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NgaøNh CoâNg ThöôNg YeâN Baùi: Sô keáT CoâNg 
TaùC ThaùNg 6 vaø 6 ThaùNg ñaàu Naêm 2016 - 

PhöôNg höôùNg, Nhieäm vuï ThaùNg 6 Naêm 2016 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 
2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn song 
hoạt động của ngành Công Thương đã 

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

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 
2010 tháng 6 ước đạt 779,626 tỷ đồng, tăng 
11,81% so với tháng trước và tăng 7,75% so với 
tháng 6 năm 2015, luỹ kế ước đạt 3.707,39 tỷ 
đồng, bằng 45,2% so với kế hoạch, tăng 6,75% 
so với cùng kỳ năm 2015; Chỉ số sản xuất công 
nghiệp tháng 6 năm 2016 tăng 9,43% so với 
tháng trước và tăng 21,14% so với tháng 6 năm 
2015. Tính chung 6 tháng chỉ số sản xuất công 
nghiệp toàn ngành tăng 6,46% so với cùng kỳ 
năm 2015.

Hoạt động khuyến công - tư vấn 
phát triển công nghiệp:

Công tác khuyến công: 
Khuyến công quốc gia: Được Bộ 

Công Thương phê duyệt 04 đề án, 
với kinh phí 1.100 triệu đồng; trong 
đó: 02 đề án mô hình trình diễn kỹ 
thuật, kinh phí 700 triệu đồng; 02 
đề án hỗ trợ máy móc thiết bị, kinh 
phí 400 triệu đồng. Hiện đã ký hợp 
đồng với Cục CN địa phương và 
cơ sở thụ hưởng triển khai 02 đề 
án; 01 đề án xin dừng thực hiện 
và đã làm thủ tục chuyển đổi sang 
chủ đầu tư khác; 01 dự án thay đổi 
phương án đầu tư, hiện đang chờ 
quyết định điều chỉnh kế hoạch.

Khuyến công địa phương: Được 
UBND tỉnh phê duyệt các đề án với 

tổng kinh phí 2.000 triệu đồng. Hiện đã ký hợp 
đồng với các cơ sở sản xuất được thụ hưởng và 
tổ chức thực hiện 15 đề án; 01 đề án xin dừng 
triển khai thực hiện với giá trị 60 triệu đồng. Các 
nội dung hoạt động khuyến công khác theo kế 
hoạch đã phê duyệt.

Tiết kiệm năng lượng: Được UBND tỉnh phê 
duyệt với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Đã ký hợp 
đồng và hướng dẫn 100 hộ gia đình tham gia 
mô hình: “sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả ”; Tổ chức 02 lớp tập huấn về sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả tại thành phố Yên Bái 
và TX Nghĩa Lộ; Hoàn thành in ấn tờ rơi, sổ tay 
tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả.

Công tác tư vấn phát triển công nghiệp: Thực 
hiện 22 công trình với giá trị 1.177,655 triệu đồng 
(03 công trình chuyển tiếp trị giá 279 triệu đồng, 
Ký 19 hợp đồng mới giá trị 898,655 triệu đồng). 
Hoàn thành 14 công trình án với tổng kinh phí là 

Ảnh minh họa
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584,5 triệu đồng.
Dự án REII mở rộng và dự án điện nông thôn: 

Hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn được cấp 
năm 2015 của Dự án REII mở rộng, đã đề nghị 
ngân sách địa phương cấp nốt 3 tỷ đồng để giải 
ngân các khoản còn nợ và quyết toán công trình 
hoàn thành; Đã ký hợp đồng và giao tuyến 05 
gói thầu xây lắp và giải ngân vốn là 9,09 tỷ đồng, 
bằng 45,5% kế hoạch.

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

6/2016 ước đạt 932,5 tỷ đồng, tăng 0,22% với 
tháng trước, lũy kế ước đạt 5.586,7 tỷ đồng, 
bằng 50,79% kế hoạch, tăng 15,9% so với cùng 
kỳ; Kim ngạch xuất khẩu tháng 6/2016 ư¬ớc đạt 
5,98 triệu USD, giảm 5,22% so với tháng trước, 
lũy kế ước đạt 35 triệu USD, bằng kỳ 46,67% kế 
hoạch, tăng 12,02% so với cùng kỳ; Kim ngạch 
nhập khẩu tháng 6/2016 ước đạt 2,23 triệu USD, 
giảm 25,57 % so với tháng trước, lũy kế ước đạt 
15,37 triệu USD, giảm 10,98% so với cùng kỳ. 

Công tác xúc tiến thương mại: Phát hành 6/12 
bản tin Công Thương; Duy trì hoạt động sàn giao 
dịch điện tử với 217 doanh nghiệp và 791 sản 
phẩm tham gia giao dịch trên sàn; Tổ chức được 
06/15 hội chợ; Làm việc với doanh nghiệp thúc 
đẩy triển khai hoạt động xây dựng thương hiệu, 
hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho một số sản 
phẩm nông sản chế biến. Hoàn thành tổ chức 
đoàn công tác khảo sát thị trường và xúc tiến 
thương mại tại Nhất Bản. 

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 6 đã 
kiểm tra: 101 vụ, luỹ kế: 483 vụ; Số vụ xử lý: 78 
vụ, luỹ kế:  411 vụ; Phạt hành chính: 243,6 triệu 
đồng, luỹ kế: 1.280,9 triệu đồng; Bán hàng tịch 
thu: 23,9 triệu đồng, luỹ kế: 1.140 triệu đồng; 
Trị giá hàng tiêu huỷ: 215,2 triệu đồng, luỹ kế: 
1.041,6 triệu đồng; Tổng cộng giá trị thực hiện: 
482,7 triệu đồng, luỹ kế: 23.462,5 triệu đồng.

Công tác quản lý nhà nước: Công tác QLNN 
được kiện toàn và nâng cao chất lượng, thực 
hiện tốt các giải pháp đã đề ra. Hoàn thành 

việc kiện toàn tổ chức 03 đội QLTT, các phòng 
thuộc 02 trung tâm trực thuộc, 02 phòng thuộc 
sở, nhanh chóng ổn định tập trung thực hiện 
nhiệm vụ. Hoàn thành đề án 01 cửa. Hoàn thành 
dự thảo nghị quyết của Tỉnh về phát triển công 
nghiệp giai đoạn 2016-2020; Hoàn thành trình 
phê duyệt quy chế hoạt động hóa chất. Tiếp tục 
đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai lập 
mới một số quy hoạch cho giai đoạn 2016-2020 
định hướng 2025. 

Mục tiêu, kế hoạch tháng 7, Quý III năm 2016: 
Giá trị SXCN (so sánh 2010) Hết 9 tháng mục 

tiêu phấn đấu đạt 73% kế hoạch. Như vậy quý III 
phấn đấu đạt gần 28% KH, bằng 2.300 tỷ đồng, 
bình quân 1 tháng quý III đạt 765 tỷ đồng;

Tổng mức lưu chuyển HH bán lẻ: 9 tháng 
phấn đấu đạt 76% kế hoạch. Quý III đạt 25,2% 
KH bằng 2.800 tỷ đồng, bình quân 1 tháng đạt 
930 tỷ đồng; 

Xuất khẩu: 9 tháng phấn đấu đạt 73% KH, quý 
III đạt 25,5% KH bằng 19 triệu USD, bình quân 1 
tháng đạt 6,5 triệu USD;

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch 
tháng 7 và quý III năm 2016, cần có quyết tâm 
phấn đấu ngay từ những ngày đầu tháng và thực 
hiện một số giải pháp sau:

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

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

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

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

Nguồn: Phòng KHTH



tin trong tænh

baûn tin coâng thöông yeân baùi - soá 7/2016 3

Hiện nay, tình trạng mất an toàn 
vệ sinh thực phẩm đang là vấn 
đề nhức nhối trong xã hội, sự 

tràn làn của thực phẩm bẩn trên thị 
trường không chỉ gây ảnh hưởng trực 
tiếp tới sức khỏe và cuộc sống của con 
người mà còn là mối nguy lớn cho sự 
phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và 
an sinh xã hội. Trước thực trạng đó, Đội 
Quản lý thị trường số 5 đã tham mưu 
UBND huyện Yên Bình, đồng thời phối 
hợp với các ngành chức năng trên địa 
bàn huyện tổ chức triển khai tháng hành 
động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực 
phẩm năm 2016.

Tháng hành động vì an toàn thực 
phẩm năm 2016 trên địa bàn huyện Yên Bình 
diễn ra từ ngày 15/4/ 2016 đến ngày 16/5/2016, 
với chủ đề “Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh 
doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”. Đây sẽ là 
điểm nhấn tạo nên đợt cao điểm tuyên truyền 
sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về công 
tác chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm; 
hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm. Trọng tâm 
của “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” 
năm 2016 là các hoạt động nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm của các đoàn thể chính trị xã 
hội cũng như cả cộng đồng về vấn đề ATTP, tạo 
nên một chiến dịch truyền thông vì chất lượng 
ATTP, góp phần giải quyết căn bản những bức 
xúc hiện nay như tình trạng sử dụng chất cấm 
trong chăn nuôi, tồn dư thuốc BVTV trong rau 
quả, tồn dư hóa chất, kháng sinh trong thịt lợn, 
thịt gà. Một trong những mục tiêu quan trọng 
của “Tháng hành động vì ATTP” năm nay là 
tạo được chuyển biến rõ nét trong việc chủ 
động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế 
tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh 
truyền qua thực phẩm do sử dụng sản phẩm 

rau, thịt không đảm bảo an toàn.
Để thực hiện tốt tháng hành động vì chất 

lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, Đội QLTT 
số 5 đã tham mưu cho UBND huyện Yên Bình 
làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ 
biến Luật an toàn thực phẩm, các văn bản quy 
phạm pháp luật và kiến thức về ATTP cho người 
quản lý, người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh 
doanh thực phẩm và người tiêu dùng bằng các 
phương tiện thông tin đại chúng, băng rôn, tập 
huấn.... , tuyên truyền vận động về đảm bảo 
ATTP, đề phòng ngộ độc thực phẩm và các 
bệnh truyền qua thực phẩm cho các thành viên 
của cơ quan mình và trong cộng đồng.

Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm 
tra của đoàn kiểm tra liên ngành tại các cơ sở 
sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc 
biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; 
Phối hợp kiểm tra, kiểm soát các hành vi vi 
phạm về sản xuất, vận chuyển, buôn bán thực 
phẩm giả, thực phẩm đóng gói sẵn, thực phẩm 
có chứa chất độc hại không đảm bảo vệ sinh 
an toàn thực phẩm.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là góp 

Ñoäi QLTT soá 5 Ñaåy maïnh Trieån khai “Thaùng haønh 
Ñoäng vì an Toaøn Thöïc phaåm”

Lực lượng QLTT đang làm nhiệm vụ
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phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe 
người dân và thúc đẩy kinh tế phát triển, bởi 
vậy sự đồng tình của các cấp, các ngành và 
các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân 
trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp 

phát hiện nhanh các sai phạm, xử lý kịp thời 
giúp bảo vệ người tiêu dùng, người sản xuất 
chân chính và nghiêm trị các hành vi không bảo 
đảm vệ sinh an toàn thực phẩm./.

