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Löïc Löôïng quaûn Lyù thò tröôøng 
kyû nieäm 60 naêm ngaøy truyeàn thoáng 

Ngày 30/06/2017 tại Trung 
tâm hoạt động thanh thiếu 
nhi tỉnh Yên Bái. Chi cục 

Quản lý thị trường đã long trọng tổ 
chức buổi Lễ kỷ niệm 60 năm ngày 
truyền thống lực lượng quản lý thị 
trường 03/07/1957 - 03/07/2017. 

Đến dự có các đồng chí Nguyễn 
Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, đồng chí Trương Ngọc Biên - 
Giám đốc Sở Công Thương, các 
vị lão thành nguyên là lãnh đạo 
Chi cục quản lý thị trường tỉnh Yên 
Bái, các cán bộ hưu trí cùng toàn 
thể cán bộ, công nhân viên chức 
người lao động đang công tác tại 
lực lượng.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, 
cùng với lực lượng QLTT cả nước, Chi cục QLTT 
Tỉnh Yên Bái đã nỗ lực không ngừng, phấn đấu 
hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân 
dân giao cho. Là lực lượng nòng cốt trong công 
tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian 
lận thương mại ở địa phương. Chỉ tính riêng 10 
năm gần đây Chi cục QLTT tỉnh đã tiến hành 
kiểm tra, phát hiện xử lý trên 31.277 vụ; phạt 
hành chính trên 26 tỷ đồng; bán hàng tịch thu 
trên 47 tỷ đồng; trị giá hàng hoá tiêu huỷ trên 13 
tỷ đồng; tổng giá trị thực hiện đạt được trên 86 
tỷ đồng. Qua đó góp phần ổn định thị trường, 
thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền lợi 
của người tiêu dùng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã ghi nhận và biểu 

dương sự đóng góp của lực lượng QLTT tỉnh 
trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: 
Cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế 
- xã hội của tỉnh thì nhiệm vụ QLTT thời gian 
tới rất quan trọng, đòi hỏi đội ngũ cán bộ QLTT, 
kiểm soát viên phải kiên quyết trên mặt trận 
chống buôn lậu; chống hàng giả, hàng nhái, 
hàng kém chất lượng. 

Đồng chí yêu cầu Chi cục QLTT tỉnh phải 
thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của UBND 
tỉnh và của ngành về chiến lược và kế hoạch 
phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, từ đó 
chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu 
quả các biện pháp, đảm bảo chủ động kiểm soát 
được các hoạt động kinh tế thương mại và biến 
động thị trường; thường xuyên làm tốt công 
tác tuyên truyền hướng dẫn nhân dân hiểu rõ 
và chấp hành tốt các quy định về đăng ký kinh 
doanh, niêm yết giá cả và nhãn hiệu hàng hóa, 

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh tặng bằng khen của Bộ Công thương cho các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác, nghiệp vụ.

Yeân Baùi:
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chế độ hóa đơn chứng từ; tiếp tục tăng cường 
công tác chống buôn lậu, chống hàng giả, hàng 
vi phạm sở hữu công nghiệp, hàng kém chất 
lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, 
quyền lợi nhà sản xuất, kinh doanh. Không 
ngừng quan tâm đến công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ QLTT giỏi về 
chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về tư tưởng 

chính trị, đạo đức...
Nhân dịp này, UBND tỉnh Yên Bái, Bộ Công 

thương đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 
15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công 
tác chuyên môn, nghiệp vụ và thi đua kỷ niệm 
60 năm thành lập Ngành; 18 cá nhân được 
Bộ Công thương tặng Kỷ niệm chương Vì sự 
nghiệp ngành công thương Việt Nam.

Nguồn: Chi cục QLTT

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 6 năm 
2017 tăng 7,61% so với tháng 5 năm 2017 và 
tăng 7,31% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: 
Công nghiệp khai khoáng giảm 4,74%; Công 
nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,61%; Sản xuất 
và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 
7,24%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và 
xử lý rác thải, nước thải tăng 5,52%.

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

Khuyến công quốc gia: Được Cục Công 
nghiệp địa phương phê duyệt triển khai 03 đề 
án với tổng kinh phí là 750 triệu đồng. Hiện đã 

hoàn thành và nghiệm thu 02/3 đề án với kinh 
phí là 400 triệu đồng. Còn 01 đề án đang triển 
khai thực hiện; 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 24/24 
đề án với tổng kinh phí là 1.960 triệu đồng. Các 
hoạt động khuyến công khác đang triển khai 
theo kế hoạch; Công tác tư vấn phát triển công 
nghiệp: Thực hiện 14 công trình với giá trị  420 
triệu đồng. Hoàn thành 13 công trình với tổng 
kinh phí là 375 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. Hiện đang  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; 
Triển khai thực hiện in ấn sổ tay, tờ rơi tuyên 
truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả trong hộ gia đình; Xây dựng hoàn thành dự 
thảo Báo cáo thực hiện Chương trình TKNL giai 
đoạn 2013-2017 và xây dựng dự thảo Chương 

Sô keát coâng taùc thaùng 6 naêm 2017 
Phöông höôùng, nhieäm vuï thaùng 7 naêm 2017 

NgaøNh CoâNg ThöôNg YeâN Baùi: 
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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.

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 

6/2017 ước đạt 1.123,34 tỷ đồng, tăng 0,37% 
so với tháng trước, lũy kế ước đạt 6.156,94 tỷ 
đồng, bằng 50,05% Kế hoạch, tăng 10,23% so 
với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước 
ước đạt 411,16 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,68%; 
các khu vực kinh tế khác ước đạt 5.745,78 tỷ 
đồng, chiếm tỷ trọng 93,32%.  

Kim ngạch xuất khẩu tháng 6/2017 ước 
đạt 8,68 triệu USD, tăng 4,08% so với tháng 
trước, lũy kế ước đạt 50,02 triệu USD, bằng 
kỳ 50,02% kế hoạch, tăng 36,9% so với cùng 
kỳ; Kim ngạch nhập khẩu tháng 6/2017 ước 
đạt 2,28 triệu USD, giảm 4,87 % so với tháng 
trước, lũy kế ước đạt 10,78 triệu USD, giảm 

32,7% so với cùng kỳ.
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 366,407 
triệu đồng; Phát hành 06/12 bản 
tin Công Thương; Tổ chức được 
12/15 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 6 đã 
kiểm tra: 72 vụ, luỹ kế: 464 vụ; Số vụ xử lý: 46 
vụ, luỹ kế: 341 vụ; Phạt hành chính: 222,5 triệu 
đồng, luỹ kế: 1.193,5triệu đồng; Bán hàng tịch 
thu: 490,756 triệu đồng, luỹ kế: 1.014,926 triệu 
đồng; Trị giá hàng tiêu huỷ: 65,455 triệu đồng, 
luỹ kế: 996,125 triệu đồng; Tổng cộng giá trị 
thực hiện: 778,711 triệu đồng, luỹ kế: 3.204,551 
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: 
Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Dự án Điều 
chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp 
tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030; Hoàn thành chỉnh sửa, bổ sung Dự án 
Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành thương 
mại - dịch vụ tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm 

Ảnh minh họa
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nhìn đến năm 2030, trình UBND tỉnh xem xét, 
trình HĐND tỉnh xem xét thông qua; Hoàn thành 
công tác đấu thầu, đang chỉ đạo đơn vị trúng 
thầu triển khai xây dựng quy hoạch phát triển 
điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2025, có 
xét đến 2035; 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; Xây dựng 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; Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng 
cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường;

Mục tiêu, kế hoạch tháng 7 năm 2017: 
- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so 

sánh 2010 đạt 850 tỷ đồng;
- Tổng mức lưu chuyển HH bán lẻ đạt 1.100 

tỷ đồng; 
- Giá trị xuất khẩu đạt 8,4 triệu USD;
- Tiếp tục 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.

- Xây dựng và trình duyệt các đề án khuyến 
công, XTTM cho nguồn kinh phí dự phòng.

- Trình duyệt bổ sung các đề án khuyến công 
quốc gia.

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch 
tháng 7 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, kinh doanh, 
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.

- Tổ chức một số Hội nghị với các doanh 
nghiệp thuộc lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, kinh 
doanh xăng dầu, gas; sản xuất chế biến nông 
lâm sản…để đánh giá tình hình hoạt động 
và đề xuất, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các 
doanh nghiệp.  

- 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
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An PhAt minerAl (hii): Chính thöùC 
nieâm yeát Coå Phieáu tAïi hose

Ngày 22/6/2017, Công ty Cổ 
phần Nhựa và Khoáng sản 
An Phát - Yên Bái đã chính 

thức niêm yết 13.600.000 cổ phiếu 
tại Sở giao dịch chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) 
với mã chứng khoán HII.

Tới tham dự Lễ trao quyết định 
niêm yết và Chào mừng ngày giao 
dịch chính thức cổ phiếu HII có 
ông Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Yên Bái; bà Vũ Thị 
Chân Phương - Phó Chủ tịch Ủy 
Ban chứng khoán Nhà nước, ông 
Nguyễn Năng Hoàn - Tỉnh ủy viên 
- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hải 
Dương.

Ông Trần Văn Dũng - Chủ 
tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh; ông Lê Hải Trà - Thành viên HĐQT kiêm 
Phó Tổng Giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh; ông Trầm Tuấn Vũ - 
Phó Tổng Giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các Lãnh đạo, 
chuyên viên các phòng ban nghiệp vụ.

Đại diện Công ty Cổ phần Nhựa và Môi 
trường Xanh An Phát có ông Phạm Ánh Dương 
- Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Lê Trung - Thành 
viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, ông 
Phạm Hoàng Việt - Thành viên HĐQT kiêm Phó 
Tổng Giám đốc thường trực Công ty.

Về phía Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng 
sản An Phát - Yên Bái có ông Vũ Thanh Bình - 
Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ngoài ra còn có đông đảo các cơ quan ban 
ngành, các đơn vị tư vấn, kiểm toán, đối tác 
và các cơ quan truyền thông báo chí tới chúc 
mừng và đưa tin.

