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I/ Kết quả đạt được trong tháng 10 và 10 tháng năm 2010:  
1. Sản xuất công nghiệp: 

- Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 ước đạt 250 tỷ đồng, tăng 4,6% so với 
tháng trước, luỹ kế ước đạt 2.053 tỷ đồng (chưa tính giá trị phân phối điện), bằng 
70,4% kế hoạch (cùng thời điểm này năm 2009 đạt 80,5%), tăng 13,3% so với cùng 
kỳ năm trước, trong đó:  

+ Công nghiệp Trung ương tháng 10 ước đạt 83,7 tỷ đồng, tăng 7,6% so với 
tháng trước, luỹ kế ước đạt 684 tỷ đồng, bằng 60,8% kế hoạch, tăng 5,6% so với 
cùng kỳ; 

+ Công nghiệp địa phương tháng 10 ước đạt 162 tỷ đồng, tăng 3,3% so với 
tháng trước, luỹ kế ước đạt 1.332 tỷ đồng, bằng 76,4% kế hoạch, tăng 17,2% so với 
cùng kỳ (Riêng công nghiệp khối huyện thị quản lý tháng 10 ước đạt 112 tỷ đồng 
tăng 0,9% so với tháng trước, lũy kế ước đạt  869 tỷ đồng, bằng 84,5% kế hoạch, 
tăng 32,8% so với cùng kỳ). 

+ Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tháng 10 ước đạt 4,6 tỷ đồng, giảm 
0,3% so với tháng trước, luỹ kế ước đạt 37 tỷ đồng, bằng 81,5% kế hoạch, tăng 
35,3% so với cùng kỳ. 

- Sản lượng của một số sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất 
công nghiệp tháng 10, luỹ kế so với kế hoạch và cùng kỳ như sau: 

+ Xi măng + clanhke tháng 10 ước đạt 89,5 ngàn tấn, luỹ kế ước đạt 888,7 ngàn 
tấn, bằng 74% KH tăng 5,6%; 

+ Giấy vàng mã tháng 10 ước đạt 680 tấn, luỹ kế ước đạt 5,848 ngàn tấn, bằng 
83,5% kế hoạch, tăng 15,4%; 

+ Chè chế biến tháng 10 ước đạt 3.059,7 tấn, luỹ kế ước đạt 22,17 ngàn tấn, bằng 
100,8% kế hoạch, tăng 24,6%; 

+ Felspat bột tháng 10 ước đạt 19,35 ngàn tấn, luỹ kế ước đạt  128,9 ngàn tấn, 
bằng 51,5% kế hoạch, tăng 13,1%; 

+ Quặng sắt tháng 10 ước đạt 11,5 ngàn tấn, luỹ kế ước đạt 100 ngàn tấn, bằng 
33,3% kế hoạch, tăng 94,6%; 

+ Sứ điện tháng 10 ước đạt 225 tấn, luỹ kế ước đạt 2,3 ngàn tấn, bằng 65,7% kế 
hoạch năm, tăng 7,0%;  

+ Điện T.phẩm tháng 10 ước đạt 53,8 triệu KWh, luỹ kế ước đạt 273 triệu Kw/h, 
bằng 49,6% KH, giảm 23,3%;  

+ Gạch xây tháng 10 ước đạt 19 triệu viên, luỹ kế ước đạt 144,5 triệu viên, bằng 
72,3% kế hoạch, giảm 0,5%;  
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+ Giấy đế tháng 10 ước đạt 1,3 ngàn tấn, luỹ kế ước đạt 12,9 ngàn tấn, bằng 
61,4% kế hoạch, giảm 10,6%; 

+ Tinh bột sắn tháng 10 ước đạt 500 tấn, lũy kế ước đạt 10,767 ngàn tấn, bằng 
38,4% kế hoạch, giảm 28,8%; 

+ Đá vôi (bột + hạt) tháng 10 ước đạt 25,7 ngàn tấn, luỹ kế ước đạt 240,4 ngàn 
tấn, bằng 53,4% KH giảm 1,6%. 