Nguồn: Chi cục QLTT

Trong 6 tháng đầu năm 2016, với sự 
quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở 
Công thương, sự điều hành quyết 

liệt của lãnh đạo Trung tâm Khuyến công 
và sự cố gắng nỗ lực của tập thể công 
chức, viên chức và người lao động trong 
đơn vị. Trung tâm khuyến công và tư vấn 
phát triển công nghiệp đã xây dựng kế 
hoạch và tổ chức triển khai thực hiện với 
kết quả đạt được như sau:

- Về Khuyến công: Tổng giá trị phê 
duyệt 3.100 triệu đồng, trong đó: Khuyến 
công quốc gia 4 đề án, giá trị phê duyệt 
1.100 triệu đồng. Khuyến công địa 
phương giá trị phê duyệt 2.000 triệu đồng, 
trong đó kinh phí hỗ trợ 16 đề án 1.480 
triệu đồng và kinh phí phục vụ hoạt động 
khuyến công khác 520 triệu đồng. Đến ngày 30 
tháng 6 năm 2016 đã hoàn thành, tổ chức nghiệm 
thu được 08/16 đề án Khuyến công địa phương 
và 01 đề án Khuyến công quốc gia; các hoạt động 
khuyến công khác đang được triển khai thực hiện 
theo đúng tiến độ.

- Về Tiết kiệm năng lượng: Giá trị phê duyệt 
500 triệu đồng, trong đó: Kinh phí cho các đề 
án tiết kiệm năng lượng 350 triệu đồng; kinh phí 
phục vụ cho các hoạt động tiết kiệm năng lượng 
150 triệu đồng.Đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 đã 
hoàn thành công tác tuyên truyền qua hình thức 
in ấn, phát hành tờ rơi, sổ tay về sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức 02/04 lớp tập 
huấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các 
hộ gia đình trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và TP Yên 
Bái; triển khai thực hiện 100 mô hình điểm “về Sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ 
gia đình”, đã hoàn thành nghiệm thu được 20/100 
mô hình; các hoạt động phục vụ tiết kiệm năng 
lượng được triển khai thực hiện theo đúng kế 
hoạch.

- Về Tư vấn phát triển công nghiệp: Thực hiện 
27 công trình, giá trị 1.267 triệu đồng; trong đó: 
Công trình chuyển tiếp 3 công trình, giá trị 279 
triệu đồng, hoàn thành 3/3 công trình; công trình 
ký hợp đồng mới năm 2016, 24 công trình, giá trị 
988 triệu đồng, hoàn thành 17 công trình, với giá 
trị 629 triệu đồng, đang tiếp tục triển khai thực 
hiện 5 công trình, giá trị 359 triệu đồng.

Phát huy kết quả đạt được, để hoàn thành và 
hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2016, cần 
hơn nữa sự đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu 
của toàn thể cán bộ, viên chức trong trung tâm.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

TrUng TaÂm khUyeán coÂng vaø Tö vaán pTcn yeÂn Baùi 
noÃ Löïc phaán ÑaáU hoaøn Thaønh ToáT hieäm vUï

Ảnh minh họa
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Hiện nay hoạt động sản xuất, kinh doanh 
phân bón vô cơ trên cả nước nói chung 
và tỉnh Yên Bái nói riêng ngày càng phát 

triển do nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên quá 
trình hoạt động này diễn ra khá phức tạp trong đó 
có cả những cơ sở vì lợi nhuận đã sản xuất và 
kinh doanh những loại phân bón kém chất lượng 
và sử dụng chất cấm ngày càng nhiều gây ảnh 
hưởng tới cây trồng và an ninh trật tự xã hội.

 Để việc hoạt động sản xuất, kinh doanh phân 
bón vô cơ đảm bảo an toàn giúp người dân sử 
dụng các loại phân bón có chất lượng thì Nhà 
nước và các Bộ ngành liên quan đã quan tâm, 
chú trọng công tác quản lý nhà nước về hoạt động 
phân bón như ban hành các Văn bản quy phạm 
pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh phân 
bón trong đó có phân bón vô cơ như: Nghị định 
số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính 
phủ quy định về quản lý phân bón, Thông tư số 
29/2014/TT-BCT ngày 30/9/2014 của Bộ Công 
Thương quy định cụ thể về hướng dẫn thực hiện 
một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc 
cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản 
xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác theo 
Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 
của Chính phủ về quản lý phân bón. Thông tư 
48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 quy định quản 
lý chất lượng các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 
phân bón vô cơ trên địa bàn tỉnh, trong thời gian 
vừa qua Sở Công Thương đã tiến hành rà soát, 
thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa 
bàn cho thấy có trên 100 cơ sở sản xuất, kinh 
doanh phân bón vô cơ trong đó có 01 cơ sở xản 
xuất, 01 cơ sở nhập khẩu còn lại chủ yếu là các 
hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Nhằm tuyên truyền, hướng 
dẫn, đôn đốc các cơ sở hoạt động phân bón vô 
cơ trên địa bàn thực hiện tốt các quy định của 
nhà nước, Sở Công Thương đã xây dựng và 

triển khai kế hoạch số 225/SCT-KTATMT ngày 
26/2/2016 của Sở Công Thương về việc kiểm tra 
việc thực hiện các quy định của nhà nước trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ 
trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2016, trong đó phối 
hợp với Quản lý thị trường tiến hành làm việc với 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón trên 
địa bàn toàn tỉnh. Trong tháng 4 năm 2016 Sở 
Công Thương đã chỉ đạo phòng Kỹ thuật An toàn 
và Môi trường và Chi cục quản lý thị trường tiến 
hành làm việc với các cơ sở trên địa bàn thành 
phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Qua quá trình 
kiểm tra, làm việc cho thấy hầu hết các cơ sở đã 
có ý thực hiện các quy định về an toàn trong hoạt 
động phân bón sau khi đã được Sở Công thương 
hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở. Tuy nhiên vẫn 
còn một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các nội 
dung liên quan đến các điều kiện  trong sản xuất, 
kinh doanh phân bón vô cơ tại cơ sở mình như: 
chưa niêm yết bảng giá bán công khai, chưa có 
biển hiệu cửa hàng và một số cơ sở sản xuất 
phân nén dúi sâu chưa đủ các điều kiện để sản 
xuất là chưa được cơ quan chứa năng cấp phép 
sản xuất theo quy định, tổ làm việc đã lập biên 
bản yêu cầu cơ sở dùng việc sản xuất cho đến khi 
nào được cấp phép theo quy định. Kết thúc đợt 
làm việc Sở Công Thương đã ban hành các Văn 
bản yêu cầu các đơn vị khắc phục các tồn tại đã 
được chỉ ra trong quá trình làm việc.

Trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ tiếp 
tục làm việc với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
phân bón vô cơ trên các địa bàn còn lại đồng thời 
tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sỏ thực hiện tốt 
các quy định trong hoạt động sản xuất, kinh do-
anh phân bón và sẽ tiến hành thanh tra kiểm tra 
xử lý đối với các cơ sở cố tình không thực hiện 
hoặc thực hiện chưa tốt các quy định trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh phân bón theo quy 
định của pháp luật.

Nguồn: Phòng KTATTMT

Thực hiện TốT công Tác đảm bảo an Toàn Trong hoạT động 
sản xuấT, kinh doanh phân bón vô cơ Trên địa bàn Tỉnh

Yeân Baùi: 
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Hiện nay toàn bộ khu vực 
thành phố Yên Bái, huyện 
Trấn Yên, một phần của 

huyện Yên Bình, Văn Yên và Khu 
công nghiệp phía Nam đang sử 
dụng nguồn điện từ TBA 110kV 
Yên Bái với công suất 2x40MVA. 
Trong những năm qua, với tốc 
độ tăng trưởng phụ tải bình quân 
10÷14 % một năm, phụ tải tại các 
khu vực tăng mạnh, đặc biệt là 
việc thu hút đầu tư các dự án vào 
Khu công nghiệp phía Nam, đã 
ảnh hưởng rất lớn đến khả năng 
cung cấp điện của trạm biến áp 
110kV Yên Bái, vào các giờ cao 
điểm trạm biến áp này thường 
xuyên bị quá tải, làm ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến sản xuất của các doanh nghiệp và sinh hoạt 
của nhân dân trong khu vực.

Do vậy việc đầu tư xây dựng trạm biến áp 
110kV Yên Bái 2 là vô cùng cấp thiết để giải 
quyết khó khăn nêu trên, dự án này hoàn thành, 
góp phần bảo đảm chất lượng điện năng, phục 
vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và nâng cao 
độ tin cậy cấp điện trong khu vực. Để hoàn tất 
các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án, 
ngày 17/6/2016, Sở Công Thương đã chủ trì, 
phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên 
quan để thống nhất hướng tuyến đường dây 
110 kV cấp điện cho TBA 110 kV Yên Bái 2. 
Tham dự cuộc họp có đại diện của các đơn vị: 
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải, 
Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND 

huyện Yên Bình, UBND thành phố Yên Bái, Ban 
quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ đầu tư 
(Ban quản lý dự án phát triển điện lực), đơn vị 
tư vấn (Công ty TNHH tư vấn xây dựng Điện lực 
1). Cuối cùng đã đi đến thống nhất hướng tuyến 
đường dây 110 kV, cụ thể: Điểm đầu từ Pooctic 
110kV trạm 220kV Yên Bái, qua 26 khoảng cột 
đến điểm cuối tại Pooctic 110 KV - TBA 110 KV 
Yên Bái 2, với chiều dài dự kiến khoảng 7,5 km,  
Trạm biến áp 110 kV Yên Bái 2 đặt trong khu đất 
Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái, dự án 
hoàn thành vào Quý II năm 2017.

Dự án TBA 110kV Yên Bái 2 đi vào vận hành 
sẽ bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định 
trong khu vực, đồng thời thu hút thêm các dự án 
đầu tư, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh và tạo điều kiện cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương./.

Nguồn: Phòng CN&NN

Hoaøn tHieän caùc tHuû tuïc ñeå ñaåy nHanH 
tieán ñoä xaây döïng traïm bieán aùp 

110kV yeân baùi 2

AÛnh minh hoïa
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Nhằm xây dựng một nền sản xuất 
nông nghiệp phát triển toàn diện, bền 
vững gắn với xây dựng nông thôn 

mới (XDNTM), Yên Bái đã và đang triển khai 
đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp.

Đây được coi là cuộc “cách mạng xanh” là 
“chìa khóa” thành công trong sản xuất nông 
nghiệp những năm tới và cần có sự vào cuộc 
tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức 
chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc 
trong tỉnh.

Không còn là câu chuyện thời sự mà đã là 
hành động, việc làm cụ thể từ Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành, huyện, 
thị, thành phố và nhân dân các dân tộc trong 
tỉnh. Thực tế, sản xuất nông nghiệp những 
năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan 
trọng, nhưng để đáp ứng cao hơn yêu cầu 
phát triển, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
xác định: “Xây dựng nền nông nghiệp phát 
triển toàn diện, bền vững gắn với XDNTM, 
trên cơ sở khai thác, tận dụng tối đa lợi thế 
của từng vùng, từng địa phương...”; trong đó, 
“tập trung triển khai Đề án tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp một cách đồng bộ, chú trọng vào 
tái cơ cấu nội ngành giữa các lĩnh vực trồng 
trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp...

Phát triển nền nông nghiệp bền vững trên 
cơ sở phát huy tối đa lợi thế về nông nghiệp 
của tỉnh gắn với XDNTM”. Ngành nông nghiệp 
cũng đã xây dựng các nhóm giải pháp và 
các đề án thành phần trong Đề án tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp; tập trung vào các cây, 
con thế mạnh, kèm theo đó là hàng loạt cơ 

chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất.
Ngay trong Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XVIII 
cũng chỉ ra những giải pháp rất cụ thể, sát 
với thực tiễn: cơ cấu lại nội ngành giữa các 
lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm 
nghiệp; cơ cấu nguồn lực đầu tư cho nông 
nghiệp, lâm nghiệp và hệ thống tổ chức quản 
lý. Đẩy mạnh các vùng sản xuất ngô, lúa gạo 
hàng hóa gắn thu hút đầu tư nâng cao hiệu 
quả sản xuất. Phấn đấu đến năm 2020 giá trị 
sản xuất tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015; 
thu nhập của người dân nông thôn tăng gấp 
2 lần...