Tại buổi Lễ, ông Lê Hải Trà - Phó Tổng 
Giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Thành 
phố Hồ Chí Minh đã trao quyết định niêm yết 
13.600.000 cổ phiếu HII của Công ty Cổ phần 
Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái tại Sở 
GDCK TP. Hồ Chí Minh cho ông Vũ Thanh Bình 
- Chủ tịch HĐQT Công ty.

Sau nghi Lễ trao quyết định niêm yết, ông Vũ 
Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty đã thực 
hiện nghi lễ đánh cồng chính thức khai trương 
phiên giao dịch đầu tiên cổ phiếu HII của Công 
ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên 
Bái tại HOSE với mức giá tham chiếu là 11.900 

Ông Lê Hải Trà - Phó Tổng giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Thành 
phố Hồ Chí Minh đã trao quyết định niêm yết 13.600.000 cổ phiếu HII 
của Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái tại Sở 

GDCK TP. Hồ Chí Minh cho ông Vũ Thanh Bình 
Chủ tịch HĐQT Công ty.
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đồng/cổ phiếu.
“Việc chính thức niêm yết cổ phiếu HII tại 

HOSE mở ra cho Công ty nhiều cơ hội nhưng 
đồng thời cũng sẽ đặt ra nhiều thách thức trong 
tương lai. Nhưng đây sẽ là động lực để tập thể 
cán bộ công nhân viên HII cùng quyết tâm và cổ 
gắng phấn đấu đạt kế hoạch, mục tiêu mà Đại 
hội đồng cổ đông đã đề ra. Đặc biệt Hội đồng 
quản trị HII chúng tôi cần nỗ lực quản trị công ty, 
chuyên nghiệp và minh bạch hóa các hoạt động 
để Quý cổ đông, Quý nhà đầu tư yên tâm và tin 

tưởng đầu tư vào HII, cùng xây dựng HII thành 
doanh nghiệp số 1 Việt Nam về hạt nhựa phụ 
gia CaCo3 và bột đá siêu mịn.” (trích bài phát 
biểu của ông Vũ Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT 
kiêm Giám đốc Công ty).

Sự kiện Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng 
sản An Phát - Yên Bái chính thức niêm yết trên 
sàn HOSE đã đánh dấu một bước tiến quan 
trọng, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ 
của Công ty trong thời gian tới.

Nguồn: Phòng QLTM

Thực hiện Quyết định số: 1335/QĐ-UBND 
ngày 24/10/2012 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Yên Bái về việc Phê duyệt Chương 

trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013 - 2017. 

Yên Bái là tỉnh miền núi với địa hình phức 
tạp, địa bàn rộng các tuyến đường giao thông 
liên huyện, liên xã đi lại còn gặp nhiều khó khăn, 
dân cư không tập trung nên việc triển khai tuyên 
truyền, phổ biến thông tin và đặc biệt là xây 
dựng mô hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả trong hộ gia đình trên địa bàn tỉnh là 
rất nhiều khó khăn, cùng với đó là đa số người 
dân  nhận thức về sử dụng NLTK và HQ ( nhất 
là điện năng) càng hạn chế nên việc tham gia áp 
dụng các loại hình sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả còn thấp.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự 
hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, ngành, nhất là Sở 
Công Thương Yên Bái. Trung tâm Khuyến công 
và Tư vấn phát triển công nghiệp đã đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức 
phong phú và đa dạng. Trong đó việc sử dụng 
NLTK và HQ trong  hộ gia đình trên địa bàn tỉnh 
được quan tâm thường xuyên và liên tục. Từ đó, 
đã dần tạo nên sự chuyển biến sâu sắc trong 
nhận thức của nhiều người dân, các tổ chức 
xã hội và doanh nghiệp về việc sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Sau hơn 04 năm triển khai thực hiện “Chương 
trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” 
trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đã đạt được những 
kết quả rất khả 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. 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 cho 310 hộ 

HIEÄU QUAÛ SÖÛ DUÏNG NAÊNG LÖÔÏNG TIEÁT 
KIEÄM VAØ HIEÄU QUAÛ TRONG HOÄ GIA ÑÌNH 

YeâN Baùi 
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gia đình triển khai xây dựng mô hình. 
Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả được triển khai trên địa bàn tỉnh 
Yên Bái thực sự đã mang lại những hiệu quả 
đáng kể. Giúp cho các doanh nghiệp và người 
dân nhận thức được hiệu quả cũng như lợi ích 
từ việc thực hiện các giải pháp sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả mang lại. Tuy nhiên, 
những kết quả đạt được còn vô cùng nhỏ bé so 
với tiềm năng và lợi thế áp dụng các giải pháp 
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
trên địa bàn tỉnh, là do kinh phí còn hạn hẹp

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 trong những năm tiếp theo.

Ngay sau khi chương trình Sử dụng 
NLTK&HQ trên địa bàn tỉnh được phê duyệt thì 
mô hình Sử dụng NLTK&HQ trong hộ gia đình 
vẫn tiếp tục được quan tâm hàng đầu và triển 
khai sâu rộng tới các huyện, xã vùng sâu , vùng 
xa trên địa bàn tỉnh. 

Nguồn: Trung tâm KC&TVPTCN

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ 
Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh tại hội nghị đánh giá tình 

hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 
tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 
6 tháng cuối năm 2017.

Thời gian qua, UBND tỉnh luôn quan tâm đến 
công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng 
sản và bảo vệ môi trường. Trong 6 tháng đầu 
năm 2017, UBND tỉnh đã phê duyệt 17 báo cáo 
đánh giá tác động môi trường, 03 phương án 
cải tạo, phục hồi môi trường; cấp 04 giấy phép 
khai thác khoáng sản, gia hạn 02 giấy phép khai 
thác, chuyển nhượng 01 giấy phép khai thác, 04 
quyết định phê duyệt trữ lượng, 02 quyết định 
đóng cửa mỏ, 05 quyết định phê duyệt đề án 

đóng cửa mỏ, 07 quyết định thu hồi giấy phép 
khai thác khoáng sản.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, dư luận 
xã hội, báo chí phản ánh nhiều vấn đề liên quan 
đến công tác bảo vệ môi trường tại các dự án 
khai thác, chế biến khoáng sản; vi phạm pháp 
luật về bảo vệ môi trường trong quá trình triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, chế biến 
khoáng sản của các nhà máy, các khu, cụm 
công nghiệp…

Tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm và 
triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2017, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy 
yêu cầu ngành Tài nguyên và Môi trường tăng 
cường công tác quản lý nhà nước tài nguyên 

CaùC doanh nghieäp khai thaùC Cheá bieán khoaùng saûn vi phaïm 
phaùp luaät veà baûo veä moâi tröôøng phaûi bò xöû lyù nghieâm tuùC, 

tröôøng hôïp xaû thaûi khoâng Coù giaáy pheùp 
döùt khoaùt döøng hoaït ñoäng
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Chi CuïC Quaûn lyù thò tröôøng yeân baùi ñoái thoaïi 
tröïC tuyeán “taêng Cöôøng Coâng taùC Quaûn lyù saûn xuaát, 

kinh doanh röôïu”

khoáng sản và bảo vệ môi trường, thường 
xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của 
pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự 
án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản, sản 
xuất công nghiệp trên địa bàn.  

Kiên quyết xử lý nghiêm các doanh nghiệp 

khai thác, chế biến khoáng sản 
vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 
trường, trường hợp các doanh 
nghiệp khai thác, chế biến khoáng 
sản xả thải không có giấy phép dứt 
khoát phải dừng hoạt động, khi có 
đầy đủ giấy phép mới được tiếp 
tục hoạt động.

Tiếp tục rà soát giấy phép khai 
thác khoáng sản, kiên quyết thu 
hồi đối với những mỏ đã cấp giấy 
phép nhưng không hoạt động hoặc 
chậm nộp tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản. Đối với giấy phép đã 
hết hạn phải đóng cửa mỏ theo 
quy định.    

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 
yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khoáng 
sản thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội của 
mình đối với môi trường và cộng đồng như đã 
cam kết, như hỗ trợ hạ tầng, xử lý môi trường…

Theo CTTĐTT

Sáng 5/7, Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên 
Bái phối hợp với Chi cục Quản lý thị 
trường tổ chức cuộc đối thoại trực tuyến 

với nhân dân về chủ đề: “Tăng cường công tác 
quản lý sản xuất, kinh doanh rượu”.

Ông Phan Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Công 
thương, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị 
trường tỉnh Yên Bái tham gia đối thoại với nhân 
dân.

Trong thời gian đối thoại, ông Phan Bá Hùng 

đã trực tiếp trả lời các câu hỏi của người dân 
về những vấn đề liên quan đến công tác quản 
lý sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh 
Yên Bái như: Tình hình quản lý sản xuất, kinh 
doanh rượu trên địa bàn tỉnh; các nội dung, vấn 
đề về rượu thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý 
của Chi cục Quản lý thị trường; công tác phối 
hợp quản lý sản xuất, kinh doanh rượu giữa các 
ngành trên địa bàn tỉnh; biện pháp quản lý các 
cơ sở sản xuất rượu kinh doanh nhỏ lẻ sai quy 

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật 
về bảo vệ môi trường
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định; quy định của nhà nước về việc nấu rượu 
trắng bằng phương pháp thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh...
Ngoài ra, ông Phan Bá Hùng 

cũng cung cấp một số thông tin đến 
nhân dân về các quy định khung 
pháp lý để quản lý sản xuất kinh 
doanh rượu; chế tài xử phạt các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu 
vi phạm; thủ tục cấp giấy phép sản 
xuất rượu thủ công...

