ký kết thỏa thuận không kinh doanh hàng 
hóa nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền 
sở hữu trí tuệ. Ông Takimoto Koji - Trưởng 
đại diện JETRO - nhấn mạnh, các DN Nhật 
Bản mong muốn hợp tác nhiều hơn với cơ 
quan chức năng Việt Nam nhằm đẩy lùi vấn 
nạn hàng giả, giúp bảo vệ quyền lợi nhà sản 
xuất và người tiêu dùng. Cơ quan chức năng 
của Nhật Bản đã giúp hải quan một số cửa 
khẩu tại Việt Nam nâng cao kỹ năng phát hiện 
hàng giả, trao đổi kinh nghiệm với các nhà 
quản lý, DN bán lẻ cách phát hiện hàng giả. 
“Các nhà đầu tư Nhật Bản vẫn có xu hướng 
rót vốn vào ngành hàng tiêu dùng, bán lẻ, dịch 
vụ liên quan đến nhu cầu thiết yếu của người 
dân Việt Nam. Nhưng các ngành này có nhiều 
rủi ro khi phải đương đầu với tình trạng dễ bị 
làm hàng giả, vì thế DN Nhật mong muốn các 
ngành chức năng Việt Nam xử lý mạnh tay đối 
với vấn nạn hàng giả” - ông Takimoto Koji nói.

Theo Báo Công Thương

Hàng do doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất bị làm giả
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Doanh nghiệp 
M y a n m a r 
cần nhập 

khẩu củi trấu dạng 
viên nén (Rice Husk 
Pellet) và than nén 
(Briquette)

Doanh nghiệp 
Myanmar cần nhập 
khẩu củi trấu dạng 
viên nén (Rice Husk 
Pellet) và than nén 
(Briquette) với yêu 
cầu như sau:

E s t i m a t e d 
Requirement: 1200 
tons a month (14,400 MT annually)  

Burning Power Expectation/Quality : 4000kcal.kg (Calorific Value) 
Mode of Transport: Sea Shipment      
Incoterm: CIF (Yangon)
Payment Remittance: L/C, T/T
Quý doanh nghiệp có khả năng đáp ứng, vui lòng liên hệ:
1/ Myanmar Supply Chain and Marketing Services Co.Ltd
Contact person: Ms Nandar Hnin - Procurement Manager
E-mail : nandarhnin@ibtcgroup.com
Mobile :+95-9-43180249
hoặc Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Myanmar
Add: 256-268 Ahlone Road, Dagon Township, Yangon
Email: diepvtn@moit.gov.vn; Tel: +95-1-2303227 Ext.109

Thương vụ Việt Nam tại Myanmar

Ảnh minh họa

DOANH NGHIEÄP MYANMAR CAÀN NHAÄP KHAÅU 
CUÛI TRAÁU DAÏNG VIEÂN NEÙN
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TRUNG QUOÁC LAØ ÑOÁI TAÙC THÖÔNG MAÏI 
LÔÙN NHAÁT CUÛA VIEÄT NAM

Tin theá giôùi

GIÔÙI THIEÄU THOÂNG TÖ 07/2017/TT-BCT 
QUY ÑÒNH CÖÛA KHAÅU NHAÄP KHAÅU MOÄT SOÁ MAËT 

HAØNG PHAÂN BOÙN

Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP 
ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ 
về những nhiệm vụ cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia hai năm 2016 - 2017 và Nghị quyết số 35/NQ-
CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về 
hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, 
nhằm giảm bớt thủ tục tục hành chính trong nhập 
khẩu phân bón, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 
kinh doanh phân bón, ngày 29 tháng 5 năm 
2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 
07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu 
một số mặt hàng phân bón. Thông tư bao gồm 4 
Điều và 01 Phụ lục kèm theo.

 Theo quy định của Thông tư số 07/2017/TT-
BCT, các loại phân bón được nhập khẩu qua cửa 
khẩu quốc tế và cửa khẩu chính gồm “Urê, có 
hoặc không ở trong dung dịch nước” và “Phân 

khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên 
tố là nitơ, phốt pho và kali”. Việc nhập khẩu qua 
cửa khẩu phụ, lối mở các loại phân bón nêu trên 
được phép thực hiện sau khi được Ủy ban nhân 
dân tỉnh cho phép trên cơ sở trao đổi thống nhất 
với Bộ Công Thương.