Để đạt mục tiêu ấy, cần tiếp tục phát triển 
vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao với 
diện tích 2.500 ha; mở rộng diện tích cây ăn 
quả có thế mạnh, trọng tâm là cây ăn quả đặc 
sản có múi, trồng mới 2.500 ha cam, quýt, 
bưởi tại Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình và Lục 
Yên để hình thành vùng cây đặc sản 4.000 
ha; chuyển đổi 500 ha đất màu kém hiệu quả 
sang trồng chuối tiêu hồng, ớt và cải tạo 500 
ha nhãn bằng giống nhãn ghép.

Đối với sản xuất chè, ở vùng thấp nâng 
cao năng suất, chất lượng theo tiêu chẩn 
VietGAP; chuyển dần một số diện tích kém 
hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh 
tế cao hơn như cam, quế, măng tre Bát độ...

Đồng thời, trồng trên 1.000 ha chè Shan 
vùng cao tại Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang 
Chải gắn với thu hút các nhà đầu tư có năng 
lực vào sản xuất, chế biến, xây dựng thương 
hiệu, tiêu thụ sản phẩm bền vững cho nông 
dân. Chuyển đổi 30.000 ha các diện tích rừng 
phòng hộ không xung yếu sang rừng sản xuất 

Ñeà aùn taùi cô caáu ngaønh noâng nghieäp: 
Muïc tieâu roõ neùt, trieån khai Ñoàng boä
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để giao cho các hộ dân, doanh nghiệp sản 
xuất, kinh doanh.

Thực hiện trồng cây sơn tra thay cây 
thông trong trồng rừng phòng hộ, phấn đấu 
đến năm 2020 tại huyện Mù Cang Chải, Trạm 
Tấu có trên 10.000 ha cây sơn tra. Tập trung 
phát triển mạnh các sản phẩm lâm nghiệp 
đặc thù có tiềm năng, thế mạnh như trồng 
thêm 7.000 ha măng tre Bát độ, trồng thêm 
20.000 ha quế...

Áp dụng các giải pháp kỹ thuật, đầu tư 
phát triển giống gia súc, gia cầm chất lượng 
gắn với xây dựng bãi chăn thả và cơ chế hỗ 
trợ chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp. 
Phấn đấu tốc độ tăng trưởng đàn gia súc 
chính tăng 3%/năm, sản lượng thịt hơi xuất 
chuồng đạt 43.500 tấn. Thực hiện đa dạng 
hóa các hình thức chăn nuôi thủy sản phù 
hợp với điều kiện từng vùng, tập trung nuôi cá 
lồng, cá quây lưới tại các eo, ngách hồ Thác 
Bà, Vân Hội, Từ Hiếu, đầm Hậu, chuyển đổi 
diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang chăn 
nuôi thủy sản..., phấn đấu đến năm 2020 sản 
lượng thủy sản đạt 11.000 tấn, giá trị thu đạt 
150 triệu đồng/ha.

Ông Mai Mộng Tuân - Phó Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: 
“Ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt Đề án tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 
bền vững giai đoạn 2015 - 2020. Ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn đã xây dựng, 
tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách 
hỗ trợ các cây trồng, vật nuôi có lợi thế thông 
qua 8 đề án chi tiết để thực hiện Đề án”.

Đến hết tháng 6/2016 đã triển khai thực 
hiện với kết quả rất tốt. Đề án phát triển chăn 
nuôi đã thực hiện thụ tinh nhân tạo cho trâu, 
bò cái sinh sản 1.226/2.650 con; kiểm tra, 
thẩm định 262/81 cơ sở chăn nuôi trâu, bò, 
128/90 cơ sở chăn nuôi lợn, 34/34 cơ sở chăn 

nuôi gà. Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản 
đã kiểm tra, hướng dẫn các hộ dân đăng ký 
thực hiện 193/77 cơ sở nuôi cá lồng, 45/25 cơ 
sở nuôi cá eo, ngách và 20/5 ha chuyển đổi 
đất kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. 
Đề án phát triển cây ăn quả có múi đã tổ chức 
cung ứng giống cho 3 huyện Trấn Yên, Văn 
Chấn, Yên Bình trồng với diện tích 152/400 
ha theo kế hoạch.

Đề án phát triển cây quế đã trồng 
3.344/1.100 ha theo kế hoạch trong vụ xuân 
2016, Đề án phát triển cây măng tre Bát độ đã 
trồng 349,8/500 ha theo kế hoạch. Đề án phát 
triển cây sơn tra đã gieo ươm trên 1,4 triệu 
cây bảo đảm đủ giống cho trồng mới 550 ha 
theo kế hoạch của Đề án năm 2016. Đề án 
phát triển chè vùng cao đã trồng 10/70 ha chè 
Shan tại huyện Văn Chấn. Đề án canh tác ngô 
vụ đông trên đất 2 vụ lúa đã triển khai, bố trí 
cơ cấu giống, thời vụ triển khai trong vụ đông 
2016 - 2017.

Qua đó cho thấy, Đề án đã được triển khai 
đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Một số nội 
dung đã có kết quả vượt nhiều lần so với kế 
hoạch như: hỗ trợ hộ gia đình, nhóm hộ chăn 
nuôi trâu, bò; cơ sở chăn nuôi lợn, chăn nuôi 
gà; hỗ trợ cơ sở nuôi cá lồng, cá eo, ngách; 
chuyển đổi đất kém hiệu quả sang nuôi trồng 
thủy sản; hỗ trợ trồng quế... - đó là những tín 
hiệu vui.

Không làm theo phong trào mà rất cụ thể, 
rõ ràng, làm đến đâu chắc đến đó, chương 
trình nào, dự án nào không hiệu quả, không 
phù hợp với thực tiễn sẽ không được triển 
khai. Mục tiêu rõ nét, triển khai đồng bộ, sự 
vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, 
các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận 
của người dân thì không có gì là không thực 
hiện được.

Theo YBĐT
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Sở Công Thương Yên Bái là cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND tỉnh Yên Bái. 
Thực hiện chức năng tham mưu, giúp 

UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công nghiệp 
và thương mại trên địa bàn tỉnh.

Năm 2016, để đảm bảo nâng cao hiệu quả 
thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước được 
giao. Giám đốc Sở phê duyệt thanh tra hành 
chính theo kế hoạch 8 cuộc, đối với 3 đơn vị 
trực thuộc và 4 phòng chức năng thuộc Sở. 
Lĩnh vực thanh tra gồm: Công tác khuyến 
công và tiết kiệm năng lượng; hoạt động xúc 
tiến thương mại, thông tin và thương mại 
điện tử; công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực 
thương mại, an toàn thực phẩm, lĩnh vực hoạt 
động công nghiệp, kỹ thuật an toàn và môi 
trường, hoạt động điện lực; kiểm tra việc thực 
hiện kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật 
trong kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính 
của Chi cục quản lý thị trường tỉnh Yên Bái.

Căn cứ kế hoạch thanh tra năm 2016 đã 
được phê duyệt. Ngày 23/3/2016 Giám đốc 
Sở ban hành Quyết định thanh tra số 444/QĐ-
SCT về việc thanh tra, kiểm tra công tác quản 
lý Nhà nước về hoạt động điện lực trên địa 
bàn tỉnh. Đối tượng thanh tra là Phòng Quản 
lý điện năng; nội dung thanh tra bao gồm: 
Việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp 
luật về điện lực; an toàn điện; giá bán điện; 
hoạt động kiểm tra viên điện lực; ngừng, giảm 
mức cung cấp điện; hoạt động tư vấn chuyên 
ngành điện lực; hoạt động thủy điện; việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp hợp đồng 
mua bán điện; công tác phòng chống tham 

nhũng; việc thực hiện chế độ báo cáo theo 
quy định.

Trong thời gian thanh tra tại Phòng Quản 
lý điện năng và kiểm tra thực tế tại 3 đơn vị 
hoạt động điện lực. Đoàn đã có báo cáo kết 
quả: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được 
giao, phòng Quản lý điện năng đã tham mưu 
cho Sở Công Thương thực hiện tương đối tốt 
công tác quản lý nhà nước về hoạt động điện 
lực trên địa bàn tỉnh, đến nay các tồn tại đã 
cơ bản được khắc phục. Tuy nhiên trong quá 
trình tổ chức, triển khai thực hiện vẫn còn một 
số ít tồn tại hạn chế cần phải được khắc phục 
đó là: Còn có đơn vị tư vấn chuyên ngành 
điện lực chưa được kiểm tra, giám sát; chưa 
quyết liệt trong việc kiểm tra, giám sát đối với 
các đơn vị hoạt động thủy điện nên một số 
ít đơn vị thực hiện khắc phục một số thủ tục 
pháp lý còn chậm. Chưa kịp thời đề xuất các 
biện pháp xử lý theo quy định. Để nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt 
động điện lực, phòng Quản lý điện năng phải 
tích cực hơn nữa về công tác kiểm tra, giám 
sát và đề xuất các biện pháp xử lý đối với 
các đơn vị hoạt động điện lực cố tình không 
khắc phục tồn tại nhằm thực hiện tốt hơn nữa 
nhiệm vụ được giao. 

Với những ưu điểm cần được phát huy hơn 
nữa và sẽ khắc phục những tồn tại hiện có, 
tin tưởng rằng Phòng Quản lý điện năng sẽ 
thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, 
góp phần hoàn thành và hoàn thành suất sắc 
nhiệm vụ của ngành trong năm 2016.

Nguồn: Thanh tra Sở

Taêng cöôøng Thanh Tra, kieåm Tra coÂng Taùc QUaûn Lyù nhaø 
nöôùc veà hoaïT Ñoäng Ñieän Löïc 

Yeân Baùi: 
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Thực hiện văn bản số 572/
CV-BCĐ ngày 9/06/2016 
của Ban chỉ đạo công tác 

chăm sóc sức khỏe nhân dân về 
việc báo cáo kết quả hoạt động 
thực hiện công tác đảm bảo 
VSATTP trên địa bàn 6 tháng đầu 
năm 2016. Sở Công Thương tỉnh 
Yên Bái báo cáo công tác triển 
khai thực hiện bảo đảm ATTP do 
ngành quản lý  nội dung cụ thể 
như sau:

Sở Công Thương xây dựng 
Kế hoạch số 216, 843/KH-SCT 
về việc triển khai làm việc với 
các cơ sở sản xuất kinh doanh 
trên địa bàn; Kế hoạch số 75/
KH -SCT ngày 31/3/2016 về việc triển khai 
công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong 
dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016; Kế 
hoạch số 625/KH - SCT ngày 14/4/2016 về 
việc triển khai “ Tháng hành động vì an toàn 
thực phẩm” năm 2016; Kế hoạch số 2120/KH 
- SCT ngày 9/12/2015 về việc triển khai công 
tác kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất thực phẩm 
do ngành công thương quản lý - năm 2016. 
Xây dựng văn bản đề nghị UBND các huyện, 
thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng kinh tế/
kinh tế và hạ tầng tuyên truyền, phổ biến và 
triển khai thực hiện các Thông tư mới ban 
hành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc 
trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; 
xây dựng văn bản Phối hợp với các huyện, 

thị, thành phố tăng cường thanh tra, xử lý vi 
phạm về ATTP trong dịp Tết nguyên đán Bính 
Thân và mùa lễ hội Xuân 2016; chỉ đạo Chi 
cục quản lý thị trường phối hợp với các đoàn 
thanh tra, kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra 
ATTP trên địa bàn toàn tỉnh. Sở đã phối hợp 
với Đài phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng 
chương trình truyền hình chuyên đề về ATTP 
do ngành công thương quản lý; xây dựng 03  
bài viết nội dung tuyên truyền về công tác 
ATTP thông qua bản tin công thương; thông 
qua các lớp tập huấn kiến thức ATTP đã tuyên 
truyền trực tiếp cho trên 79 lượt người là chủ 
cơ sở, người trực tiếp sản xuất kinh doanh 
của 09 huyện, thị xã, thành phố về Luật ATTP 
và các quy định trong sản xuất kinh doanh 
thực phẩm. Tính đến 31/5/2016 trên địa bàn 