* Đánh giá chung: Sản xuất công nghiệp trong tháng 10 tuy đã có sự tăng 
trưởng so với các tháng đầu năm nhưng nhìn chung tốc độ tăng trưởng chưa cao, 
nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị sản xuất giấy đế tiếp tục gặp khó khăn trong 
công tác thu mua nguyên liệu đầu vào, các đơn vị sản xuất xi măng, gạch xây dựng 
thị trường tiêu thụ chậm … Lũy kế 10 tháng so với cùng kỳ chỉ tăng 13,3%, và đạt 
70,4% kế hoạch. Nguyên nhân đạt thấp so với kế hoạch là do hầu hất các đơn vị sản 
xuất công nghiệp trên địa bàn đều gặp khó khăn: thị trường tiêu thụ cạnh tranh gay 
gắt, nguồn cung ứng nguyên liệu cho sản xuất các sản phẩm từ nông lâm sản ngày 
càng cạn kiệt; tiến độ các dự án đầu tư chậm; thời tiết không thuận khô hạn kéo dài; 
lãi xuất ngân hàng cao…và những tồn tại cũ của các doanh nghiệp chậm được khắc 
phục như quy mô kinh doanh nhỏ; phần lớn sản phẩm làm ra chất lượng không cao, 
chưa có thương hiệu, tính cạnh tranh còn thấp; các doanh nghiệp còn lúng túng 
trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường ... Một nguyên nhân quan trọng khác, làm 
cho giá trị sản xuất công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch là do hầu hết các dự án nhà 
đầu tư cam kết sẽ đi vào sản xuất trong năm 2010 đều chậm tiến độ, đến nay vẫn 
không có sản lượng.  

3. Hoạt động thương mại- dịch vụ: 
3.1. ThÞ trêng, gi¸ c¶: 

Trong tháng 10/2010 do giá một số mặt hàng thiết yếu như: phân bón, lương 
thực, thực phẩm, đường, sữa, gas... tiếp tục tăng nên đã đưa chỉ số giá trong tháng 
tăng lên 1,06% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 5,38%. Các nhóm 
hàng có chỉ số giá tăng trên 1% như: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; nhóm thiết 
bị và đồ dùng gia đình; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác. Một số nhóm khác tăng từ 
0,03 đến 0,83%. Riêng nhóm hàng giáo dục, bưu chính viễn thông ổn định.  

So với cùng tháng năm trước, chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tăng 
8,33%, tăng cao nhất là nhòm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 15,46%; 
nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 12,96%. Các nhóm hàng khác có tốc độ tăng 
dưới 10%, riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 5,34%.  

Giá vàng trong tháng tăng cao theo giá vàng của thế giới tăng 8,0% so với 
tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 14,35%,  so với cùng kỳ tăng 35,93%; 
chỉ số giá đô la Mỹ tăng nhẹ ở mức 0,82% so với tháng trước, so với tháng 12 năm 
trước tăng 2,74%,  so với cùng kỳ tăng 8,66%. 
3.2. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ xã hội: 

- Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 10 
ước đạt 477 tỷ đồng. Luỹ kế ước đạt 4.402 tỷ đồng, bằng 97,8% kế hoạch, tăng 
34,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 292 tỷ đồng, 
chiếm tỷ trọng 6,64%, các khu vực kinh tế khác đạt 4.110 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 
93,36%. 
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3.3. Xuất - nhập khẩu: 
- Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 ước đạt 1,98 triệu USD, luỹ kế ước đạt 21,5 

triệu USD, bằng 107,3% kế hoạch tăng 50,3% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm xuất 
khẩu có sản lượng và giá trị xuất khẩu tăng cao như: Đá Block; Giấy vàng mã; ván 
ghép thanh; gỗ ép các loại; đặc biệt là tinh bột sắn…Một số doanh nghiệp có kim 
ngạch xuất khẩu tăng như: Công ty cổ phần mông Sơn; Công ty liên doanh cacbonat 
YBB; Công ty cổ phần Nông lâm sản thực phẩm; Công ty cổ phần Hapaco Yên Sơn; 
Công ty TNHH Thương mại sản xuất XNK Thành Đạt Thành; Công ty TNHH đá 
cẩm thạch RK Việt Nam... Bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị có kim ngạch xuất 
khẩu giảm: Công ty cổ phần kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu; Công ty cổ 
phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn...  

- Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 ước 35 ngàn USD, luỹ kế ước đạt 
2,45 triệu USD, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm nhập khẩu chủ 
yếu là nguyên phụ liệu may mặc và thiết bị vật tư cho các dự án. 
4. Các chương trình - dự án:  

- Hoạt động khuyến công - tư vấn: 
+ Khuyến công quốc gia: Tiếp tục triển khai các đề án khuyến công quốc gia đã 

được Bộ Công Thương phê duyệt, bố trí kinh phí đảm bảo đúng tiến độ. Hiện đã 
nghiệm thu xong 04/08 đề án. 

+ Khuyến công địa phương: Tiếp tục phối hợp với các huyện thị thành phố triển 
khai thực hiện các đề án khuyến công địa phương đã được phê duyệt đợt 1 ( 14 đề 
án ).  Đang trình UBND phê duyệt kinh phí khuyến công địa phương đợt 2 là 813 
triệu đồng, trong đó 721 triệu đồng cho 17 đề án và 92 triệu đồng cho các hoạt động 
Khuyến công khác. Hướng dẫn các huyện thị thành phố xây dựng các đề án khuyến 
công  địa phương đợt 3.  

- Công tác tư vấn: Tiếp tục giám sát thi công 05 công trình điện; Khảo sát, thiết 
kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật di chuyển đường điện 0,4 KV ga Lang Thíp huyện 
Văn Yên ; Dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp phường Pú trạng thị xã Nghĩa lộ 
đã lập xong đang chờ nghiệm thu. 

- Tiến độ thực hiện dự án REII: 
+ REII gốc: Khối lượng thi công xây lắp phần hạ áp cho 37 xã đạt trên 95%. Về 

cơ bản các gói thầu xây lắp đang trong giai đoạn nghiệm thu hoàn thành đưa công 
trình vào khai thác sử dụng. Đã đóng điện 34/37 xã, còn 03 xã đang hoàn thiện và 
chỉnh sửa ( xã Nà Hẩu, An Lương, Mỏ vàng ) dự kiến hoàn thành trong năm 2010. 
Công tác đền bù giải phóng mặt bằng đã chi trả thanh toán bồi thường xong cho các 
xã. Công tác quyết toán đang tiến hành. 

+ REII mở rộng: Hiện đã được phê duyệt dự án đầu tư, đã phê duyệt kế hoạch 
đấu thầu cho toàn dự án, đã hoàn thành công tác lập hồ sơ thiết kế dự toán, đang tiến 
hành thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán và lập hồ sơ mời thầu.  
5. Công tác quản lý nhà nước của  Sở Công thương: 

Tháng 10 năm 2010, Sở Công Thương tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà 
nước về Công nghiệp và Thương mại trên địa bàn, cụ thể một số lĩnh vực như sau: 
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- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định 
của nhà nước trong quá trình kinh doanh; triển khai hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động 
đầu tư, sản xuất kinh doanh thông qua các chương trình, dự án khuyến công; tư vấn đầu 
tư công nghiệp; xúc tiến thương mại; đào tạo và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn;  

- Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả đạt được 9 tháng đầu năm, đề xuất giải pháp thực 
hiện nhiệm vụ quý IV năm 2010;  

-  Tiếp tục tổ chức các đoàn khảo sát nắm bắt tình hình sản xuất kinh của các đơn vị 
sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp tốt 
với các ngành, các đơn vị và phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thị, thành phố nắm 
bắt thông tin, tổng hợp, phân tích, đánh giá đúng thực trạng về sản xuất công nghiệp 
và kinh doanh thương mại của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế và các địa 
phương.  

- Tham gia góp ý kiến vào các dự án đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại 
trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về điện năng, vật liệu nổ công 
nghiệp, khai thác chế biến khoáng sản, quản lý thương mại, xúc tiến thương mại; 
công tác tổ chức, cán bộ, thanh tra ...  

- Công tác quản lý thị trường: Tiếp tục được tăng cường đặc biệt là công tác 
kiểm tra trên khâu lưu thông và địa bàn cố định, tổ chức nắm bắt tình hình nhằm 
ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả, 
hàng cấm, hàng vi phạm kiểu dáng công nghiệp. Chủ trì phối hợp với Công an và Sở 
y tế Kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc phòng, chữa bệnh cho người trên địa bàn 
tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình nhằm phát hiện và xử lý kịp 
thời các hành vi vận chuyển, mua bán lịch in năm 2011 từ nước ngoài không có hóa 
đơn, chứng từ nhập lậu vào tiêu thụ trên thị trường; kiểm tra, kiểm soát và xử lý các 
trường hợp kinh doanh các sản phẩm Pin giả nhãn hiệu Pin con thỏ của Công ty cổ 
phần Pin Hà Nội; phối hợp cùng với Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiến 
hành tiêu huỷ toàn bộ số vật chứng gồm: Rượu ngâm với thân, rễ, quả, cây thuốc 
phiện; rễ, thân cây thuốc phiện; duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát chống các hành 
vi vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng và các gian lận 
thương mại khác trên địa bàn. 