Cuộc đối thoại đã thông tin kịp 
thời và giải đáp thắc mắc, kiến nghị, 
của nhân dân và doanh nghiệp về 
những vấn đề liên quan đến công 
tác quản lý sản xuất, kinh doanh 
rượu trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nguồn: Chi cục QLTT

Mặc dù kinh tế trong nước, quốc tế còn 
nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự nỗ lực 
của cộng đồng doanh nghiệp, sự vào 

cuộc tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách 
của các cơ quan, ban, ngành, hoạt động xuất 
nhập khẩu của tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 vẫn 
được duy trì và tăng trưởng, đóng góp đáng kể 
vào phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, 6 tháng 
đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 
ước đạt 50,025 triệu USD, đạt 50,02% kế hoạch, 
tăng 35,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, nhóm ngành nông, lâm sản đạt 
12,5 triệu USD, chiếm tỷ trọng 25,1%; nhóm 
ngành công nghiệp khai khoáng và chế biến 
khoáng sản ước đạt 18,3 triệu USD, chiếm tỷ 
trọng 36,5 %; nhóm hàng công nghiệp nhẹ và 

công nghiệp chế biến khác đạt 19,2 triệu USD, 
chiếm tỷ trọng 38,4%.

Cùng chung nhịp phát triển năng động của 
cộng đồng doanh nghiệp, thị trường xuất khẩu 
của tỉnh cũng được mở rộng, phát triển và đến 
nay, hàng hóa xuất khẩu đã có mặt tại hơn 40 
quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong đó, khoảng 65,8% hàng hóa xuất khẩu 
được xuất sang thị trường châu Á với nhóm 
hàng chính là khoáng sản, nông, lâm sản, lớn 
nhất là thị trường Ấn Độ ước đạt 12,3 triệu 
USD, chiếm tỷ trọng 24,6%; thị trường Đài Loan 
chiếm 10,8%; Hàn Quốc chiếm 8%. Đáng chú ý, 
thị trường Mỹ đã trở thành một trong những thị 
trường xuất khẩu chính của tỉnh với nhóm hàng 
may mặc và đá xây dựng.

Đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu của 

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường đối thoại trực tuyến với nhân dân.

YEÂN BAÙI ÑAÅY MAÏNH HOAÏT ÑOÄNG 
XUAÁT NHAÄP KHAÅU
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tỉnh phải kể đến các doanh nghiệp như: Công 
ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam với kim 
ngạch xuất khẩu đạt 8,97 triệu USD; Công ty 
TNHH Quốc tế Vina KNF kim ngạch 7,55 triệu 
USD; Công ty TNHH Deasung Global kim 
ngạch đạt 5,26 triệu USD; Công ty Liên doanh 
Cacbonnat YBB kim ngạch xuất khẩu đạt 1,58 
triệu USD; Công ty TNHH Thương mại và Đầu 
tư Yên Bình với kim ngạch đạt 1,78 triệu USD; 
Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên 
Bái kim ngạch đạt 1,93 triệu USD. 

Cùng với đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 10,8 
triệu USD, giảm 32,7% so với cùng kỳ. Kim 
ngạch nhập khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ 
năm 2016 do việc giảm nhập khẩu nhóm hàng 
phân bón.

Có được kết quả trên, bên cạnh sự cố gắng 
của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái đã 
thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ doanh 
nghiệp. Cụ thể, tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính 
sách nhằm phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế 
để phát triển sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh 
xuất khẩu như chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ 
vốn, mặt bằng, nhân lực; thường xuyên gặp 
gỡ nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp; chỉ đạo các ngành 
liên quan kịp thời tham mưu, đề 
xuất tháo gỡ khó khăn. Tỉnh cũng 
đã tập trung cải cách thủ tục hành 
chính một cách mạnh mẽ nhất để 
phục vụ doanh nghiệp.

Ngoài ra, Sở Công Thương đã 
nỗ lực triển khai nhiều giải pháp 
để duy trì cũng như đẩy mạnh 
giá trị xuất khẩu hàng hóa của địa 
phương. Trong đó, Sở tập trung 
đẩy mạnh xúc tiến thương mại và 
thương mại điện tử để hỗ trợ các 
doanh nghiệp tham gia hội chợ 
trong và ngoài nước, nâng cao 
năng lực thiết kế sản phẩm, xây 
dựng website thương mại điện 

tử... giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường 
xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc 
đẩy hoạt động xuất khẩu trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động 
xuất nhập khẩu của tỉnh còn những tồn tại, hạn 
chế nhất định như: cơ cấu hàng xuất khẩu mặc 
dù đã có sự chuyển dịch nhưng vẫn còn chậm; 
đa phần các doanh nghiệp xuất khẩu Yên Bái có 
quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế; nguyên 
liệu cho sản xuất chưa ổn định, nhiều mặt hàng 
thiếu vùng nguyên liệu.

Hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị 
trường chưa được quan tâm và đầu tư đúng 
mức… Để khắc phục những hạn chế này, thời 
gian tới, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh sẽ 
tập trung vào việc chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu 
mặt hàng xuất khẩu theo hướng giảm tỷ trọng 
của nhóm sản phẩm thô và sơ chế, tăng nhanh 
tỷ trọng của nhóm sản phẩm chế biến, chế tạo 
trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

Với vai trò quản lý nhà nước, Sở Công 
Thương tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả 
quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và 
thương mại, tạo mối gắn kết giữa cơ quan quản 

Sản xuất, khai thác đá tại Mông Sơn
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lý Nhà nước với cơ sở nhằm phát huy có hiệu 
quả năng lực sản xuất của doanh nghiệp, góp 
phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của ngành.

Tiếp tục khai thác mở rộng thị trường thương 
mại, đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là xúc tiến 
thương mại định hướng xuất khẩu sang thị 
trường Nhật Bản, Hàn Quốc và EU; tăng cường 
tuyên truyền phổ biến kiến thức về các hiệp định 
thương mại mới, về những thay đổi trong chính 

sách tới doanh nghiệp; tập trung hỗ trợ vốn cho 
xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ các dự án cơ sở 
hạ tầng, các dự án trong cụm, khu công nghiệp; 
hoàn thiện cơ chế chính sách; cải cách thủ tục 
hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
phát triển; phấn đấu xuất khẩu 6 tháng cuối năm 
đạt 55,250 triệu USD, lũy kế cả năm đạt 105,275 
triệu USD.

Theo YBĐT 

Với đặc thù là Đội Quản lý thị trường địa 
bàn, số lượng cán bộ công chức là 09 
người cùng với nhiệm vụ được giao là 

thực hiện công tác Quản lý thị trường trên địa 
bàn huyện Yên Bình, những năm qua, Đội Quản 
lý thị trường số 5 Yên Bình đã có nhiều biện 
pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời 
nạn vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng giả, 
hàng kém chất lượng và gian lận 
thương mại trên địa bàn huyện. 

Tính riêng năm 2016 và 6 tháng 
năm 2017, Đội quản lý thị trường 
số 5 đã tiến hành kiểm tra 134 
vụ, xử lý 85 vụ vi phạm buôn bán 
hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất 
lượng và gian lận thương mại, xử 
phạt hành chính 188 triệu đồng, 
bán hàng tịch thu 216 triệu đồng, 
tiến hành tiêu hủy nhiều hàng giả 
hàng kém chất lượng ước trị giá 
trên 59 triệu đồng. 

Nhiều năm qua, Đội Quản lý 
thị trường số 5 đã khắc phục khó 
khăn về con người, phương tiện, 

phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn 
nỗ lực trong công tác đấu tranh chống buôn 
lậu, hàng giả hàng kém chất lượng. Qua đó đã 
phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn bán hàng lậu, 
hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần làm 
lành mạnh hoá thị trường, bảo vệ quyền lợi của 
người tiêu dùng và nhà sản xuất kinh doanh 
chân chính.

ñoäi Quaûn lyù thò tröôøng soá 5 huyeän yeân bình taêng Cöôøng 
Coâng taùC ñaáu tranh Choáng buoân laäu haøng giaû, 

gian laän thöông maïi 

Lực lượng QLTT đang làm nhiệm vụ
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Là huyện miền núi nằm ở phía Đông Nam 
tỉnh Yên Bái, tình trạng buôn lậu, sản xuất hàng 
giả hàng kém chất lượng không mấy nóng bỏng 
và phức tạp như các huyện thuộc các tỉnh vùng 
biên. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây do lợi 
nhuận cao nên nạn buôn lậu, gian lận thương 
mại, hàng giả, hàng hàng kém chất lượng xuất 
hiện ngày càng nhiều. 

Tình trạng vận chuyển, kinh doanh hàng giả 
ngày một diễn biến phức tạp về quy mô, lĩnh vực 
và tổ chức tiêu thụ. Hầu hết các loại hàng giả bị 
bắt giữ là hàng tiêu dùng thông dụng như sen 
vòi giả nhãn hiệu Inox, Selta, dầu gội đầu giả 
Clear, Dove, mỳ chính giả nhãn hiệu Ajinomoto...

Các mặt hàng này thường được trà trộn với 
hàng thật, giá thành rẻ hơn so với giá hàng thật 
nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Các mặt hàng 
nhập lậu chủ yếu là quần áo, giầy dép, nước 
uống tăng lực, gạch lát nền...

Có thể nói, cuộc chiến chống buôn lậu, hàng 
giả, hàng kém chất lượng ngày càng cam go và 
quyết liệt. Tuy nhiên, nhiều năm qua, lực lượng 
quản lý thị trường đã có nhiều biện pháp phòng 
ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời nạn buôn bán 
hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, 
như: tăng cường công tác tuyên truyền, hướng 
dẫn các cơ sở kinh doanh chấp hành pháp luật 
thương mại, đẩy mạnh công tác trinh sát, kiểm 
tra, kiểm soát trên khâu lưu thông (tuyến đường 
Đông Hồ và tuyến đường Quốc lộ 70).

Nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép điển 
hình đã được Đội bắt giữ và xử lý như: Ngày 
12/7/2016, Đội Quản lý thị trường số 5 tiến 
hành kiểm tra tại khu vực chợ Yên Bình km12, 
thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Qua kiểm 
tra phát hiện ông Hoàng Xuân Trường, địa chỉ: 
Sơn Tỉnh, Cẩm Khê, Phú Thọ có vận chuyển 29 
chiếc vòi chậu rửa giả nhãn hiệu Selta từ Hà Nội 
lên bày bán tại khu vực chợ Yên Bình. Đội đã 
lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính đối với ông Hoàng Xuân Trường 

với số tiền là 10.000.000 đồng, buộc tiêu hủy 
toàn bộ số hàng hóa trên theo quy định, trị giá là 
9.280.000 đồng.