Thöïc hieän ToáT coâng Taùc ñaûm baûo VSaTTP 
Treân ñòa baøn 6 Thaùng ñaàu naêm 2016 do 

ngaønh coâng Thöông quaûn lyù

yeân baùi:

Kiểm tra cơ sở chế biến sản xuất kinh doanh 
thực phẩm trên địa bàn tỉnh
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tỉnh Yên Bái có trên 1.500 cơ sở sản xuất 
kinh doanh thực phẩm hoạt động trong lĩnh 
vực ngành công thương quản lý; 6 tháng đầu 
năm ngành đã tổ chức cấp cam kết đảm bảo 
an toàn thực phẩm cho 65 cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; cấp giấy xác 
nhận kiến thức ATTP cho 79 người. Thành 
lập 02 đoàn kiểm tra tuyến tỉnh phối hợp với 
Chi cục quản lý thị trường, Phòng kinh tế ( 
kinh tế hạ tầng ) thành phố Yên Bái, huyện 
Trấn Yên, huyện Yên Bình, kiểm tra 11 cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm do ngành 
công thương quản lý ( trong dịp Tết nguyên 
đán Bính Thân 2016 ); kiểm tra định kỳ 28 
cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức rà soát 
làm việc tại 143 cơ sở sản xuất kinh doanh 
trên địa bàn toàn tỉnh; Thanh tra Sở thành lập 
02 đoàn kiểm tra 06 cơ sở không chấp hành 
các quy định. Kiểm tra trong dịp Tết nguyên 
đán Bính Thân 2016: 11 cơ sở ( 04 cơ sở sản 
xuất, 07 cơ sở kinh doanh), có 10 cơ sở vi 
phạm. Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch 28 cơ 
sở sản xuất thực phẩm, 18 cơ sở vi phạm. 
Rà soát 143 cơ sở sản xuất, kinh doanh để 
nắm tình hình việc chấp hành các quy định về 
ATTP, có 90 cơ sở vi phạm. Thanh tra sở đã 
thanh tra 06 cơ sở vi phạm không chấp hành 
các quy định, xử phạt với tổng số tiền phạt là 
5.000.000 đồng. Qua công tác thanh tra kiểm 
tra cho thấy lỗi vi phạm chủ yếu của các cơ sở 
sản xuất kinh doanh là: không thực hiện các 
quy định về việc xin cấp mới hoặc xin cấp đổi 
lại đối với giấy chứng nhận đã hết hạn (Giấy 
xác chứng nhận cơ sở đủ điều kiện, giấy xác 
nhận kiến thức ATTP, giấy khám sức khỏe, 
xét nghiệm mẫu sản phẩm). Hình thức sử lý: 
Các đoàn thanh tra kiểm tra chủ yếu tập trung 
vào hướng dẫn nhắc nhở các cơ sở sản xuất 
kinh doanh phải chấp hành các quy định về 
ATTP; gửi thông báo nhắc nhở cho 143 cơ sở 
(trong đó: nhắc nhở lần 1: 104 cơ sở; nhắc 
nhở lần 2: 37 cơ sở; nhắc nhở lần 3: 2 cơ sở 

sau khi kiểm tra vẫn chưa thực hiện theo quy 
định); xử phạt 06 sở do không tập huấn xác 
nhận kiến thức ATTP. 

 Đa số cơ sở sản xuất, kinh doanh 
chế biến thực phẩm đã có ý thức chấp hành 
nghiêm túc các quy định đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm, thực hiện khám sức khoẻ và 
tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực 
phẩm đối với chủ cơ sở và những người liên 
quan trực tiếp đến sản xuất chế biến thực 
phẩm; khu vực sản xuất tương đối sạch sẽ, 
đã có giá kệ theo quy định, nhân viên trực 
tiếp chế biến mang bảo hộ lao động đầy đủ 
khi trực tiếp tham gia sản xuất. Tuy nhiên còn 
rất nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh còn chưa 
chủ động thực hiện khám sức khỏe định kỳ, 
xác nhận kiến thức ATTP, xét nghiệm mẫu sản 
phẩm trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

  Một số khó khăn là các văn bản quản 
lý nhà nước về an toàn thực phẩm đều mới 
có hiệu lực thi hành, một số thông tư chuyên 
ngành chưa có hướng dẫn cụ thể do vậy 
rất khó khăn trong công tác triển khai; Nhất 
là sự bất cập trong các văn bản quy phạm 
pháp luật về ATTP gây trở ngại trong việc 
thực thi pháp luật; những quy định ATTP giữa 
các bộ, ngành được phân công quản lý ATTP 
còn nhiều vướng mắc, dẫn đến sự chồng 
chéo và bỏ sót trong quản lý. Tại một số địa 
phương, chưa có sự vào cuộc quyết liệt của 
chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo 
thực hiện, hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý 
ATTP; sự phối hợp giữa các ban, ngành chức 
năng còn mang tính hình thức, chưa phát 
huy chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản 
lý. Ngoài ra do chưa được phân bổ kinh phí 
trong chương trình mục tiêu Quốc gia do vậy 
không có kinh phí để tổ chức tuyên truyền, 
tập huấn, thanh tra kiểm tra các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh. 

Nguồn: Phòng CN&NN
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Yeân Baùi: 

6 tháng năm 2016, hoạt động sản xuất công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì tăng 
trưởng khá cao. Chỉ số sản xuất công 

nghiệp 6 tháng năm 2016 tăng 6,46% so với 
cùng kỳ .Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo 
tăng 11,13%; cung cấp nước, hoạt động quản lý 
và xử lý nước thải, rác thải tăng 5,72%, sản xuất 
và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 
và điều hòa không khí tăng 5,64%. Giá trị sản 
xuất công nghiệp 6 tháng theo giá thực tế đạt 
4.932,958 tỷ đồng, tăng 6,88% so với cùng kỳ; 
Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng theo giá so 
sánh 2010 đạt 3.707,390 tỷ đồng, tăng 6,75% 
so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 
2010, tháng 6 năm 2016 đạt 779,626 tỷ đồng, 
tăng 7,75% so với cùng kỳ năm trước; trong 
đó công nghiệp chế biến chế tạo đạt 563,357 
tỷ đồng, tăng 9,47% so với cùng kỳ; cung cấp 
nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác 
thải đạt 2,773 tỷ đồng, tăng 6,32% so với cùng 
kỳ năm trước; sản xuất và phân phối điện, khí 
đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí 

đạt 113,412 tỷ đồng, tăng 3,68%);
Các doanh nghiệp sản xuất các sản 

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

Những sản phẩm chủ yếu có ảnh 
hưởng đến chỉ số sản xuất công nghiệp 
của tỉnh vẫn duy trì được mức tăng 
trưởng khá so với cùng kỳ như: các loại 
đá lát tăng 21,57%; điện thương phẩm 
tăng 12,65%; giấy vàng mã tăng 13,18%; 

sản phẩm ván ép tăng 17,13%; tinh dầu quế 
tăng 22,09%, bột mài hoặc đá mài dăm tự nhiên 
hay nhân tạo tăng 10,05%  .....

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

Nguồn: Phòng CN&NN

Ảnh minh họa

Giaù trò saûn xuaát coânG nGhieäp ñaït 
treân 3.707 tyû ñoànG
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Dạo qua thị trường thành phố Yên Bái những ngày đầu tháng 7/2016, giá các mặt hàng 
lương thực, thực phẩm tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố tương đối ổn định 
so với tháng trước. Cụ thể: Thịt gà hơi: 100.000 - 110.000đ/kg, gà mổ sẵn: 150.000 - 

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

Giá vật liệu xây dựng giảm so với tháng trước, cụ thể: Sắt  6-8 Hòa Phát: 11.670 đ/kg (-780đ/
kg), Sắt  10 Hòa Phát 73.000 đ/cây (-7.000 đ/cây), Sắt  12 Hòa Phát 116.000 đ/cây (-7.500đ/
cây), Sắt  14 Hòa Phát 158.000 đ/cây (-11.000đ/cây), Sắt  16 Hòa Phát 200.000 đ/cây (-13.500đ/
cây), Sắt  18 Hòa Phát 260.000 đ/cây (-18.000đ/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): 
930.000 đ/tấn (-35.000đ/tấn); Xi măng Yên Bái (PC40): 1.030.000 đ/tấn (-45.000đ/tấn); Xi măng 
VINACONEX Yên Bình (PC30): 955.000 đ/tấn (-30.000đ/tấn); Xi măng VINACONEX Yên Bình 
(PC40): 1.085.000 đ/tấn(-60.000đ/tấn).

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 01-20/7/2016

8.500-9.000

14.000-15.000

17.000-18.000

18.000

18.000-19.000

34.000-35.000

34.000-35.000

250.000-260.000

33.000-35.000

250.000-260.000

100.000-110.000

150.000-160.000

45.000-48.000

95.000-100.000

90.000-95.000

8.500-9.000

14.000-15.000

17.000-18.000

18.000

18.000-19.000

34.000-35.000

34.000-35.000

250.000-260.000

33.000-35.000

250.000-260.000

100.000-110.000

150.000-160.000

45.000-48.000

95.000-100.000

90.000-95.000

Cheânh leäch
Giaù caû haøng hoùa

01-20/06/2016 01-20/07/2016

i/ Haøng löông thöïc - thöïc phaåm
- Thoùc teû 

- Gaïo teû thöôøng 

- Gaïo taùm  

- Gaïo keùn  

- Gaïo Seùng Cuø 

- Gaïo neáp ngon Ñieän Bieân 

- Gaïo neáp Tuù Leä ngon 

- Thòt boø loaïi I 

- Ñoã xanh 

- Thòt traâu ngon 

- Thòt gaø hôi 

- Thòt gaø moå saün 

- Thòt lôïn hôi 

- Thòt naïc thaên 

- Thòt moâng saán 

 

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

Maët haøng ÑVT
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- Muoái I oát 

ii/ Haøng vaät lieäu xaây döïng 

- Saét  6-8 Hoøa Phaùt 

- Saét  10 Hoaø Phaùt 

- Saét  12 Hoaø Phaùt 

- Saét  14 Hoaø Phaùt 

- Saét  16 Hoaø Phaùt 

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

(PC40) 

- Xi maêng Yeân Baùi (PC30)

- Xi maêng Yeân Baùi (PC40) 

- Xi maêng Vinaconex Yeân Bình 

(PC30) 

-Xi maêng Vinaconex Yeân Bình 

(PC40) 

iii/ Haøng coâng ngheä phaåm 

- Ñöôøng tinh luyeän XK 

- Thuoác laù Vinataba 

iV/ nhoùm khí ñoát hoaù loûng 

- Gas Petrolimex 12kg 

- Gas Petronas 

- Total gas

- Shell gas 

- Xaêng A 95 

- Xaêng A 92 

- Daàu Diezel 0,05%S  

ñ/kg

 

ñ/kg

ñ/caây

“

“

“

“

ñ/taán

“

“

 

“

“

Ñ/Caây

Ñ/Bao

 

ñ/bình

“

“

“

Ñ/lít

“

“

4.000

12.450

80.000

123.500

169.000

213.500

278.000

1.480.000

1.510.000

965.000

1.075.000

985.000

1.145.000

17.000

18.000

290.000

280.000

340.000

320.000

15.950

15.230

10.060

4.000

11.670

73.000

116.000

158.000

200.000

260.000

1.480.000

1.510.000

930.000

1.030.000

955.000

1.085.000

17.000

18.000

290.000

280.000

340.000

320.000

15.950

15.230

10.060

-210           

-210

Bieåu treân chæ coù giaù trò tham khaûo                              
                                                                                                             Nguoàn: Sôû Coâng Thöông
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Cải cách hệ thống thuế giai 
đoạn 2011 - 2020: Còn 
nhiều thách thức

Chiến lược cải cách hệ thống 
thuế giai đoạn 2011 - 2020 đã đi 
được nửa chặng đường với nhiều 
giải pháp được triển khai như: 
hiện đại hóa quy trình, thủ tục; đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin (CNTT)... Tuy nhiên, kết quả 
đạt được chưa đáp ứng yêu cầu 
và cần có động thái tích cực hơn 
trong thời gian tới.