Thông tư 07/2017/TT-BCT có hiệu lực từ 
ngày 13/7/2017, bãi bỏ Thông tư số số 35/2014/
TT-BCT ngày 15/10/2014 của BCT quy định việc 
áp dụng chế độ nhập khẩu tự động đối với một 
số mặt hàng phân bón.

Toàn văn Thông tư 07/2017/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

Trong 5 tháng đầu năm 2017, Trung Quốc tiếp 
tục là đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất 
của Việt Nam, với kim ngạch đạt 32,76 tỷ 

USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước.
Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng 

kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2017 đạt 
36,39 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Qua 
đó đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 5 tháng/2017 
đạt gần 162,45 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ 
năm trước.

Trong đó, xuất khẩu trong tháng 5/2017 đạt 17,93 

tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước, đưa kim ngạch 
xuất khẩu 5 tháng/2017 đạt gần 79,98 tỷ USD, tăng 
18,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu trong 
tháng 5/2017 đạt gần 18,46 tỷ USD, tăng 6,4% so 
với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch nhập khẩu 
5 tháng/2017 đạt 82,47 tỷ USD, tăng 24,7% so với 
cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp 
có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 
5/2017 đạt 23,86 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng 
trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất nhập khẩu của 
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khối doanh nghiệp FDI trong 5 tháng/2017 đạt 106,5 
tỷ USD, tăng 23,7%, tương ứng tăng 20,39 tỷ USD, 
so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI 
trong tháng 5/2017 đạt gần 12,73 tỷ USD, tăng 
0,5% so với tháng trước, đưa xuất khẩu của khối 
này trong 5 tháng/2017 đạt gần 56,66 tỷ USD, tăng 
20%, tương ứng tăng hơn 9,45 tỷ USD so với cùng 
kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của khối doanh 
nghiệp FDI trong tháng đạt 11,13 tỷ USD, tăng 3,1% 
so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu của 
khối này trong 5 tháng/2017 đạt hơn 49,84 tỷ USD, 
tăng 28,1%, tương ứng tăng gần 10,94 tỷ USD so 
với cùng kỳ năm trước.

Theo Hải quan Việt Nam, cán cân thương mại 
hàng hóa tháng 5/2017 thâm hụt 528 triệu USD, đưa 
cán cân của cả nước 5 tháng/2017 thâm hụt gần 
2,5 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa của khối 
doanh nghiệp FDI trong tháng 5/2017 đạt mức thặng 
dư 1,6 tỷ USD, đưa thặng dư của khối này trong 5 
tháng/2017 đạt hơn 6,81 tỷ USD.

Về cán cân thương mại của khối doanh nghiệp 
trong nước tiếp tục mất cân đối trong tháng 5/2017 
với mức thâm hụt 2,13 tỷ USD, đưa cán cân của 
khối doanh nghiệp trong nước 5 tháng/2017 thâm 
hụt 9,31 tỷ USD.

Cơ cấu các thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất 

của Việt Nam trong 5 tháng 2017
Xét về thị trường xuất nhập khẩu, theo 

Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng/2017, 
Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại 
hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, với kim 
ngạch đạt 32,76 tỷ USD, tăng 23,6% so với 
cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc vươn lên là 
đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam 
với 23,94 tỷ USD, tăng mạnh 45,2%; thị 
trường Hoa Kỳ đánh mất vị trí thứ 2 cho Hàn 
Quốc và trở thành đối tác thương mại lớn 
thứ 3 của Việt Nam với kim ngạch 19,96 tỷ 
USD, tăng 12,9%; thị trường EU (28 nước) 
là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam 
với kim ngạch hai chiều là 19,66 tỷ USD, 

tăng 13,3%.
Trong 5 tháng/2017, 10 đối tác thương mại lớn 

nhất của Việt Nam thì chỉ có 3 thị trường đạt thặng 
dư thương mại. Trong đó, Hoa Kỳ là đối tác đem lại 
thặng dư thương mại hàng hóa lớn nhất của Việt 
Nam với 12,07 tỷ USD; tiếp theo là thị trường EU với 
với thặng dư 10,03 tỷ USD, thị trường Nhật Bản đạt 
được thặng dư nhỏ 152 triệu USD.