Ngày 4/8/2016 Đội Quản lý thị trường số 5 đã 
phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công 
an tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra xe ô tô 
khách BKS 29B -14671 do ông Hoàng Trường 
Minh, địa chỉ: xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh 
Yên  Bái là lái xe kiêm chủ hàng điều khiển. trên 
xe đang vận chuyển quần áo các loại do Trung 
Quốc sản xuất 1.323 cái. Đội đã lập biên bản vi 
phạm hành chính và trình cấp trên ra Quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng 
Trường Minh với số tiền là 15.000.000 đồng, 
tịch thu toàn bộ hàng hóa trên theo quy định, trị 
giá hàng hóa là 34.020.000 đồng.

Ngày 26/8/2016 Đội Quản lý thị trường số 5 
đã phối hợp với Đội tuần tra số 3 Phòng Cảnh 
sát giao thông, Công an tỉnh Yên Bái tiến hành 
kiểm tra xe ô tô tải BKS 88C-066.40 do ông 
Nguyễn Văn Hùng, địa chỉ: xã Đông văn, huyện 
Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc là lái xe kiêm chủ hàng 
điều khiển. Trên xe đang vận chuyển 450kg thịt 
gà đông lạnh do nước ngoài sản xuất và 10 
thùng nước uống tăng lực Redbull do Thái Lan 
sản xuất. Đội đã lập Biên bản và  ra Quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn 
Văn Hùng với số tiền là 15.000.000 đồng, tịch 
thu 10 thùng nước uống tăng lực theo quy định, 
trị giá là: 1.680.000 đồng. Buộc tiêu hủy 450kg 
thịt gà đông lạnh do nước ngoài sản xuất không 
đảm bảo an toàn sử dụng theo quy định, trị giá: 
22.500.000 đồng.

Ngày 3/1/2017 Đội Quản lý thị trường số 5 đã 
phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công 
an tỉnh Yên Bái tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 
21C-04251 do ông Lã Phúc Hưng, địa chỉ: tổ 33, 
phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên 
Bái là lái xe kiêm chủ hàng điều khiển. Trên xe 
đang vận chuyển 308 viên gạch lát nền do Trung 
Quốc sản xuất. Đội đã lập Biên bản và  ra Quyết 
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định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông 
Lã Phúc Hưng với số tiền là 4.000.000 đồng, 
tịch thu 10 thùng nước uống tăng lực theo quy 
định, trị giá là: 1.680.000 đồng, tịch thu toàn bộ 
hàng hóa trên theo quy định, trị giá hàng hóa là 
9.240.000 đồng.

Dự báo trong những thời gian tới, tình hình 
buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng và gian 
lận thương mại sẽ còn tiếp tục diễn ra. Để bảo 
vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng và người 
kinh doanh chân chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái 
nói chung và địa bàn huyện Yên Bình nói riêng, 
trong thời gian tới Đội Quản lý thị trường số 5 sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát 
thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại; 
phối hợp với các ngành chức năng tăng cường 
công tác trinh sát, kiểm soát chống buôn lậu 
trên tuyến đường Đông Hồ và tuyến quốc lộ 70, 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức pháp 
luật cho người kinh doanh trong lĩnh vực kinh 
doanh thương mại nhằm giảm thiểu mọi hành 
vi vi phạm có thể xảy ra về vận chuyển, buôn 
bán hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, 
đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 
người tiêu dùng trên địa bàn huyện Yên Bình 
tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, 
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ./.

Nguồn: Chi cục QLTT

Trong những năm qua tình hình hoạt động 
sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ 
ngày càng phức tạp theo chiều hướng 

không tốt như ngày càng có nhiều loại phân bón 
kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, 
chưa được cấp phép sản xuất phân bón vô cơ 
trôi nổi trên thị trường làm ảnh hưởng đến chất 
lượng của cây trồng gây bức xúc cho người dân 
và dư luận xấu trong xã hội.  

Nhằm quản lý tốt hơn trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh phân bón. Chính phủ đã ban 
hành một số văn bản quy phạm pháp luật để 
hướng dẫn công tác quản lý và thực hiện trong 
hoạt động phân bón 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, trong đó 
có một số nội dung mà doanh nghiệp phải thực 
hiện các điều kiện trong sản xuất kinh doanh 
như: Có giấy phép sản xuất, công bố hợp quy...
qua đó giúp cho các cơ quan quản lý có cơ sở 
để quản lý các hoạt động phân bón trên địa bàn.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, 
trong thời gian qua Sở Công Thương Yên Bái 
đã thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước của 
mình đối với các hoạt động phân bón vô cơ trên 
địa bàn. Qua công tác rà soát thống kê cho thấy 
hiện nay trên địa bàn tỉnh có 18 cơ sở sản xuất 
phân bón vô cơ (Chủ yếu là sản xuất phân viên 
nén dúi sâu NK) và trên 100 cơ sở kinh doanh 

YeâN Baùi: 
thöïc hieän toát caùc quY ñònh cuûa nhaø nöôùc
trong hoaït ñoäng Saûn xuaát Phaân Boùn voâ cô 

treân ñòa Baøn tænh 
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phân bón vô cơ nhỏ lẻ và 02 cơ sở kinh doanh 
phân bón với quy mô lớn. 

Nhằm đánh giá mức độ thực hiện các quy 
định của Nhà nước, hàng năm Sở Công Thương 
đã tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh và 
cử cán bộ phối hợp với Tổ thẩm định Cục Hóa 
Chất thẩm định trước khi cấp giấy phép sản xuất 
phân bón vô cơ cho các cơ sở trên địa bàn, đến 
nay Cục Hóa chất đã cấp 07 giấy phép sản xuất 
phân bón vô cơ cho 07 cơ sở sản xuất phân nén 
dúi sâu trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra quá trình làm 
việc cho thấy một số 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 cơ sở chưa thực hiện tốt các quy định như: 
Chưa có giấy phép sản xuất; Chưa có tủ lưu 
mẫu; Chưa có bảng hướng dẫn, quy trình vận 
hành máy, thiết bị; Chưa có biển báo máy, thiết 
bị; Chưa tu sửa, cải tạo nhà xưởng...

Đồng thời Sở Công Thương đã chỉ đạo các 
phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác 
tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở 
hoạt động phân bón vô cơ thực hiện đúng các 
quy định của Nhà nước và tăng cường Chi cục 
Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm 
soát thị trường đối với hoạt động sản xuất, kinh 
doanh phân bón như: Kiểm tra xử lý đối với 
những cơ sở sản xuất mà chưa được cấp phép, 
kinh doanh phân bón không có nguồn gốc xuất 
xứ, phân bón kém chất lượng và đã xử lý hành 
chính đối với những cơ sở vi phạm với số tiền 
trên 13 triệu đồng.

Trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ tiếp 
tục chủ động hoặc phối hợp tuyên truyền, phổ 
biến, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra 
xử lý đối với các đơn vị cố tình không thực hiện 
hoặc thực hiện chưa tốt các quy định hoạt động 
xản xuất, kinh doanh phân bón theo quy định 
của pháp luật.

Nguồn: Phòng KTATMT

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có khoảng 
257 mỏ và điểm quặng, trong đó một số 
loại có trữ lượng lớn, chất lượng tốt như 

đá vôi trắng (chủ yếu ở huyện Lục Yên, huyện 
Yên Bình), cao lanh - felspat, quặng sắt, grafit..

Ngoài ra, đá làm vật liệu xây dựng thông 
thường có ở các huyện như: Văn Chấn, Văn 
Yên, Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên. Đến nay, 
toàn tỉnh có 122 giấy phép khai thác khoáng sản 
cấp cho 92 doanh nghiệp, với 17 loại khoáng sản 
phân bố trên địa bàn 8 huyện, thành phố, trong 
đó tập trung chủ yếu trên địa bàn các huyện Lục 
Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình.

Để bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng 
sản, hàng năm, UBND tỉnh Yên Bái ban hành 
những chính sách quản lý khoáng sản, đưa các 
hoạt động khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ 
môi trường; ưu tiên thu hút các doanh nghiệp 
khai thác, chế biến khoáng sản, sử dụng công 
nghệ khai thác, chế biến tiên tiến, thân thiện với 
môi trường.

Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái chỉ đạo các ngành 
chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm 
tra, kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm 
pháp luật về khoáng sản của các tổ chức, cá 
nhân. Trong năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi 

Baûo veä moâi tröôøng trong quaûn lyù, 
khai thaùc khoaùng saûn
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trường tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 
28 đơn vị; lập biên bản xử lý hành chính đối với 
6 trường hợp vi phạm với tổng số tiền là 159 
triệu đồng.

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực trên, hoạt 
động khai thác khoáng sản vẫn còn những tồn 
tại, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và cơ sở 
hạ tầng trong khu vực, một số cơ sở chưa chấp 
hành nghiêm, vẫn xả thải gây ảnh hưởng xấu 
đến môi trường.

Đặc biệt, trong thời gian qua, dư luận tỏ ra 
bất bình trước những thông tin bùn đất, bột đá 
tràn xuống diện tích đất sản xuất nông nghiệp 
của người dân thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên; 
doanh nghiệp xả chất thải xuống hồ Thác Bà. 
Trước thực trạng này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các 
ngành chức năng làm việc với các địa phương, 
doanh nghiệp và kiểm tra, đánh giá nguyên nhân 
và mức độ ảnh hưởng.