Những kết quả ban đầu
Theo ông Nguyễn Quang Tiến 

- Vụ trưởng, Phó Trưởng ban 
thường trực Ban cải cách, Tổng 
cục Thuế (Bộ Tài chính) - ngành 
Thuế đã đạt được một số thành 
công mới khi thực hiện cắt giảm 
được 63 thủ tục và đơn giản hóa được 262/456 
thủ tục. Hiện tại thủ tục hành chính thuế còn 
393 thủ tục. Với kết quả cắt giảm này, thời gian 
thực hiện thủ tục về thuế đã giảm được khoảng 
420/530 giờ, giúp tiết giảm được hơn 7.000 
tỷ đồng trong việc cải thiện môi trường kinh 
doanh, tạo ra nguồn vốn, động lực cho doanh 
nghiệp phát triển.

Cụ thể hơn, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch 
Hội Tư vấn thuế Việt Nam - cho biết, điểm nổi 
bật thời gian qua là Quốc hội đã dỡ bỏ trần chi 
quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi 
giới…, đặc biệt, bổ sung thêm một số khoản 
chi phí được khấu trừ thuế khi chi phúc lợi cho 
người lao động. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính ban 
hành nhiều văn bản điều chỉnh rất kịp thời về 
thuế, như: Thông tư số 119/2014/TT-BTC về 
cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về 
thuế; Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn 
thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số quy định về thuế; Thông tư số 
26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, 

quản lý thuế và hóa đơn hay Thông tư 96/2015/
TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh 
nghiệp…

Xây dựng giải pháp phù hợp
Bà Nguyễn Minh Thảo - Phó Trưởng ban 

Môi trường kinh doanh, Viện nghiên cứu Quản 
lý Kinh tế Trung ương (CIEM) - cho rằng, dù 
đã có nhiều bước tiến trong cải cách nhưng hệ 
thống thuế vẫn còn nhiều hạn chế. Trước hết, 
tỷ lệ nộp thuế và bảo hiểm xã hội trên lợi nhuận 
của doanh nghiệp Việt Nam hiện vẫn còn ở 
mức khá cao, chiếm tới 39,4%. Trong đó bảo 
hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp chiếm 24,8%, thuế 
thu nhập doanh nghiệp...

Dẫn chứng từ cuộc khảo sát của Hội Tư 
vấn thuế Việt Nam, bà Nguyễn Thị Cúc nhấn 
mạnh: 100% doanh nghiệp được khảo sát đều 
đánh giá nỗ lực của cơ quan thuế cả về văn 
hóa ứng xử, ứng dụng CNTT và thể chế. Tuy 
nhiên, các đánh giá tốt này mới chỉ dừng lại với 
cán bộ ở Tổng cục thuế, Cục thuế, các cán bộ 
thuế quản lý doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 
doanh nghiệp lớn (khoảng 30%). 70% cán bộ 

caûi caùcH Heä tHoáng tHueá giai ñoaïn 
2011 - 2020: coøn nHieàu tHaùcH tHöùc

Số giờ nộp thuế giảm mạnh, tạo động lực 
cho doanh nghiệp phát triển
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thuế còn lại, quản lý các hộ kinh doanh cá thể, 
doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đáp ứng được 
với yêu cầu quản lý về CNTT, trình độ chuyên 
môn, ngoại ngữ và đối chiếu chuyển giá.

Trước thực tế này, bà Nguyễn Thị Cúc đề 
nghị  ngành Thuế phải xem lại cơ cấu tổ chức 
đối với 70% số cán bộ trên bởi đây là đội ngũ 
cán bộ quản lý số lượng thu rất lớn với gần 80% 
tổng số thu ngân sách.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý 
thuế và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa về thủ 
tục thuế, ông Nguyễn Quang Tiến khuyến nghị: 
Cơ quan thuế phải thực hiện hơn nhiều cải cách 

tích cực; xây dựng giải pháp phù hợp nhằm tạo 
điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động; 
cải thiện môi trường kinh doanh…

Bộ Tài chính đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
trong lĩnh vực thuế nhằm cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 
2020 như: Tăng cường ứng dụng CNTT; bảo 
đảm 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế 
được giải quyết đúng thời gian quy định; tiếp tục 
triển khai cấp mã số thuế tự động…

Nguồn: Báo Công Thương

Boä coÂng Thöông ThoÂng Baùo keáT QUaû kieåm Tra vieäc 
chaáp haønh phaùp LUaäT veà Baùn haøng Ña caáp

Ngày 21 tháng 3 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 1052/QĐ-BCT 
thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp đối với 07 doanh 
nghiệp, bao gồm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty TNHH Unicity Marketing, Công 

ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Công ty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam, Công ty Cổ phần 
Liên kết tri thức, Công ty Cổ phần Tập đoàn liên kết Việt Nam và Công ty TNHH Nhượng quyền 
thương mại Thăng Long. Thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm đại diện Cục Quản lý cạnh tranh, 
Cục Quản lý thị trường và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46). Ngày 29 
tháng 04 năm 2016, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định 
số 1675/QĐ-BCT nâng cấp Trưởng đoàn kiểm tra lên cấp Lãnh đạo Cục Quản lý cạnh tranh, đồng 
thời bổ sung thêm một số thành viên là đại diện các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương, bao 
gồm: Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính và Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin. 
Ngày 07 tháng 7 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Kết luận kiểm tra đối với 04 doanh 
nghiệp thuộc danh sách kiểm tra. Nội dung cụ thể như sau:

I. Công ty Cổ phần Liên kết tri thức (K-Link)
Kết quả kiểm tra cho thấy:
1. Một số hợp đồng bán hàng đa cấp của Công ty ký với nhà phân phối không điền đầy đủ các 

thông tin theo quy định. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm Điều 24 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của 
Chính phủ.

2. Nhiều nhà phân phối có địa chỉ ghi trên CMND tại một địa phương nhưng hoạt động kinh 
doanh tại một địa phương khác. Vì vậy, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty áp dụng các biện pháp 
để quản lý phạm vi hoạt động của nhà phân phối, bảo đảm báo cáo chính xác phạm vi hoạt động 
của nhà phân phối tới các cơ quan quản lý.

3. Công ty không cung cấp được bằng chứng về việc đã gửi Báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm 
2015 đến các Sở Công Thương Bạc Liêu và Đà Nẵng; Báo cáo định kỳ năm 2015 đến Sở Công 
Thương Tây Ninh, nơi Công ty có hoạt động bán hàng đa cấp. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm 
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quy định tại Điều 18 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.
4. Thực trạng hoạt động tại Công ty cho thấy các khoản khuyến mại dành cho nhà phân phối 

được pháp luật về thuế coi là chi phí dành cho hoạt động xúc tiến thương mại và bị khống chế mức 
trần chi phí 15%. Trong khi đó, theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP, các khoản khuyến mại 
này là một phần trong “hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác” dành cho nhà phân phối. Vì 
vậy, Đoàn kiểm tra kiến nghị cần có sự đồng bộ giữa pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa 
cấp và pháp luật về thuế để tránh việc hiểu và áp dụng khác nhau.

5. Công ty không kê khai đầy đủ thông tin về số lượng hàng bán và số tiền mua hàng thu từ từng 
nhà phân phối. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về thuế.

II. Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long
Kết quả kiểm tra cho thấy:
1. Công ty ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp không theo mẫu hợp đồng đã được sửa đổi, 

bổ sung theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp sửa đổi lần 4 ngày 25 tháng 9 
năm 2015. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

2. Công ty đã tiến hành ký nhiều hợp đồng với cùng một nhà phân phối và cho phép một nhà 
phân phối có nhiều mã số. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định tại điểm p khoản 1 Điều 5 
Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

3. Địa điểm tổ chức đào tạo trong danh sách đào tạo của Công ty không khớp với địa điểm thông 
báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 
18 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

4. Công ty không xuất trình được bằng chứng chứng minh rằng Công ty đã thực hiện thủ tục 
thông báo tới các Sở Công Thương Bắc Ninh, Vĩnh Phúc đối với lần sửa đổi, bổ sung thứ 4 và tới 
các Sở Công Thương Thái Bình, Phú Thọ, Đồng Nai, Vĩnh Phúc đối với lần sửa đổi, bổ sung thứ 
5 của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy 
định tại Điều 17 Nghị định 42/2014/NĐ-CP, quy định chi tiết tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 24/2014/
TT-BCT.

5. Công ty thừa nhận chưa giám sát hết toàn bộ hoạt động của các nhà phân phối (hoạt động 
dưới vai trò đại lý ký gửi hàng hóa) ở các thị trường, dẫn tới việc các nhà phân phối này chưa tuân 
thủ quy tắc hoạt động của Công ty. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 22 
Nghị định 42/2014/NĐ-CP

6. Nội dung quảng cáo của 02 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thymo-Zin và Thực phẩm 
chức năng Viên nén bao phim Thymo Plus tại cuốn Cẩm nang khởi nghiệp phát cho nhà phân phối 
và trang thông tin điện tử http://thanglongmlm.com.vn của Công ty chưa được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt và có nhiều điểm sai lệch về thành phần, công dụng so với Xác nhận công bố phù 
hợp quy định an toàn thực phẩm và nhãn đã được Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp. Hành vi 
này có dấu hiệu vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 45 Luật cạnh tranh.

7. Nội dung quảng cáo tại cuốn Cẩm nang khởi nghiệp phát cho nhà phân phối và trang thông 
tin điện tử http://thanglongmlm.com.vn của Công ty đối với 08 sản phẩm thực phẩm chức năng và 
bảo vệ sức khỏe chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và mẫu nhãn lưu hành không đúng 
với mẫu nhãn trong Giấy xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Hành vi này có dấu hiệu 
vi phạm quy định về quảng cáo đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe.

8. Đơn đề nghị giao kết hợp đồng và tham gia Chương trình khuyến mại “Thăng Long - Năm 
pháo hoa” được Công ty phát cho nhà phân phối khi đăng ký tham gia chương trình này có nội 
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dung: “tôi xin cam kết sẽ không có khiếu kiện nào về việc tham gia này, không trả lại hàng khi tham 
gia chương trình khuyến mại...”. Thông báo số 21/TB-NQTL đề ngày 10 tháng 12 năm 2015 và 
Thông báo số 26/TB-NQTL đề ngày 17 tháng 12 năm 2015 đối với yêu cầu trả lại hàng của nhà 
phân phối có nội dung “Công ty chỉ mua lại hàng hóa đã bán cho người tham gia trong thời hạn 
không quá 30 ngày, kể từ ngày người tham gia ký hợp đồng giao dịch hàng hóa”. Hành vi này có 
dấu hiệu vi phạm quy định tại điểm m khoản 1 Điều 5 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

9. Trong quá trình thực hiện các chương trình khuyến mại, Công ty cho phép nhà phân phối 
nhận các lợi ích không được quy định trong Chương trình trả thưởng cũng như nội dung khuyến 
mại đã đăng ký. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 42/2014/
NĐ-CP.