Kết quả kiểm tra, xử lý trong tháng 81 vụ, luỹ kế: 912 vụ; Phạt hành chính: 
144.7 triệu đồng, luỹ kế: 1.294,6 triệu đồng; Bán hàng tịch thu: 125,5 triệu đồng, luỹ 
kế: 1.958,9 triệu đồng; Trị giá hàng tiêu huỷ (ước): 49,6 triệu đồng, luỹ kế: 459 triệu 
đồng; Cộng giá trị thực hiện trong tháng: 319,8 triệu đồng, luỹ kế: 3.712,6 triệu 
đồng; Trị giá hàng tồn kho (ước): 1.137,8 triệu đồng.    

II/ Mục tiêu, nhiệm vụ tháng 02 tháng cuối năm:  
1. Mục tiêu: 
- Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân mỗi tháng đạt trên 350 tỷ; 
- Xuất khẩu bình quân mỗi tháng đạt trên 2 triệu USD;  
- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ bình quân mỗi 

tháng đạt xấp xỉ 500 tỷ đồng. 
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2. Nhiệm vụ 02 còn lại năm 2010:  
 Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, ngành công 
thương sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ giải pháp cơ bản, như sau: 

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, với Ủy ban nhân dân các 
huyện thị thành phố tăng cường hoạt động nắm bắt thông tin, kịp thời phản ánh 
chính xác tình hình sản xuất kinh doanh, đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc 
đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.  

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đang có thuận lợi về thị 
trường phát huy hết và vượt công suất, gia tăng sản lượng, đặc biệt các sản phẩm 
như xi măng, giấy đế, tinh bột sắn, đá caco3, felspat bột, công nghiệp – tiểu thủ công 
nghiệp huyện thị thành phố … để bù đắp cho các ngành hàng có khó khăn.  

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tổ chức tốt các hội chợ tại trung tâm 
tỉnh và tại các huyện; tổ chức cho các doanh nghiệp của tỉnh tham gia vào hội chợ 
trong nước và quốc tế; tăng cường quản lý, đồng thời với khuyến khích doanh 
nghiệp tăng cường các hoạt động quảng cáo, khuyến mại đẩy mạnh tiêu thụ sản 
phẩm. 

-  Tăng thời lượng cập nhật thông tin về tình hình công thương lên trang thông 
tin của sở; trang thông tin hỏi đáp chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực phát 
triển công thương, phục vụ kịp thời yêu cầu của doanh nghiệp; tiếp tục làm tốt công 
tác dự báo thông tin thị trường và định hướng phát triển xuất khẩu;  

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án khuyến công năm 2010, nhằm khuyến 
khích phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề trong nông 
thôn bằng nguồn vốn khuyến công của Trung ương và địa phương. 

- Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa các dự án vào 
sản xuất, kinh doanh, tạo thêm năng lực sản xuất mới.  

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về điện, khai thác chế biến 
khaongs sản trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển lưới 
điện nông thôn ( REII ). 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương 
mại; phối hợp kiểm soát ngăn chặn kinh doanh vận chuyển khoáng sản trái phép. 

 Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thực hiện kế hoạch tháng 10 - 10 tháng, 
mục tiêu, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2010 của ngành Công Thương Yên Bái. 
         
Nơi nhận: 
- Bộ Công thương; 
- TT Tỉnh uỷ; TT HĐND - UBND;               
- TT Đoàn đại biểu QH-YB;      
- Vụ Kế hoạch;  Vụ Thị trường trong 
nước; Vụ Thương mại miền núi;  
- Cục Công nghiệp địa phương; 
- Sở Kế hoạch - đầu tư; 
- Lãnh đạo Sở; Công đoàn ngành; 
- Các đơn vị, các phòng, ban chuyên 
môn Sở; 
- Lưu: KH- VP. 

 
GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Trương Ngọc Biên 
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