Qua đó, các đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty 
TNHH Đá cẩm thạch R.K Việt Nam khẩn trương 
khắc phục ảnh hưởng, đền bù, hỗ trợ cho người 
dân; đồng thời, yêu cầu Công ty phải thực hiện 
một số biện pháp kỹ thuật như tạo bờ chắn bãi 
thải, hạn chế nước mưa chảy tràn chảy vào bãi 
thải, gia cố đáy bãi thải... để ngăn ngừa nước 
mưa mang theo bùn đất, bột đá ra khu vực xung 
quanh; không được phép đổ bùn bột đá tại vị trí 

bãi thải hiện tại.
Ngoài ra, đối với sai phạm xả nước 

thải ra hồ Thác Bà của Công ty TNHH 
Khoáng sản V.Star, UBND tỉnh ban hành 
2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
với tổng số tiền là 346 triệu đồng, trong đó 
276 triệu đồng đối với hành vi “Xả nước 
thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải” 
và 70 triệu đồng đối với hành vi “Xả nước 
thải vào nguồn nước không có giấy phép 
theo quy định của pháp luật”; đồng thời, 
yêu cầu Công ty có biện pháp và thường 
xuyên nạo vét các bể lắng của công trình 
xử lý nước thải sản xuất và nước mưa 
chảy tràn để đảm bảo khả năng xử lý; 

khẩn trương lập hồ sơ để được cấp phép xả 
nước thải vào nguồn nước theo quy định, không 
được phép xả nước thải ra hồ Thác Bà khi chưa 
có giấy phép xả thải.

Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục sửa đổi, bổ 
sung quy định quản lý khoáng sản ở địa phương 
cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, bảo 
đảm khai thác, sử dụng hiệu quả khoáng sản, tiết 
kiệm tài nguyên, khai thác khoáng sản gắn với 
bảo vệ môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền nâng 
cao nhận thức của cán bộ làm công tác quản lý 
Nhà nước, nhận thức của doanh nghiệp trong 
tuân thủ pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi 
trường, nhận thức của chính quyền địa phương 
và nhân dân trong quản lý, bảo vệ khoáng sản 
chưa khai thác, không tiếp tay cho hoạt động 
khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ và sử 
dụng khoáng sản trái phép.

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm 
tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực 
hiện quy định của pháp luật về khoáng sản và 
bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý các trường 
hợp vi phạm pháp luật; tăng cường kiểm soát ô 
nhiễm môi trường, không để phát sinh các cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng mới…

Theo YBĐT

Bãi khai thác của Công ty TNHH Đá cẩm thạch R.K Việt Nam.
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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 01-20/07/2017

Dạo qua thị trường thành phố Yên Bái những ngày đầu tháng 7/2017, 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. Riêng giá thịt lợn hơi tăng mạnh từ 10.000-15.000/kg. Cụ thể: Thịt gà hơi: 

100.000-110.000đ/kg, gà mổ sẵn: 150.000-160.000 đ/kg; Lợn hơi: 38.000-40.000 đ/kg (+10.000-
15.000 đ/kg), Thịt nạc thăn 80.000 đ/kg (+10.000 đ/kg), Thịt mông sấn 70.000 đ/kg (+10.000-15.000 
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: 12.250 đ/
kg (+460 đ/kg), Sắt  10 Hòa Phát 76.000 đ/cây (+2.500 đ/cây), Sắt 12 Hòa Phát 121.000 đ/cây 
(+4.000 đ/cây), Sắt  14 Hòa Phát 165.000 đ/cây (+5.500 đ/cây), Sắt  16 Hòa Phát 209.000 đ/
cây (+7.000 đ/cây), Sắt  18 Hòa Phát 272.000 đ/cây (+9.000 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; Xi măng Yên Bái (PC40): 1.046.000 đ/tấn; Xi măng NORCEM Yên Bình 
(PC30): 940.000 đ/tấn; Xi măng NORCEM Yên Bình (PC40): 1.070.000 đ/tấn.

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

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

Cheânh leäch
giaù caû haøng hoùa

01-20/06/2017 01-20/07/2017

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 

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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- 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) 

-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/kg

ñ/kg

ñ/kg

 

ñ/caây

ñ/caây

“

“

“

“

ñ/taán

“

“

 

“

“

Ñ/Kg

Ñ/Bao

 

ñ/bình

“

“

“

Ñ/lít

“

“

20.000-25.000

65.000-70.000

50.000-55.000

4.000

11.790

73.50

117.000

159.500

202.000

263.000

1.480.000

1.510.000

935.000

1.046.000

940.000

1.070.000

19.000

18.000

363.000

295.000

340.000

350.000

18.570

17.700

13.740

38.000-40.000

80.000

70.000

4.000

12.250

76.000

121.000

165.000

209.000

272.000

1.480.000

1.510.000

935.000

1.046.000

940.000

1.070.000

19.000

18.000

350.000

285.000

320.000

335.000

17.420

16.380

13.200

10.000-15.000

+10.000

10.000-15.000

+460

+2.500

+4.000

+5.500

+7.000

+9.000

-13.000

-10.000

-20.000

-15.000

-1.150

-1.320

-540

Bieåu treân chæ coù giaù trò tham khaûo                              
                                                                                                             Nguoàn: Sôû Coâng Thöông
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Tháng 5/2017, Việt Nam đã 
xuất khẩu 11,7 nghìn tấn 
chè, trị giá 20 triệu USD, 

tăng 10,1% về lượng và tăng 
26,8% về trị giá so với tháng 4 - 
đây là tháng thứ ba liên tiếp xuất 
khẩu chè tăng cả lượng và trị giá - 
nâng lượng chè xuất khẩu 5 tháng 
đầu năm 2017 lên 50,3 nghìn tấn, 
trị giá 76,1 triệu USD, tăng 19,5% 
về lượng và tăng 17,5% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2016, số liệu 
thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam.

Pakistan dẫn đầu thị trường 
xuất khẩu chè của Việt Nam, 
chiếm 18,9% tổng sản lượng xuất 
khẩu, với 9,5 nghìn tấn, trị giá 18,7 triệu USD, 
nhưng so với cùng kỳ, tốc độ xuất khẩu chè 

của Việt Nam sang thị trường này suy giảm 
cả lượng và trị giá, giảm lần lượt 7,99% và 
9,89%. Thị trường lớn đứng thứ hai là Nga, 
tăng cả lượng và trị giá, tăng tương ứng 
16,16% và tăng 11,92% đạt 7,4 nghìn tấn, trị 
giá 10 triệu USD, kế đến là Đài Loan, tăng 
41,98% về lượng và tăng 52,53% về trị giá, 

đạt 5,5 nghìn tấn, ki ngạch 8,7 triệu USD.
Ngoài ba thị trường chính kể trên, Việt 

Nam còn xuất khẩu chè 
sang các thị trường khác 
nữa như : Indonesia, Hoa 
Kỳ, Malaysia, Saudi Arabia, 
Ucraina, Ba Lan….

Đối với thị trường Trung 
Quốc, tuy có vị trí địa lý 
thuận lợi, nhưng so với cùng 
kỳ kim ngạch xuất khẩu chè 
sang đây lại suy giảm, giảm 
13,13% mặc dù lượng xuất 
tăng mạnh, tăng 91,64%.

Đặc biệt, xuất khẩu chè sang thị trường 
Ấn Độ trong thời gian này lại tăng mạnh đột 
biến, gấp hơn 16,6 lần về lượng và gấp hơn 
15,9 lần về kim ngạch, tuy lượng chè chỉ xuất 
trên 1 nghìn tấn, trị giá 1,3 triệu USD.

Theo Vinanet

Pakistan dẫn đầu thị trường xuất khẩu chè của Việt Nam, 
chiếm 18,9% tổng sản lượng xuất khẩu...

Xuaát khaåu cheø taêng 
thaùng thöù ba lieân tieáp

Nguồn: Số liệu thống kê sơ bộ TCHQ

Xuất khẩu chè từ đầu năm đến hết tháng 5/2017
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Quy hoạch hệ thống dự trữ dầu thô, 
sản phẩm xăng dầu

Đến năm 2020, tổng quy mô hệ 
thống dự trữ dầu thô và các sản 
phẩm xăng dầu của Việt Nam 

cần đạt tối thiểu 90 ngày nhập ròng, đáp 
ứng tiêu chí của Tổ chức Năng lượng 
Quốc tế (IEA).

Nội dung trên là mục tiêu của Quy 
hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu 
thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt 
Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2035 vừa được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt.

Mục tiêu đặt ra là dự trữ sản xuất tại 
các nhà máy lọc hóa dầu bao gồm dầu 
thô và sản phẩm xăng dầu do doanh 
nghiệp sản xuất thực hiện, bảo đảm lượng dầu 
thô và sản phẩm xăng dầu lưu chứa thường 
xuyên tại các nhà máy lọc hóa dầu trong điều 
kiện hoạt động bình thường, đáp ứng khoảng 
25 ngày sản xuất (tương đương 30 - 35 ngày 
nhập ròng), trong đó, cần tối thiểu đạt mức 15 
ngày sản xuất đối với dầu thô và 10 ngày sản 
xuất đối với sản phẩm xăng dầu.

Dự trữ xăng dầu thương mại tại các kho đầu 
mối nhập khẩu xăng dầu bảo đảm ổn định nhu 
cầu thị trường trong nước do các doanh nghiệp 
kinh doanh xăng dầu thực hiện. Cụ thể, giai 
đoạn 2017 - 2025, dự trữ xăng dầu thương mại 
tối thiểu ổn định ở mức 30 ngày nhu cầu (tương 
đương 35 ngày nhập ròng).

Phấn đấu giai đoạn 2017 - 2025, dự trữ dầu 
thô và sản phẩm xăng dầu với quy mô đạt khoảng 
20 ngày nhập ròng (bao gồm 6 ngày dự trữ dầu 
thô và 14 ngày dự trữ sản phẩm xăng dầu).

Theo định hướng phát triển, hệ thống dự 
trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu được phân 
bố tương ứng với nhu cầu sản xuất và tiêu thụ 
xăng dầu của các khu vực/vùng trong cả nước; 
tối ưu về chi phí đầu tư, quản lý và vận hành hệ 
thống dự trữ.