10. Quá trình kiểm tra phát hiện nhà phân phối của Công ty có mua hàng và được nhận hoa 
hồng nhưng không nằm trong danh sách những nhà phân phối mua hàng và hưởng hoa hồng được 
Công ty cung cấp cho Đoàn kiểm tra. Công ty kê khai và ghi nhận doanh thu thấp hơn số liệu do đại 
lý cung cấp khoảng 34 tỷ đồng. Các hành vi này có dấu hiệu huy động tiền từ nhà phân phối, gian 
lận, vi phạm quy định của pháp luật về thuế.

11. Công ty báo cáo không nhận gửi lại hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, trong quá 
trình làm việc với một số đại lý và nhà phân phối của Công ty, Đoàn kiểm tra phát hiện có nhiều 
phiếu lấy hàng thể hiện “Phiếu này dùng để lấy hàng tại nơi mà NPP gửi hàng” có đóng dấu của 
Công ty. Theo giải thích của Công ty, các phiếu lấy hàng có đóng dấu Công ty như phát hiện của 
Đoàn kiểm tra là do các đại lý “tự phát hành” và “đăng ký với Công ty để in hộ”. Đoàn kiểm tra nhận 
định việc Công ty in và đóng dấu xác nhận lên các phiếu gửi hàng chứng tỏ Công ty biết và đồng ý 
với hành vi này của đại lý. Vì vậy, Công ty phải có trách nhiệm trong việc theo dõi lượng hàng gửi 
tại các đại lý và giải quyết thỏa đáng quyền lợi của nhà phân phối trong trường hợp phát sinh tranh 
chấp giữa nhà phân phối và đại lý.

12. Một số nhà phân phối có địa chỉ tại các địa phương Công ty chưa hoàn thành thủ tục thông 
báo hoạt động bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, có thể xảy ra tình huống nhà phân phối có địa chỉ ghi 
trên CMND tại một địa phương nhưng hoạt động kinh doanh tại một địa phương khác. Vì vậy, Đoàn 
kiểm tra yêu cầu Công ty áp dụng các biện pháp để quản lý phạm vi hoạt động của nhà phân phối, 
bảo đảm báo cáo chính xác phạm vi hoạt động của nhà phân phối tới các cơ quan quản lý.

III. Công ty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam
Kết quả kiểm tra cho thấy:
1. Công ty đã sử dụng một số hợp đồng không đúng với mẫu đã đăng ký với Cục Quản lý cạnh 

tranh để ký kết với nhà phân phối, không điền đầy đủ thông tin nhà phân phối theo quy định, ký hợp 
đồng với người nước ngoài khi họ chưa có giấy phép lao động tại Việt Nam. Hành vi này có dấu 
hiệu vi phạm quy định tại Điều 10, Điều 19 và Điều 24 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

2. Công ty cho phép một nhà phân phối có nhiều hơn một mã kinh doanh trên hệ thống. Hành vi 
này có dấu hiệu vi phạm quy định tại điểm p khoản 1 Điều 5 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

3. Công ty không thực hiện thủ tục thông báo tới các Sở Công Thương đối với lần sửa đổi, bổ 
sung thứ 3 của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Hành vi này có dấu hiệu vi 
phạm quy định tại Điều 17 Nghị định 42/2014/NĐ-CP, quy định chi tiết tại khoản 4 Điều 10 Thông 
tư 24/2014/TT-BCT.

4. Công ty đã thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng cuối năm 2015 đến 40 Sở Công Thương và 
Cục Quản lý cạnh tranh. Tuy nhiên, các báo cáo này được thực hiện không đúng thời hạn, chủ yếu 
thực hiện vào tháng 3 năm 2016. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 28 Nghị định 
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42/2014/NĐ-CP.
5. Công ty chưa thực hiện đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp theo quy 

định cho toàn bộ các nhà phân phối đã ký hợp đồng và thực hiện việc bán hàng đa cấp cho Công 
ty. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 20 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

6. Công ty khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người tham gia bán hàng đa cấp không đúng 
với thực tế hoa hồng đã chi trả cho người tham gia. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định tại 
khoản 7, Điều 22 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

7. Công ty có dấu hiệu báo cáo không đầy đủ về tình trạng tồn kho.
8. Qua kiểm tra tài liệu lưu hành các sản phẩm: Thực phẩm chức năng viên nang mềm dầu cá 

biển giọt vàng Alaska,  phân bón lá Eco-Hydro, Eco-Nereo và phân bón hữu cơ vi sinh EMZ phát 
hiện thấy Công ty có dấu hiệu vi phạm quy định về ghi nhãn sản phẩm và lưu thông hàng hóa chưa 
đủ điều kiện trên thị trường.

9. Kiểm tra trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://admin.aviinet.com của Công ty cho thấy một 
số nội dung chưa phù hợp về quản lý hoạt động thương mại điện tử, cụ thể như sau:

+ Website có chức năng đặt hàng trực tuyến nhưng không tuân thủ quy trình giao kết hợp đồng 
theo quy định.

+ Website thu thập thông tin người dùng nhưng không xây dựng, ban hành hoặc không thực 
hiện chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người 
tiêu dùng.

+ Cho phép người dùng đặt mua hàng hóa đã đăng ký chấm dứt kinh doanh theo phương thức 
đa cấp.

+ Các sản phẩm thực phẩm đăng tải trên website không tuân thủ quy định về thông tin mô tả 
sản phẩm.

+ Logo “Đã đăng ký với Bộ Công Thương” không đúng hình thức đã đăng ký với Bộ Công 
Thương.

+ Nhiều dữ liệu về cộng tác viên/thành viên chưa chính xác.
+ Nhiều đơn đặt hàng đã thanh toán nhưng không có thông tin về người mua hoặc có người 

mua nhưng không có trên hệ thống.
+ Một số dữ liệu nhà phân phối không có trong cây hệ thống.
10. Kiểm tra xác suất theo thống kê của Công ty, Đoàn kiểm tra phát hiện một số nhà phân phối 

có phát sinh doanh số trên thực tế nhưng không được ghi nhận vào doanh thu của Công ty. Hành 
vi này cho thấy Công ty có dấu hiệu không kê khai đầy đủ doanh thu, sử dụng hóa đơn, chứng từ 
không phù hợp, vi phạm quy định pháp luật về thuế.

IV. Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam (Công ty Vinalink)
Kết quả kiểm tra cho thấy:
1. Chương trình đào tạo được đăng ký với Cục Quản lý cạnh tranh ngày 25 tháng 12 năm 2014 

có nội dung liên quan đến chương trình trả thưởng. Tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán 
hàng đa cấp lần 3 ngày 28 tháng 12 năm 2015, Công ty đăng ký sửa đổi bổ sung Chương trình trả 
thưởng nhưng không đăng ký sửa đổi bổ sung chương trình đào tạo kèm theo. Hành vi này có dấu 
hiệu vi phạm quy định tại Điều 10 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

2. Website của Công ty tại địa chỉ Vina-link.com.vn là website thương mại điện tử bán hàng 
nhưng chưa được thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Trên 
website này, một số sản phẩm không có thông tin hoặc thông tin không chính xác như mô tả trong 
giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, ví dụ: CapheLink New và CapheLink 2. Hành 
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Phó Tổng Cục trưởng Tổng 
cục Địa chất và Khoáng 
sản Việt Nam Lại Hồng 

Thanh cho biết, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường sẽ thiết lập “đường 
dây nóng” tại Bộ và Tổng cục Địa 
chất và Khoáng sản Việt Nam, 
cũng như tại các địa phương 
nhằm tiếp nhận thông tin khai 
thác khoáng sản trái phép để kịp 
thời xử lý.

Bộ Tài nguyên và Môi trường 
cũng sẽ có cơ chế bảo vệ và 
khen thưởng cho người cung cấp 
thông tin khai thác khoáng sản 
trái phép; kiến nghị Bộ Tài chính 

Laäp “ñöôøng daây noùng” tieáp nHaän tin 
kHai tHaùc kHoaùng saûn traùi pHeùp

Hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Phó Đáy của một 
doanh nghiệp tư nhân tại Tuyên Quang

vi này có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử.
3. Quy định về “doanh thu bán hàng đa cấp” tại Điều 27 Nghị định 42/2014/NĐ-CP chưa chỉ rõ 

là “doanh thu bán hàng đa cấp trước thuế” hay “doanh thu bán hàng đa cấp sau thuế” nên có thể 
dẫn đến cách hiểu và áp dụng không thống nhất tại các doanh nghiệp. Vì vậy, Đoàn kiểm tra kiến 
nghị các cơ quan chức năng có sự điều chỉnh phù hợp để bảo đảm việc áp dụng thống nhất tại các 
công ty bán hàng đa cấp.

4. Công ty cung cấp 11 bộ hồ sơ của các nhà phân phối có doanh số cao nhất và thu nhập cao 
nhất năm 2014 và 2015, trong đó có 7 người mua hàng qua điện thoại nên không có ký nhận hàng 
trên hóa đơn. Công ty đã liên hệ và có giấy xác nhận của các nhà phân phối khẳng định có đặt mua 
hàng qua điện thoại và đã nhận đủ hàng, vì nhà xa nên chưa ký nhận trên hóa đơn. Đoàn kiểm tra 
đã đề nghị Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế trong việc lập và lưu trữ 
chứng từ kế toán.

Với 4 công ty đã có kết luận kiểm tra nói trên, tùy theo tính chất của hành vi có dấu hiệu vi phạm, 
Bộ Công Thương đã chuyển cho các cơ quan liên quan để xử lý, hoặc tiến hành điều tra để xử lý, 
theo thẩm quyền.

Riêng đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa 
cấp, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Quản lý cạnh tranh triển khai ngay quy trình xử lý theo quy 
định của Luật Cạnh tranh. Kết quả xử lý sẽ sớm được công bố công khai.

Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh
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cần sớm ban hành Thông tư hướng dẫn cách 
lập dự toán chi ngân sách cho công tác bảo vệ 
khoáng sản chưa khai thác, để các địa phương 
có cơ sở thực hiện.

Đề cập về thực trạng khai thác khoáng sản 
trái phép trên địa bàn cả nước hiện nay, ông 
Lại Hồng Thanh cho rằng, thời gian qua, các 
địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp nhằn 
ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái 
phép, nhờ đó đã giảm từ 47 tỉnh, thành phố 
năm 2012 xuống còn 40 tỉnh, thành phố năm 
2015 có hoạt động khai thác trái phép. Số 
lượng khoáng sản bị khai thác trái phép giảm 
từ 27 loại xuống 10 loại.

Tuy vậy, tình trạng khai thác khoáng sản 
trái phép tại nhiều địa phương ngày vẫn có 
chiều hướng ngày càng càng diễn biến phức 
tạp, gây thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi 
trường và tiềm ẩn mối nguy hiểm đến tính 
mạng con người.

Nguyên nhân của thực trạng này là do 
các địa phương chưa xử lý mạnh mẽ, cương 
quyết đối với người đứng đầu chính quyền 
địa phương, nhất là cấp xã khi để diễn ra hoạt 
động khai thác trái phép; tái diễn hoặc diễn ra 
công khai, lâu dài mà không xử lý dứt điểm.

Sự phối hợp giữa các cấp chính quyền địa 
phương ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, 
huyện, xã khi xử lý hoạt động khai thác khoáng 
sản trái phép, nhất là cát sỏi lòng sông chưa 
chặt chẽ, đồng bộ.