Trong khi đó về thâm hụt thương mại, thị trường 
Hàn Quốc đứng đầu với trị giá thâm hụt 12,96 tỷ 
USD, đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc với 11,5 
tỷ USD; với Đài Loan là 3,9 tỷ USD…

Nguồn: doanhnghiepvn.vn 
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Dự trữ quặng sắt tại các cảng của 
Trung Quốc đạt mức cao nhất kể 
từ năm 2004; Giá thanh cốt thép tại 

Thượng Hải giảm ngày thứ 2 liên tiếp; Giá 
quặng sắt giao ngay chạm mức thấp nhất 
trong 1 năm.

Giá quặng sắt kỳ hạn tại Trung Quốc 
ngày 14/6 giảm xuống mức thấp nhất trong 
gần 7 tháng, gia tăng mối lo ngại dư cung, 
đẩy giá quặng sắt giao ngay giảm xuống 
mức thấp nhất trong 1 năm.

Dự trữ quặng sắt nhập khẩu tại các 
cảng của Trung Quốc đạt 140,05 triệu tấn 
hôm 9/6, mức cao nhất kể từ năm 2004, 
số liệu được dõi theo bởi công ty tư vấn 
SteelHome cho biết.

“Nguồn cung quặng sắt vận chuyển bằng đường 
biển gia tăng và dự trữ tại các cảng ở mức cao tiếp 
tục gây áp lực giá”, nhà phân tích Vivek Dhar tại 
Commonwealth Bank of Australia cho biết.

“Nhu cầu suy yếu, do các nhà máy thép Trung 
Quốc tìm cách sử dụng thép phế liệu nhiều hơn 
trong lò cao”, Dhar cho biết thêm rằng, giá thép 
giảm mạnh sau khi Bắc Kinh trừng trị các lò nung 
cảm ứng.

Trung Quốc sẽ đóng cửa tất cả các nhà sản xuất 
chất lượng thấp, gây ô nhiễm cao vào cuối tháng 
6, các nhà máy thép sử dụng lò nung cảm ứng, sử 
dụng thép phế liệu làm nguyên liệu.

Giá quặng sắt giao kỳ hạn tháng 9 tại Sở giao 
dịch hàng hóa Đại Liên giảm 2,5%, xuống còn 
416,5 NDT (tương đương 61 USD)/tấn. Giá quặng 
sắt giảm xuống còn 412,5 NDT/tấn, mức thấp nhất 
kể từ ngày 21/11.

Giá quặng sắt kỳ hạn suy yếu ảnh hưởng đến 
giá thầu thị trường quặng sắt giao ngay, kéo giá 
quặng sắt giao ngay, hợp đồng benchmark giảm 
gần 3%.

Giá quặng sát giao sang cảng Qingdao Trung 

Quốc giảm 2,8%, xuống còn 53,36 USD/tấn ngày 
thứ ba (13/6), mức thấp nhất kể từ tháng 6/2016, 
Metal Bulletin cho biết.

Giá quặng sắt giảm gần 1/3 trị giá trong năm 
nay, cao hơn các mặt hàng khác như nickel và dầu.

Giá thép cũng gây áp lực giá quặng sắt, với giá 
thanh cốt thép kỳ hạn tại Thượng Hải giảm phiên 
thứ 2 liên tiếp. Giá thanh cốt thép tại Sở giao dịch 
kỳ hạn Thượng Hải giảm 1,2%, xuống còn 2.959 
NDT/tấn.

Các nhà phân tích ANZ cho biết, giá thép suy 
yếu chịu ảnh hưởng bởi chỉ thị mới từ nhà kế hoạch 
nhà nước hàng đầu Trung Quốc, sẽ không chấp 
thuận các đơn vị đầu tư mới vào các phương tiện 
sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Chính sách này được đưa ra bởi Ủy ban cải 
cách và phát triển quốc gia trong tuần này, mở rộng 
ngành ô tô Bắc Kinh chống dư công suất và các 
công ty “xác sống” trong ngành than đá và thép.

Các công ty xác sống về mặt kinh tế không thể 
tồn tại, thường được hỗ trợ của chính quyền địa 
phương và ngân hàng.

1 USD = 6,7973 NDT
Nguồn: VITIC/Reuters
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Giá quặng sắt tại Trung Quốc giảm 
xuống mức thấp nhất 7 tháng