Quy mô, tiến độ đầu tư, chủng loại các kho 
dầu thô và kho sản phẩm xăng dầu phù hợp 
với công suất chế biến, cơ cấu sản phẩm và kế 
hoạch sản xuất của các nhà máy lọc hóa dầu.

Quy mô và tiến độ phát triển hệ thống kho 
xăng dầu tương ứng phù hợp với nhu cầu tiêu 
thụ xăng dầu của từng khu vực theo từng giai 
đoạn phát triển.

Vị trí kho dự trữ quốc gia về dầu thô và sản 
phẩm xăng dầu bảo đảm an ninh quốc phòng, 
tuyệt đối an toàn; tối ưu hóa cung đường vận 
chuyển dầu thô và sản phẩm xăng dầu đến các 
nhà máy lọc hóa dầu và các khu vực tiêu thụ.

Theo Cpv.org.vn

Hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt 
Nam (Ảnh minh họa:Báo đấu thầu)



vaên baûn môùi

baûn tin coâng thöông yeân baùi - soá 07/201720

tröôùc 15/7, doanh nghieäP ña caáP Phaûi 
Baùo caùo ñònh kYø 6 thaùng ñaàu naêm

chæ thò 20/ct-ttg: khoâng kieåm tra doanh 
nghieäP quaù 1 laàn/naêm

Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công 
Thương vừa có thông báo yêu 
cầu các doanh nghiệp bán hàng 

đa cấp phải có báo cáo nghiêm túc đầy 
đủ 6 tháng đầu năm 2017 gửi về Cục 
trước ngày 15/7.

Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị 
định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 
của Chính phủ về quản lý hoạt động 
bán hàng đa cấp và Điều 15 Thông tư 
24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ 
Công Thương quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-
CP, Cục Quản lý cạnh tranh đề nghị 
doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán 
hàng đa cấp thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ 
06 tháng đầu năm 2017.

Nội dung báo cáo báo gồm: phạm vi hoạt 
động bán hàng đa cấp; mạng lưới người tham 
gia bán hàng đa cấp; doanh thu bán hàng đa 
cấp; hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế, 

khuyến mại trả cho người tham gia bán hàng 
đa cấp; thực hiện nghĩa vụ ngân sách đối với 
nhà nước; chương trình khuyến mại; tổ chức 
hội nghị, hội thảo, đào tạo; đào tạo cơ bản cho 
người tham gia bán hàng đa cấp; mua lại hàng 
hóa từ người tham gia bán hàng đa cấp; báo 
cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Theo Báo Công thương

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
vừa ký Chỉ thị 20/CT-TTg yêu cầu chấn 
chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với 

doanh nghiệp.
Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng lần thứ XII và các mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, 
chỉ thị nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp và xác định đây là nhiệm vụ trọng 
tâm trong Chương trình hành động của Chính 
phủ. Theo tinh thần đó, các bộ, ngành và UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã 
tích cực thực hiện với nhiều biện pháp cụ thể, 
đặc biệt là đổi mới công tác xây dựng, phê duyệt 
và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thanh tra, 
kiểm tra; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng 
lặp, giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp.

Ảnh minh họa
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Tuy nhiên, qua theo dõi  tình hình và phản 
ánh của cộng đồng doanh nghiệp thấy rằng, 
hoạt động thanh tra nói chung và hoạt động 
thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nói riêng vẫn 
tồn tại những hạn chế, còn những vụ việc gây 
phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp; sự phối hợp 
giữa các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm 
tra chưa chặt chẽ; thời gian thanh tra kéo dài; 
nội dung tranh tra chưa rõ ràng, có khi vượt ra 
ngoài thẩm quyền quản lý; chậm ban hành kết 
luận thanh tra, chưa làm rõ được dấu hiệu vi 
phạm, kiến nghị xử lý chưa cụ thể…

Thực trạng nêu trên có nhiều nguyên nhân, 
trong đó nổi lên là sự phân công giữa các bộ, 
ngành ở Trung ương và sự phân cấp, ủy quyền 
giữa các Bộ, ngành ở Trung ương và chính 
quyền địa phương chưa rõ ràng. Nhằm khắc 
phục những hạn chế, tồn tại nói trên, Thủ tướng 
Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc 
quán triệt và chỉ đạo chặt chẽ công tác thanh tra 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao theo 
đúng quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 
86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Thanh tra, Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 
23/4/2014 của Thanh tra  Chính phủ quy định 
việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương 
trình thanh tra, kế hoạch thanh tra và đặc biệt 
là Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của 
Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 
đến năm 2020.

Không để xảy ra tình trạng kiểm tra quá 
1 lần/năm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung chỉ 
đạo khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra 
hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, 
kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp; 
trường hợp kế hoạch thanh tra trùng lặp, chồng 
chéo với hoạt động kiểm toán nhà nước thì chủ 
động phối hợp, trao đổi với Kiểm toán nhà nước, 
Thanh tra Chính phủ để thống nhất phương án 
xử lý theo quy định hiện hành, đảm bảo sự kế 

thừa kết quả thanh tra, kiểm toán, không làm cản 
trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp. 
Cần tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh 
tra đã được phê duyệt theo tinh thần trên.

Đồng thời chỉ đạo tiến hành các cuộc thanh 
tra theo đúng định hướng, kế hoạch thanh tra đã 
phê duyệt; nội dung thanh tra phải giới hạn trong 
phạm vi quản lý nhà nước được giao; chủ động 
kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch thanh 
tra khi cần thiết theo hướng không làm tăng số 
cuộc thanh tra; ban hành kết luận thanh tra phải 
đúng thời hạn theo quy định.

Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi 
có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chỉ ban hành 
quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi 
phạm rõ ràng; kết luận thanh tra, kiểm tra phải 
xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm. Người 
ra quyết định thanh tra, kiểm tra; trưởng đoàn 
thanh tra, kiểm tra; công chức thanh tra chuyên 
ngành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
việc kết luận, làm rõ nguyên nhân, mức độ vi 
phạm và việc xử lý đối với cá nhân, tổ chức có 
liên quan theo các dấu hiệu đã được xác định là 
căn cứ để ra quyết định thanh tra, kiểm tra đột 
xuất. Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm 
tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, 
kiểm tra đột xuất.

Trường hợp phát hiện thấy nội dung, phạm vi 
thanh tra có chồng chéo, trùng lặp với cơ quan 
thực hiện chức năng thanh tra khác hoặc Kiểm 
toán nhà nước, Thủ trưởng cơ quan tiến hành 
thanh tra phải báo cáo ngay với Thủ trưởng cơ 
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quan hành chính cùng cấp, cơ quan thanh tra 
cấp trên và cơ quan, đơn vị có liên quan để có 
giải pháp phù hợp tránh chồng chéo, trùng lặp và 
đảm bảo tính kế thừa trong hoạt động giữa các 
cơ quan, đơn vị.

Xử lý đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng 
trùng lặp, chồng chéo

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải 
tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch 
thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có chức 
năng thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý 
nhà nước của mình; kịp thời phát hiện, xử lý 
chồng chéo, trùng lặp theo thẩm quyền về phạm 
vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, kiểm 
tra; xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, cá 
nhân để xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo.

Tổng Thanh tra Chính phủ phải tăng cường 
kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của 
các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương nhằm kịp thời phát 

hiện, xử lý chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối 
tượng, nội dung, thời gian thanh tra theo thẩm 
quyền;  kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với cơ 
quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng trùng 
lặp, chồng chéo.

Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, Thủ 
trưởng cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, 
kiểm tra và các cá nhân có liên quan để xảy 
ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp; quyết định 
thanh tra, kiểm tra thiếu căn cứ, không ban hành 
được kết luận thanh tra, kiểm tra theo các dấu 
hiệu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi 
phạm phải bị xử lý nghiêm theo quy định của 
pháp luật hiện hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Chỉ thị này, thường xuyên 
thông báo và định kỳ hàng quý báo cáo kết quả 
về Thanh tra Chính phủ.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

chính Phuû quY ñònh giaù Baùn ñieän 
maët trôøi taïi vieät nam 

Ngày 11/4/2017 Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-
TTg về cơ chế khuyến khích phát triển 

các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.
Theo Quyết định này, dự án điện mặt trời 

được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa 
nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án; 
thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành 
về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng 
hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất của dự án là 
nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước 
chưa sản xuất được.

Các dự án điện mặt trời, công trình đường 
dây và trạm biến áp để đấu nối với lưới điện 
được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, 
tiền thuê mặt nước theo quy định của pháp luật 
hiện hành áp dụng cho dự án thuộc lĩnh vực ưu 
đãi đầu tư.

Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ 
sản lượng điện từ các dự án nối lưới với giá 
mua điện tại điểm giao nhận điện là 2.086 đồng/
kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, đương 
đương 9,35 Uscents/kWh. Giá bán điện được 
điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD. 
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Xuùc tieán thöông maïi

môøi tham gia hoäi Chôï QuoáC teá thöông maïi, du lòCh 
vaø ñaàu tö haønh lang kinh teá ñoâng taây - ñaø naüng 2017

Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch 
và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông 
Tây - Đà Nẵng 2017 là sự kiện quan 

trọng trong Chương trình Xúc tiến thương 
mại quốc gia năm 2017 được UBND thành 
phố Đà Nẵng tổ chức thường niên nhằm 
quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế xã 
hội, thu hút đầu tư thương mại và du lịch 
của các địa phương với các tổ chức, doanh 
nghiệp, nhà đầu tư trên tuyến Hành lang 
kinh tế Đông Tây.

Với quy mô trên 400 gian hàng trưng 
bày của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp 
trong và ngoài nước giới thiệu tiềm năng, 
thế mạnh, cơ hội đầu tư, tiến bộ khoa học 
kỹ thuật, quảng bá các mặt hàng điện tử, 
tin học, dệt may, da giày, vật liệu xây dựng, 
đồ gia dụng, hàng tiêu dùng, công nghệ 
thực phẩm… 

Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp 
trong tỉnh giới thiệu, quảng bá về thương 
hiệu sản phẩm, dịch vụ và quy trình, công 

nghệ sản xuất, sản phẩm hàng hóa chất 
lượng cao tới người tiêu dùng và tìm kiếm 
đối tác mở rộng thị trường.