Khi đã phát hiện điểm khai thác khoáng sản 
trái phép, các địa phương mới thành lập đoàn 
kiểm tra liên ngành và kém hiệu quả do mang 
nặng tính hành chính, chưa kịp thời.

Một bộ phận người dân ở một số địa phương 
có khoáng sản đời sống khó khăn, không có 
nghề ổn định đã coi khai thác (cát sông, sét 
gạch ngói, đá ong, đá chẻ) như là một nghề 
để mưu sinh hàng ngày. Mặt khác, khoáng sản 
quý, hiếm thường phân bố ở các khu vực vùng 

sâu, vùng xa, hạ tầng kỹ thuật thấp kém, đời 
sống nhân dân khó khăn, dân trí thấp.

Trong khi đó, lực lượng quản lý khoáng 
sản rất mỏng, thiếu phương tiện, kinh phí nên 
không thường xuyên kiểm soát để phát hiện kịp 
thời hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Đến thời điểm này, các văn bản hướng dẫn 
thi hành Luật Khoáng sản năm 2010 đã được 
Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành khá đầy 
đủ, là cơ sở pháp lý quan trọng cho quản lý nhà 
nước về khoáng sản.

Mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Chỉ thị số 03 ngày 30/3/2015 về việc tăng 
cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật 
về khoáng sản. Bộ Luật Hình sự năm 2015 có 
hiệu lực từ 1/7/2016 tại Điều 227 đã quy định 
tội “vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm 
dò, khai thác tài nguyên.”

Như vậy về mặt thể chế cho công tác bảo 
vệ khoáng sản chưa khai thác cơ bản đã hoàn 
thiện. Điều quan trọng phải tổ chức thực hiện 
tốt các quy định này. Cụ thể như tiếp tục tăng 
cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật về khoáng sản một cách rộng 
rãi, nhất là chính quyền cấp xã và cho người 
dân nơi có khoáng sản.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần ban hành 
phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác 
trên địa bàn, phối hợp với các địa phương có 
chung địa giới hành chính ban hành quy chế 
phối hợp trong việc quản lý khoáng sản vùng 
giáp ranh để chủ động triển khai các giải pháp 
ngăn chặn sớm các nguy cơ xảy ra khai thác 
khoáng sản trái phép và nâng cao hiệu quả 
công tác này; kiên quyết xử lý và truy cứu trách 
nhiệm hình sự đối với tổ chức, cá nhân khai 
thác khoáng sản trái phép, kể cả người đứng 
đầu cấp chính quyền địa phương khi để xảy 
ra khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà 
không xử lý dứt điểm.

Theo TTXVN
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Cơ sở sản xuất, chế biến thực 
phẩm; giết mổ gia súc, gia cầm và 
chợ đầu mối nông sản phải tách 

biệt với khu vực ô nhiễm môi trường đã 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
công bố theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Nghị định số 
66/2016/NĐ-CP của Chính phủ, cơ sở 
sản xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm; 
cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và chợ 
đầu mối nông sản phải tách biệt với 
khu vực ô nhiễm môi trường đã được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền công 
bố theo quy định của pháp luật; các khu 
tập trung, xử lý chất thải sinh hoạt, công 
nghiệp, bệnh viện.

Điều kiện cơ sở sơ chế, chế biến 
thực phẩm

Đối với cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm, 
Nghị định quy định chủ cơ sở, người trực tiếp 
sản xuất thực phẩm phải có giấy xác nhận 
kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực 
phẩm phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe theo 
quy định của Bộ Y tế.

Nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, khu vực 
phụ trợ phải bố trí theo quy tắc một chiều từ 
nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối 
cùng; phân luồng riêng đối với sản phẩm, phụ 
gia, vật liệu bao gói, phế thải.

Đồng thời, nhà xưởng phải tách biệt khu 
vực kho nguyên liệu, kho thành phẩm; khu 
vực sơ chế, chế biến, đóng gói thực phẩm; 
khu vực vệ sinh; khu thay đồ bảo hộ và khu 
vực phụ trợ liên quan; có hệ thống thông gió 
bảo đảm thông thoáng, thổi từ khu vực có yêu 
cầu vệ sinh cao sang khu vực có yêu cầu vệ 
sinh thấp hơn, không thổi từ khu vực vệ sinh 
sang khu vực sản xuất...

Điều kiện chợ đầu mối nông sản
Về chợ đầu mối nông sản, Nghị định phân 

khu vực trong chợ đầu mối như sau: Khu 
vệ sinh bố trí tách biệt với khu vực sơ chế, 
bày bán thực phẩm. Hệ thống thoát nước 
thải được bố trí chảy từ khu vực yêu cầu vệ 
sinh cao sang khu vực yêu cầu vệ sinh thấp 
hơn; dụng cụ thu gom chất thải rắn có nắp 
đậy và lưu trữ ở khu vực tách biệt. Chợ có 
nước rửa, sơ chế sản phẩm đáp ứng các quy 
định kỹ thuật tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn 
uống; nước để vệ sinh chợ, thiết bị, dụng cụ 
đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 
02:2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt.

Cùng với đó, trang thiết bị, dụng cụ sơ 
chế, chứa đựng, bao gói thực phẩm phải đáp 
ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-
1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, 
dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp 
với thực phẩm; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
QCVN 12-2:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối 
với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực 
tiếp với thực phẩm; Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia QCVN 12-3:2011/BYT về vệ sinh an toàn 
đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc 
trực tiếp với thực phẩm.

Theo Chinhphu.vn

Cô sôû Cheá bieán thöïC phaåm phaûi taùCh 
bieät vôùi khu xöû lyù Chaát thaûi

Ảnh minh hoạ
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6 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu 
(XK) hàng hóa cả nước tăng 5,9% so với 
cùng kỳ năm 2015. Từ nay đến hết năm, 

dự báo kinh tế thế giới phục hồi chậm, tiềm ẩn 
nhiều rủi ro, tác động đến hoạt động XK nước 
ta. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu như Quốc hội 
giao, cần sự nỗ lực rất lớn từ các bộ, ngành liên 
quan, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu.

Bộ Công Thương ước tính, kim 
ngạch XK hàng hóa tháng 6 đạt 
14,8 tỷ USD, tăng 3% so với tháng 
5/2016. Tính chung 6 tháng, kim 
ngạch XK ước đạt 82,24 tỷ USD, 
tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 
2015. Trong đó, các nhóm hàng 
nông sản và công nghiệp chế biến 
giữ được mức tăng lần lượt là 6% 
và 8,2% nhờ các mặt hàng cà phê, 
rau quả, hạt tiêu, dệt may, da giày, 
máy móc linh kiện, điện tử… kim 
ngạch tăng khá. Nhóm hàng nhiên 
liệu khoáng sản vẫn giảm sâu 
(38,7%).

Tại cuộc họp của Tổ Điều hành 
thị trường trong nước thường kỳ 
tháng 6 diễn ra mới đây, bà Phan 
Thị Diệu Hà - Phó Cục trưởng 
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công 
Thương) - phân tích, 6 tháng đầu năm, tình 
hình XK có nhiều điểm sáng đáng lưu ý. Thứ 
nhất, kim ngạch XK nhóm hàng nông, lâm, thủy 
sản đã tăng trưởng tương đối khá với 6% sau 
một năm hết sức khó khăn. Thứ hai, kim ngạch 
XK của khối các doanh nghiệp trong nước tăng 
trưởng dương (3,3%), trong khi năm ngoái, khối 
này tăng trưởng âm. Thứ ba, sau 6 tháng, cả 
nước vẫn xuất siêu 1,538 tỷ USD. Đặc biệt, con 
số tăng trưởng kim ngạch XK 5,9% so với cùng 
kỳ dù chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao nhưng 
lại là kết quả khả quan nếu so với mức tăng 
trưởng âm của hàng loạt quốc gia lân cận như 
Trung Quốc, Indonesia…

Dù vậy, 6 tháng cuối năm, để đạt mục tiêu 
tăng trưởng XK 10% như Quốc hội giao là điều 
tương đối khó khăn. Nguyên nhân do kinh tế 
thế giới phục hồi chậm và còn tiềm ẩn nhiều rủi 
ro, tác động đến việc XK. Giá dầu đã tăng trở 
lại nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, khác 
với quy luật mọi năm.

Chia sẻ về việc Anh rời khỏi EU sẽ tác động 

như thế nào đến tình hình XK của nước ta trong 
6 tháng cuối năm và thời gian tới, ông Lê Quốc 
Phương - Phó giám đốc Trung tâm Thông tin 
công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương) 
- cho biết: “Do quyết định rời khỏi EU mới được 
công bố, Anh sẽ cần một thời gian để đàm phán 
với EU những chính sách riêng về kinh tế và 
xuất nhập khẩu. Cho nên, trước mắt, trừ những 
doanh nghiệp đang giao dịch xuất nhập khẩu 
với quốc gia này bằng đồng bảng Anh, cơ bản 
XK nước ta không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, về 
lâu dài, việc Anh rút khỏi EU trong hoàn cảnh 
Việt Nam vừa kết thúc đàm phán FTA với khối 
này với hàng loạt những ưu đãi thuế quan sẽ 

xuaát kHaåu 6 tHaùng cuoái naêm: 
caàn söï noã Löïc raát Lôùn

Hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Phó Đáy của một 
doanh nghiệp tư nhân tại Tuyên Quang
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gây nên những tác động không nhỏ với tình 
hình XK”.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ra Chỉ thị 
số 06/CT-BCT về một số nhiệm vụ, giải pháp 
phát triển sản xuất, đẩy mạnh XK trong năm 
2016. Theo đó, các Thương vụ Việt Nam tại 
nước ngoài có trách nhiệm đẩy mạnh công tác 
thông tin thị trường kịp thời, chính xác; dự báo 
những thuận lợi và khó khăn trong XK để doanh 
nghiệp chủ động kế hoạch. Bộ Công Thương 

và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 
trách nhiệm phối hợp, tháo gỡ khó khăn cho 
sản xuất; tập trung thực hiện các giải pháp xúc 
tiến thương mại, phổ biến thông tin cho DN để 
tận dụng hiệu quả các ưu đãi từ FTA… Đặc 
biệt, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công 
Thương đã tiến hành rà soát, bãi bỏ bớt điều 
kiện kinh doanh không cần thiết...

Theo Báo Công Thương

Ngày 01/7/2016, Bộ Công Thương đã ban hành 
Thông tư số 09/2016/TT-BCT quy định việc bổ sung 
hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường 

năm 2016.
Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 

bổ sung năm 2016 như sau:

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung được thực hiện theo quy định 
tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế 
và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử 
dụng đường làm nguyên liệu sản xuất, thương nhân nhập khẩu đường để kinh doanh thương mại, 
thương nhân sản xuất đường thô để tinh luyện.

Thông tư số 09/2016/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 
31 tháng 12 năm 2016.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

boå sung Haïn ngaïcH tHueá quan nHaäp kHaåu 
maët Haøng ñöôøng naêm 2016

Vaên Baûn Môùi

Ảnh minh hoạ
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haøng hoaù Teân haøng
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Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai 
đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng 
Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 

số 1062/QĐ-TTg ngày 14/06/2016, với muc tiêu 
nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về 
tài sản trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế của 
Việt Nam.

Chương trình bao gồm các nội dung về nâng 
cao nhận thức, năng lực tạo lập và phát triển tài 
sản trí tuệ; hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và bảo vệ 
tài sản trí tuệ; hỗ trợ khai thác thương mại và phát 
triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ ứng dụng các tài sản trí 
tuệ, thành quả sáng tạo cá nhân được hình thành 
từ thực tiễn. Cụ thể như: Biên soạn, phát hành tài 
liệu về tài sản trí tuệ; Áp dụng sáng chế của Việt 
Nam, sáng chế của nước ngoài không được bảo 
hộ tại Việt Nam, áp dụng giống cây trồng mới; Định 

giá, kiểm toán tài sản trí tuệ, tập trung vào các đối 
tượng là sáng chế, tên thương mại, nhãn hiệu của 
các doanh nghiệp…

Dự kiến đến năm 2020, hỗ trợ ít nhất 100 doanh 
nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trong việc 
xây dựng và triển khai mô hình quản lý và phát triển 
tài sản trí tuệ; đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về 
sở hữu trí tuệ cho khoảng 100 cá nhân, tập trung 
vào các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh 
nghiệp; hỗ trợ khai thác, áp dụng vào thực tiễn 
cho ít nhất 50 sáng chế/giải pháp hữu ích của Việt 
Nam; hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát triển quyền 
sở hữu trí tuệ cho ít nhất 70 sản phẩm đặc thù của 
địa phương, sản phẩm làng nghề mang địa danh…

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

Nguồn: Văn Bản Luật VN

Chủ cơ sở, người trực tiếp buôn bán thực 
phẩm phải có Giấy xác nhận kiến thức an 
toàn thực phẩm (ATTP) và đáp ứng yêu 

cầu về sức khỏe theo quy định là nội dung đáng 
chú ý về điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở buôn 
bán thực phẩm tại Nghị định số 66/2016/NĐ-CP 
ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện 
đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 
giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; 
chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

Ngoài việc đáp ứng yêu cầu nêu trên, cơ sở 
buôn bán thực phẩm còn phải đáp ứng một số 
điều kiện khác như: Nơi buôn bán tách biệt với 
khu vực ô nhiễm môi trường đã được các cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền công bố, các khu tập 
trung, xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, bệnh 
viện; Tách biệt khu vực vệ sinh với khu vực bảo 
quản, khu vực kinh doanh thực phẩm; Cửa nhà vệ 
sinh không mở thông vào khu vực bảo quản thực 
phẩm; Có thiết bị, dụng cụ vận chuyển,bảo quản 

sản phẩm đáp ứng các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm 
theo chỉ dẫn của nhà sản xuất...

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về 
điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Theo 
đó, chủ cơ sở, người trực tiếp bán thuốc bảo vệ 
thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về một 
trong các chuyên ngành về bảo vệ thực vật, trồng 
trọt, hóa học, lâm sinh hoặc có Giấy chứng nhận 
bồi dưỡng nghiệp vụ về thuốc bảo vệ thực vật; 
địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực 
vật phải tách biệt với khu vực dịch vụ ăn uống, 
trường học, bệnh viện; khi xây dựng phải cách 
nguồn nước tối thiểu 20m. Đối với kho thuốc bảo 
vệ thực vật của cơ sở bán lẻ, phải cách sông, hồ, 
kênh, rạch, giếng nước ít nhất 20m; có kệ kê hàng 
cao tối thiểu 10cm so với mặt sàn, cách tường tối 
thiểu 20cm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01/07/2016.

Nguồn: Văn bản Luật VN

seÕ coù Ít nHaát 100 dn ñöôïc Hoã trôï 
pHaùt trieån taøi saûn trÍ tueä

ngöôøi baùn tHöïc pHaåm pHaûi coù xaùc nHaän 
kieán tHöùc attp



xuùc tieán thöông maïi

baûn tin coâng thöông yeân baùi - soá 7/201626

Chỉ thị cấm xuất khẩu gỗ của Thủ tướng Chính phủ Lào cấm xuất khẩu gỗ 
tròn, gỗ xẻ, gỗ tấm, gốc cây, thân cây, cành cây, cây tranh trí... Chí cấp 
phép xuất khẩu cho gỗ đã được chế biến thành thành phẩm theo tiêu 

chuẩn do Bộ Công Thương Lào ban hành.
Ngày 13/5/2016, Thủ tướng Chính phủ Lào đã ban hành chỉ thị số 15/TTg về 

việc quản lý khai thác, vận chuyển và kinh doanh gỗ

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Lào

cHæ tHò cuûa tHuû töôùng cHÍnH pHuû Laøo
 Veà quaûn Lyù kHai tHaùc, Vaän cHuyeån 

Vaø kinH doanH goã

Doanh nghiệp Hongkong, trụ sở tại TP.Thâm Quyến có nhu cầu nhập ván ép MDF
Thông tin liên lạc như sau (có thể liên lạc bằng tiếng Anh)
Ms.Snow Guo
Earnings Limited 香港永熹洋行 Shenzhen Office
China 698 Ltd  (香港万晋利有限公司) Shenzhen Office
Add: 深圳市罗湖区嘉宾路 4028号太平洋商贸大厦A座11A2室
Tel:86 755 2219 6338 分机 220
Fax:86 755 2219 6216
E-mail:snow@earnings-china.com
Tiêu chuẩn yêu cầu xin xem file đính kèm.
CN thương vụ Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc

doanH ngHieäp taïi tHaâm quyeán coù 
nHu caàu nHaäp Vaùn eùp mdF
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Chiều 7/7, tại Trung tâm Hội nghị và triển 
lãm quốc tế Lào ở thủ đô Vientiane, diễn 
ra Lễ khai mạc Hội chợ thương mại Việt 

Nam - Lào 2016 (VIETLAOEXPO).
Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Cẩm 

Tú - Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, 
đại diện Bộ Công Thương và các Bộ ban ngành 
có liên quan của Lào cùng đông đảo cộng đồng 
doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Somchith 
Inthamith - Thứ trưởng Bộ Công thương Lào 
cho biết: Hội chợ thu hút 200 doanh nghiệp 
Việt Nam và Lào tham gia với các sản phẩm: 
Dược phẩm, thiết bị y tế, máy công nghiệp, 
vật liệu xây dựng, nông lâm thủy hải sản…

Hội chợ có khoảng 400 gian hàng, trong 
đó có 120 gian hàng của 98 doanh nghiệp 
Việt Nam có thương hiệu và uy tín trên thị 
trường.

Hội chợ lần này sẽ là cơ hội, là diễn đàn 
trao đổi, gặp gỡ, bàn bạc, cung cấp thông tin 
giữa doanh nghiệp hai nước cũng như cơ hội 
để tìm kiếm đối tác kinh doanh.

Đây cũng là dịp nhằm tăng cường hơn 

nữa hợp tác thương mại giữa hai nước trong 
giai đoạn trở thành Cộng đồng Kinh tế chung 
ASEAN.

Ban tổ chức cho biết, hội chợ sẽ tạo cơ 
hội cho các doanh nghiệp Việt Nam quảng 
bá thương hiệu, tìm hiểu thị trường và nhu 
cầu tiêu dùng, qua đó thiết lập mạng lưới 
phân phối và tiêu thụ hàng hóa tại thị trường 
Lào.

Đây là cũng là cầu nối hiệu quả cho các tổ 
chức thương mại, nhà sản xuất, đầu tư Việt 
Nam và Lào gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, 
chuyển giao công nghệ, đầu tư, liên doanh 
liên kết.

Trong khuôn khổ hội chợ, sẽ diễn ra các hoạt 
động như: Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm 
xuất khẩu của Việt Nam, tổ chức các hoạt động 
giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp 
Việt - Lào; Hội nghị phổ biến Hiệp định song 
phương Việt - Lào; Hiệp định thương mại biên 
giới Việt Lào....

Hội chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 11/7.
Theo VOV

Một gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam tại hội chợ

Cắt băng khai mạc hội chợ

caùc Thöông hieäU Uy Tín Tham gia hoäi chô
ï Thöông maïi vieäT nam - Laøo 2016
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Các tổ chức quốc tế (Liên Hợp 
Quốc, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân 
hàng Thế giới, Tổ chức Hợp tác 

và Phát triển kinh tế…) liên tục hạ dự báo 
tăng trưởng kinh tế thế giới. Tăng trưởng 
chậm xảy ra ở cả nhóm nước phát triển và 
đang phát triển, cả các nền kinh tế hàng 
đầu và các nền kinh tế nhỏ.

Trong quý I/2016, tăng trưởng kinh tế 
toàn cầu chỉ đạt 2,7%; tăng trưởng của 
Nhóm G20 đạt 0,7%.

Kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi tích cực, 
song tăng trưởng chậm lại. Cục Dự trữ 
Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục lùi việc nâng 
lãi suất lần 2 trong năm 2016. Kinh tế Liên 
minh châu Âu (EU) có dấu hiệu cải thiện 
nhưng còn gặp khó khăn, thất nghiệp cao, 
sức mua và đầu tư thấp, tăng trưởng tín 
dụng yếu, nguy cơ giảm phát; phải dành 
nhiều nguồn lực đối phó với làn sóng nhập 
cư, nguy cơ khủng bố… Nhật Bản chưa 
ra khỏi trì trệ, tiêu dùng tư nhân yếu, xuất 
khẩu giảm, đầu tư và tiết kiệm gặp nhiều 
khó khăn.

Kinh tế Trung Quốc cơ bản ổn định nhờ 
các biện pháp kích thích kinh tế và nới lỏng 
tín dụng, nhiều khả năng đạt được mục 
tiêu tăng trưởng 6,5-7% trong năm 2016. 
Thách thức lớn đối với Trung Quốc là giữ 
được cân bằng giữa tăng trưởng và ổn 
định kinh tế- tài chính trong quá trình tái cơ 
cấu kinh tế.

Các nền kinh tế đang nổi trong nửa đầu 
năm 2016 có dấu hiệu cải thiện và ổn định 
hơn. Dòng vốn vào các nền kinh tế đang 
nổi đã tăng trở lại. Giá trị nội tệ của nhiều 

nước đang phục hồi tích cực. Tính đến đầu 
tháng 6/2016, đồng rupiah của Indonesia 
đã tăng 5,8% so với cuối năm 2015, đồng 
ruble của Nga tăng 12% và đồng real của 
Brazil tăng 17,4%...

Thương mại toàn cầu phục hồi chậm
Thương mại toàn cầu phục hồi chậm 

chủ yếu do nhu cầu và sức mua yếu cả ở 
nhóm nước phát triển và một số nền kinh 
tế đang nổi; tái cơ cấu kinh tế Trung Quốc 
dẫn đến sụt giảm xuất nhập khẩu nhiều 
hàng hóa cơ bản; các nước xuất khẩu 
dầu-năng lượng suy giảm tăng trưởng, 
sức mua do giá dầu giảm; giá hàng hóa 
cơ bản chưa phục hồi. Năm 2016, dự báo 
thương mại toàn cầu tiếp tục tăng trưởng 
dưới 3%.

Theo Tổ chức Cảnh báo thương mại 
toàn cầu (GTA), tính đến tháng 5/2016, 
có khoảng 96 nước/vùng lãnh thổ đã tăng 
thuế quan, 83 nước áp dụng thuế xuất 
khẩu mới, 74 nước sử dụng các biện pháp 
hỗ trợ của nhà nước và 72 nước áp dụng 
biện pháp phòng vệ thương mại, trong đó 
những ngành chịu nhiều tác động nhất là 
nông nghiệp, dệt may, khoáng sản và thực 
phẩm.

Theo Báo cáo đầu tư toàn cầu năm 2016 
của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương 
mại và Phát triển (UNCTAD), dòng vốn FDI 
quốc tế sẽ giảm mạnh 10-15% trong năm 
2016. Trong 4 tháng đầu năm 2016, đầu tư 
qua hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) 
trên toàn cầu đạt 350 tỷ USD, giảm 32% so 
với cùng kỳ năm 2015.

Theo Chinhphu.vn

Kinh teá theá giôùi chöa theå taêng toác