- Thời gian diễn ra Hội chợ: từ ngày 11/8 
- 16/8/2017.

- Địa điểm: Quảng trường 29/3 đường 
2/9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh 
Yên Bái thông báo và giới thiệu với các 
doanh nghiệp trong gửi bản đăng ký tham 
gia về Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh 
Yên Bái.

Chi tiết liên hệ:
Trung tâm Xúc tiến thương mại, Sở 

Công thương Yên Bái.
Địa chỉ: Tổ 36, đường Hòa Bình, phường 

Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.
Điện thoại: 0216 3866 677; Fax: 0216 

3866 677.  
Người liên hệ: Nguyễn Việt Thái - 0933 

096 866.
Nguồn: Trung tâm XTTM

Giá điện này chỉ áp dụng cho các dự án nối lưới 
có hiệu suất của tế bào quang điện (Solar cell) 
lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%.

Các dự án trên mái nhà được thực hiện cơ 
chế bù trừ điện năng sử dụng hệ thống công tơ 
hai chiều. Trong một chu kỳ thanh toán, lượng 
điện phát ra từ các dự án trên mái nhà lớn hơn 
lượng điện tiêu thụ sẽ được chuyển sang chu 
kỳ thanh toán kế tiếp. Khi kết thúc năm hoặc khi 

kết thúc hợp đồng mua điện, lượng điện phát 
dư sẽ được bán cho bên mua điện với giá theo 
quy định.

Chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời 
được tính toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu 
vào của phương án giá bán điện hàng năm của 
Tập đoàn Điện lực Việt nam. Quyết định có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 1/6/2017 - 30/6/2019.

Nguồn: Phòng QLCN&NL
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Nhật Bản là một trong những thị trường 
thương mại quan trọng nhất của Việt 
Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng 

hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản 10 năm trở lại 
đây luôn đạt mức tăng trưởng trung bình 13,9%/ 
năm. Nếu như năm 2006, kim ngạch thương 
mại hai chiều Việt Nam - Nhật Bản đạt 9,93 tỷ 
USD thì nay đã đạt xấp xỉ 30 tỷ USD và hướng 
tới mục tiêu 60 tỷ USD trong thời gian tới. Tính 
riêng trong năm 2016, xuất khẩu Việt Nam sang 
thị trường Nhật Bản đạt gần 14,68 tỷ USD và 
Nhật Bản trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 
hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ.

Nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại với thị 
trường Nhật Bản, từ năm 2013 đến năm 2016, 
Cục Xúc tiến thương mại đã tổ chức 04 đoàn 
giao dịch thương mại sang thị trường Nhật Bản 
và đạt được kết quả tốt đẹp với nhiều hợp đồng 
được ký kết tại các buổi giao thương và sau khi 
đoàn về nước. 

Tiếp nối thành công trên, thực hiện Chương 
trình Xúc tiến thương mại Quốc gia (XTTM QG) 
được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt 
tại Quyết định số 206/QĐ-BCT ngày 18 tháng 
01 năm 2016, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) 
phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản 
và Trung tâm ASEAN - Nhật Bản (AJC) tổ chức 
Đoàn Giao dịch thương mại tại thị trường Nhật 
Bản tại 2 thành phố Tokyo và Osaka, Nhật Bản, 
cụ thể như sau:

1. Mục tiêu: 
- Thúc đẩy cơ hội kinh doanh xuất khẩu vào 

thị trường Nhật Bản thông qua các chương trình 
hội thảo giao thương, gặp gỡ, làm việc trực tiếp 
giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác 
nhập khẩu, phân phối bán buôn, bán lẻ và sản 

xuất tại Nhật Bản; 
- Quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và thương 

hiệu Việt Nam;
- Nghiên cứu thị hiếu và xu hướng tiêu dùng 

tại thị trường Nhật Bản.
2. Quy mô: Dự kiến 20 doanh nghiệp.
3. Thời gian: Từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 

9 năm 2017 (chương trình chi tiết gửi kèm).
4. Địa điểm: Tại Thủ đô Tokyo và thành phố 

Osaka, Nhật Bản.
5. Ngành hàng mục tiêu: Nông sản thực 

phẩm, dệt may, da giày, sản phẩm gia dụng, 
hàng tiêu dùng có tiềm năng và các mặt hàng 
công nghiệp khác xuất khẩu hoặc gia công cho 
thị trường Nhật Bản. 

6. Chi phí:
a. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp tham gia 

chương trình: 
Mỗi doanh nghiệp được lựa chọn tham gia 

chương trình sẽ được Nhà nước hỗ trợ 01 
vé máy bay cho chặng hành trình (Hà Nội/Tp. 
Hồ Chí Minh - Tokyo/ Tokyo - Kansai - Hà Nội/
Tp. Hồ Chí Minh) cho 01 đại diện của doanh 
nghiệp, và chi phí tổ chức Hội thảo giao thương 
giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản 
tại Nhật Bản theo Quy định tại Thông tư số 
171/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2014 
của Bộ Tài Chính.

b. Chi phí đặt cọc tham gia chương trình: 
- Mỗi doanh nghiệp phải đặt cọc tiền vé máy 

bay khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia.
- Phương thức hoàn trả chi phí đặt cọc: 
+ Cục XTTM sẽ tiến hành thanh quyết toán, 

hoàn trả chi phí đặt cọc sau khi doanh nghiệp 
thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tham gia chương 
trình. 

nhaät Baûn: Ñoaøn giao dòch thöông maïi taïi 2 
thaønh phoá tokyo vaø osaka
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+ Trường hợp doanh nghiệp đã được lựa 
chọn tham gia Đoàn nhưng hủy tham gia Đoàn 
sau ngày 26 tháng 8 năm 2017 vì bất cứ lý do 
nào sẽ không được hoàn trả chi phí đặt cọc. 
Phần kinh phí này sẽ được Ban Tổ chức sử 
dụng để bù đắp chi phí Nhà nước đã thực hiện 
liên quan đến việc tổ chức các Hội thảo giao 
thương tại Nhật Bản.

7. Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi 
tham gia chương trình: 

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia chương 
trình, đặt cọc chi phí tham gia và thực hiện 
nghiêm chỉnh nội quy và quy định của Ban tổ 
chức Đoàn;

- Sau khi kết thúc Đoàn, trong vòng 15 ngày 
các doanh nghiệp tham dự Đoàn phải gửi báo 
cáo kết quả (theo mẫu), công văn đề nghị hỗ trợ 
vé máy bay, hộ chiếu trang 1 và trang có đóng 
dấu xuất nhập cảnh ở Việt Nam (bản photo), thẻ 
lên máy bay tại Việt Nam và Nhật Bản, hóa đơn, 
vé máy bay về Cục Xúc tiến thương mại.

8. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia 
chương trình: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao 
y bản chính, đóng dấu đơn vị);

- Đơn đăng ký tham gia 

- Hồ sơ doanh nghiệp 
- Quyết định cử nhân sự tham gia chương 

trình 
Lưu ý: Doanh nghiệp khi đăng ký tham gia, 

gửi thêm 01 bản mềm Hồ sơ tham dự về địa chỉ: 
thuybt@vietrade.gov.vn hoặctrangnpvietrade@
gmail.com. 

9. Thời hạn đăng ký tham gia: Thứ hai, 
ngày 31 tháng 07 năm 2017. Do số lượng doanh 
nghiệp có hạn, Cục Xúc tiến thương mại sẽ 
thông báo chính thức tới các doanh nghiệp sau 
khi danh sách các doanh nghiệp tham gia được 
phê duyệt.

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về: 
Cục Xúc tiến thương mại
Địa chỉ: Tầng 7, 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04. 39364792 (máy lẻ 111 hoặc 

117); Fax: 04. 39369493
Email: thuybt@vietrade.gov.vn; 

trangnpvietrade@gmail.com. 
Người liên hệ: Chị Bùi Thu Thủy (ĐT: 

0904413575) hoặc chị Nguyễn Thị Phương 
Trang (ĐT: 0936760000)./.

Nguồn: Cục XTTM

kinh teá toaøn caàu 6 thaùng ñaàu naêm: 
treân ñaø khôûi saéc

Tin theá giôùi

Trong sáu tháng đầu năm nay, sự phục hồi 
được ghi nhận đều khắp ở các nền kinh 
tế Mỹ, châu Âu cũng như Nhật Bản...

Sự khởi sắc được thấy ở hàng loạt các số 
liệu như tăng trưởng, việc làm cũng như lạm 
phát, mở đường cho quyết định tăng lãi suất 

một lần nữa như ở Mỹ. Tuy nhiên, chủ nghĩa 
bảo hộ gia tăng, bất ổn địa chính trị hay những 
chính sách khó đoán là những rủi ro đe dọa đà 
phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Phục hồi đều khắp
Bộ Thương mại Mỹ ngày 29/6 cho biết nền 
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kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng 1,4% 
trong quý I/2017, cao hơn so với báo cáo 
trước đó, nhờ xuất khẩu và chi tiêu tiêu dùng 
cải thiện. Chi tiêu tiêu dùng đã tăng 1,1% 
trong quý I/2017, gần gấp đôi con số 0,6% của 
quý trước, song vẫn là mức thấp nhất kể từ 
quý II/2013. Cùng kỳ, xuất khẩu của Mỹ cũng 
được điều chỉnh tăng lên 7%, từ mức 5,8% 
đưa ra trước đó.

Dù có phần khởi sắc hơn so với dự đoán 
ban đầu, nhưng mức tăng trưởng của kinh tế 
Mỹ trong quý I năm nay vẫn thấp hơn nhiều 
so với mức tăng 2,1% trong ba tháng cuối 
cùng của năm 2016. Các chuyên gia kinh tế 
cho hay quý đầu tiên của những năm gần 
đây đều ghi nhận các mức tăng trưởng dưới 
mức tăng trung bình, đồng thời dự đoán kinh 
tế sẽ tăng tốc trong quý hiện nay. Chi nhánh 
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Atlanta 
dự đoán nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tăng 
2,9% trong quý II.

Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Lao 
động Mỹ, trong tháng Tư, nền kinh tế lớn nhất 
thế giới tạo ra được 211.000 việc làm, tăng 
đáng kể so với mức dự báo 180.000 việc làm 

do giới chuyên gia đưa ra, đưa 
tỷ lệ thất nghiệp hiện giảm xuống 
chỉ còn 4,3%. Trung bình mỗi 
tháng nền kinh tế nước này tạo ra 
185.000 việc làm mới kể từ đầu 
năm tới nay.

Nhận định nền kinh tế Mỹ hiện 
đủ mạnh, Fed tại cuộc họp vào 
tháng Sáu đã đi tới quyết định 
tăng lãi suất ngắn hạn thêm 0,25 
điểm phần trăm, qua đó nâng 
biên độ lãi suất hiện nay lên mức 
1-1,25%. Đây là lần tăng lãi suất 
thứ hai trong năm 2017 và là lần 

thứ ba kể từ tháng 12/2016.
Tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu 

(Eurozone), tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì xu 
hướng tích cực khi giảm xuống 9,3%, mức 
thấp nhất kể từ tháng 3/2009. Vào thời kỳ 
khủng hoảng nợ tồi tệ nhất của Eurozone, tỷ 
lệ thất nghiệp của khối này đã lên mức cao 
nhất là 12,1% với 19,3 triệu người phải tìm 
việc làm vào tháng 4/2013.

Trong quý I/2017, kinh tế Eurozone tăng 
trưởng 0,5%. Số liệu lạc quan này củng cố 
thêm kết quả của một cuộc khảo sát trước đó 
cho rằng kinh tế Eurozone đang tăng trưởng 
với tốc độ nhanh nhất kể từ khi ra khỏi cuộc 
khủng hoảng tài chính tồi tệ sáu năm trước, 
bất chấp những bất ổn chính trị ở châu Âu.

Ở Nhật Bản, số liệu của chính phủ được 
công bố ngày 30/6 cho thấy, tỷ lệ lạm phát 
(không tính giá thực phẩm tươi sống dễ biến 
động) của nước này ở mức 0,4% trong tháng 
Năm, so với mức 0,3% trong tháng Tư và 
0,2% trong cả tháng Hai và tháng Ba. Đây là 
tháng thứ năm liên tiếp chỉ số giá tiêu dùng ở 
nước này tăng.

Ảnh minh họa
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Triển vọng của nền kinh tế Nhật Bản đang 
dần cải thiện nhờ xuất khẩu tăng mạnh, và các 
hoạt động đầu tư liên quan đến Thế vận hội 
Olympics Tokyo năm 2020. Kinh tế Nhật Bản 
tăng trưởng 0,3% trong quý I/2017, thấp hơn 
so với mức ước tăng 0,5% đưa ra trong báo 
cáo sơ bộ trước đó, nhưng vẫn đánh dấu quý 
tăng trưởng thứ năm liên tiếp, giai đoạn tăng 
trưởng dài nhất trong hơn một thập niên.

Còn không ít rủi ro
Môi trường chính sách bất ổn và khó lường 

của Mỹ, các cuộc đàm phán về Brexit, sự cần 
thiết phải cải tổ các thể chế châu Âu được 
Conference Board xác định là những yếu tố 
chính cản trở đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu, 
trong khi các thị trường mới nổi đang tiến hành 
một loạt điều chỉnh mang tính trung hạn, khiến 
cho tốc độ tăng trưởng kinh tế bị kìm hãm.

Báo cáo của Conference Board cũng nêu 
bật một số thách thức khác đối với nền kinh 
tế thế giới như: các chính sách tiền tệ vẫn 
gây áp lực lên các thị trường tài chính, tỷ lệ 
thất nghiệp tiếp tục giảm, nguồn cung ứng lao 
động đang trở nên khan hiếm do dân số già, 
mức độ đầu tư trên phạm vi toàn cầu mới chỉ 
bước đầu khởi sắc, còn năng suất lao động 
tăng nhưng chưa đạt tới sự cải thiện mang 
tính cơ cấu.

Còn theo dự báo mới nhất, Ngân hàng Thế 
giới (WB) cảnh báo “những rủi ro lớn” có thể 
ảnh hưởng tới những dự báo tăng trưởng về 
kinh tế toàn cầu của tổ chức này, chủ yếu là 
do các mối đe dọa của làn sóng bảo hộ. Theo 
WB, “những hạn chế mới về thương mại có 
thể làm hỏng sự phục hồi trên toàn cầu” khi 
Mỹ tiếp tục đe dọa áp thuế trả đũa đối với một 
số đối tác, bao gồm Trung Quốc, Đức...

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cũng 

thận trọng trước các “cú sốc” về địa chính trị 
và việc gia tăng chủ nghĩa bảo hộ thương mại 
và cũng nêu lên những nguy cơ tiềm ẩn khác 
như “đầu máy” kinh tế Trung Quốc có thể sẽ 
chạy chậm lại, trong bối cảnh các khoản nợ, 
nhất là nợ công, của cường quốc này đang 
ngày càng cao và rất khó kiểm soát.

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 
20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu 
thế giới trong hai ngày 7-8/7, Tổng giám đốc 
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde 
kêu gọi hành động để giải quyết các vấn đề 
như nợ doanh nghiệp cao ở các nền kinh tế 
thị trường mới nổi (đặc biệt là Trung Quốc), 
tăng trưởng năng suất thấp và chính sách khó 
đoán định của Mỹ.

Theo bà, những vấn đề này có thể gây ra 
cú sốc tài chính, khi các nền kinh tế trên thế 
giới cũng tiếp tục đối mặt với một số vấn đề về 
dài hạn. Bà cho rằng, cùng với những lo ngại 
về dân số già hóa và tình trạng bất bình đẳng 
thu nhập gia tăng, những thách thức này hạn 
chế tăng trưởng, khiến cho việc nâng cao thu 
nhập và chất lượng sống khó khăn hơn.

IMF cảnh báo, mặc dù các rủi ro liên quan 
đến bầu cử đã giảm, chính sách vẫn rất không 
rõ ràng, do các chính sách tài khóa và các quy 
định khó đoán của Mỹ, các cuộc đàm phán 
về việc nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu, 
Brexit hay các rủi ro địa chính trị, làm giảm sút 
lòng tin, hạn chế đầu tư tư nhân và làm suy 
yếu tăng trưởng.

Trong khi đó, sự thất bại của Trung Quốc 
trong việc đối phó với rủi ro từ việc tăng trưởng 
tín dụng quá mức có thể khiến tăng trưởng 
giảm tốc, với những tác động tiêu cực đến các 
nước khác.

Theo Vinanet
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Theo thông báo chung của Ngân 
hàng Nhân dân Trung Quốc 
(PBoC) và Cơ quan Tiền tệ đặc 

khu hành chính Hong Kong ngày 2/7, việc 
kết nối thị trường trái phiếu Hong Kong 
và các thị trường của đại lục sẽ đi vào thử 
nghiệm từ ngày 3/7.

Động thái mở rộng sự tiếp cận thị 
trường đối với thị trường trái phiếu trị giá 
10.000 tỷ USD của Trung Quốc theo đánh 
giá của các nhà phân tích sẽ đẩy nhanh 
tốc độ quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của 
Trung Quốc và đưa các thị trường của 
nước này hội nhập sâu hơn vào hệ thống 
tài chính toàn cầu.

Cánh cửa mới đã được mở ra cho các nhà 
đầu tư nước ngoài thông qua Hong Kong, nơi 
“các nhà đầu tư đủ điều kiện” có thể mua trái 
phiếu phát hành tại Trung Quốc - thị trường trái 
phiếu lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Nhật Bản. 
Các nhà đầu tư đủ điều kiện bao gồm các ngân 
hàng trung ương, các quỹ đầu tư quốc gia và các 
thiết chế tài chính lớn.

Sự kiện này diễn ra trùng với lễ kỷ niệm lần 
thứ 20 ngày Hong Kong được nước Anh trao trả 
cho Trung Quốc năm 1997.

Trong thông báo, PBoC nhận định bước đi 
này sẽ tăng cường sự gắn kết giữa Hong Kong 
và Trung Quốc đại lục, nhờ đó giúp cho Hong 
Kong thịnh vượng và ổn định hơn trong dài hạn 
và tạo ra một kênh đầu tư thuận lợi hơn cho các 
nhà đầu tư nước ngoài, trong khi cũng dẫn đến 
sự mở cửa một cách ổn định của thị trường tài 
chính Trung Quốc.

Trong khi đó, vị lãnh đạo mới của Hong Kong, 
Carrie Lam hoan nghênh động thái trên, cho rằng 

nó mở ra một chương mới trong sự tăng cường 
tiếp cận thị trường vốn lẫn nhau giữa Trung Quốc 
đại lục và Hong Kong.

Theo ước tính của Bloomberg, các nhà đầu tư 
nước ngoài đã có các kênh tiếp cận trái phiếu tại 
Trung Quốc, nhưng hiện nắm giữ chưa đến 1,5% 
lượng trái phiếu được phát hành.

Với việc kết nối thị trường, các nhà đầu tư 
nước ngoài hiện chỉ được mua trái phiếu của 
Trung Quốc, bao gồm trái phiếu chính phủ, doanh 
nghiệp và ngân hàng trung ương và có thể việc 
mua trái phiếu sau này sẽ diễn ra theo hai chiều.

Theo Giám đốc điều hành của HSBC tại 
Trung Quốc đại lục, Helen Wong, động thái mới 
sẽ mở đường để trái phiếu của Trung Quốc sẽ 
được vào các chỉ số trái phiếu lớn của toàn cầu 
trong tương lai.

Trong khi đó, cơ quan xếp hạng tín nhiệm 
Moody’s cho đó là dấu mốc quan trọng trong 
nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Trung 
Quốc.
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Trung Quốc kết nối thị trường trái 
phiếu Hong Kong và đại lục


