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BÁO CÁO NHANH 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÁNG 7,  MỤC TIÊU NHIỆM VỤ   

 THÁNG 8  VÀ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2010 CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG 
______________________________ 

I/ Kết quả đạt được trong tháng 7 và 7 tháng năm 2010:  
1. Sản xuất công nghiệp: 

- Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 ước đạt 227,477 tỷ đồng, tăng 5,9% 
so với tháng trước, luỹ kế 7 tháng ước đạt 1.357,459 tỷ đồng  (Chưa tính giá trị 
lưu thông phân phối điện), bằng 46,6% kế hoạch, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 
trước, trong đó:  

+ Công nghiệp Trung ương tháng 7 ước đạt 65,32 tỷ đồng, tăng 5,1% so 
với tháng trước, luỹ kế 7 tháng ước đạt 450,599 tỷ đồng, bằng 40,1% kế hoạch, 
tăng 5,6% so với cùng kỳ; 

+ Công nghiệp địa phương tháng 7 ước đạt 157,853 tỷ đồng, tăng 6,5% so 
với tháng trước, luỹ kế 7 tháng ước đạt 882,818 tỷ đồng, bằng 50,6% kế hoạch, 
tăng 18,9% so với cùng kỳ. 

+ Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tháng 7 ước đạt 4,304 tỷ đồng, 
giảm 0,6% so với tháng trước, luỹ kế 7 tháng ước đạt 24,042 tỷ đồng, bằng 
53,4% kế hoạch, tăng 40,8% so với cùng kỳ. 

- Sản lượng của một số sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất 
công nghiệp tháng 7, luỹ kế 7 tháng so với kế hoạch và cùng kỳ như sau: 

+ Xi măng + clanhke tháng 7 ước đạt 100 ngàn tấn tăng 9,6% so với tháng 
trước, luỹ kế ước đạt 670,951 ngàn tấn, bằng 55,9% KH tăng 19,7%; 

+ Giấy vàng mã tháng 7 ước đạt 580 tấn tăng 3,2% so với tháng trước, luỹ kế 
ước đạt 3,944 ngàn tấn, bằng 56,3% kế hoạch, tăng 21,2%; 

+ Chè chế biến tháng 7 ước đạt 2,960 ngàn tấn tăng 0,8% so với tháng trước, 
luỹ kế ước đạt 10,443 ngàn tấn, bằng 47,5% kế hoạch, tăng 22,5%; 

+ Kaolin tinh tháng 7 ước đạt 2,45 ngàn tấn tăng 21,2% so với tháng trước, 
luỹ kế ước đạt 16,161 ngàn tấn, bằng 53,9% kế hoạch, tăng 55,6%;  

+ Felspat bột tháng 7 ước đạt 14,85 ngàn tấn tăng 38,8% so với tháng trước, 
luỹ kế ước đạt 88,732 ngàn tấn, bằng 35,5% kế hoạch, tăng 38,6%; 

+ Quặng sắt tháng 7 ước đạt 47 ngàn tấn tăng 5,6% so với tháng trước, luỹ kế 
ước đạt 109,981 ngàn tấn, bằng 36,7% kế hoạch, tăng 197,9%. 

+ Sứ điện tháng 7 ước đạt 220 tấn tăng 2,3% so với tháng trước, luỹ kế ước 
đạt 1,65 ngàn tấn, bằng 47,1% kế hoạch năm, tăng 12,8%;  

+ Điện T.phẩm tháng 7 ước đạt 20,2 triệu KWh tăng 20,7% so với tháng 
trước, luỹ kế ước đạt 106,490 triệu Kw/h, bằng 19,4% KH, giảm 63,6%;  
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+ Gạch xây tháng 7 ước đạt 19,45 triệu viên tăng 24,6% so với tháng trước, 
luỹ kế ước đạt 97,931 triệu viên, bằng 48,9% kế hoạch, giảm 0,7%;  

+ Giấy đế tháng 7 ước đạt 670 tấn giảm 35,5% so với tháng trước, luỹ kế ước 
đạt 9,437 ngàn tấn, bằng 44,9% kế hoạch, tăng 2,7%; 

+ Đá vôi (bột + hạt) tháng 7 ước đạt 24 ngàn tấn giảm 10,1% so với tháng 
trước, luỹ kế ước đạt 166,242 ngàn tấn, bằng 36,9% KH giảm 5,9%. 

+ Tinh bột sắn đạt 10.267 ngàn tấn, bằng 36,7% kế hoạch, giảm 29%;  
* Đánh giá chung: Tháng 7/2010, sản xuất công nghiệp tuy có tốc độ tăng 

trưởng so với tháng trước nhưng không đáng kể, nguyên nhân là do: một số đơn 
vị sản xuất giấy đế và giấy vàng mã không đủ nguyên liệu cho sản xuất vì nguồn 
nguyên liệu ngày càng cạn kiệt; thời tiết vẫn còn nắng nóng kéo dài, mực nước 
hồ chưa được cải thiện nhiều nên công tác vận chuyển nguyên liệu của 02 nhà 
máy xi măng, các đơn vị khai thác khoáng sản và sản xuất điện của nhà máy thuỷ 
điện Thác Bà vẫn còn rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó tình hình cung cấp điện 
tuy đã ổn định hơn nhưng chất lượng chưa được tốt, nên vẫn ảnh hưởng rất nhiều 
đến quá trình sản xuất của các doanh nghiệp, đặc biệt là ở các khu vực huyện thị.  
3. Hoạt động thương mại- dịch vụ: 
3.1. ThÞ trêng, gi¸ c¶: 

Lu th«ng hµng hãa 7 th¸ng ®Çu n¨m 2010 nh×n chung æn ®Þnh, không có 
sự biến động lớn. Trong tháng 7 do thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài, các mặt 
hàng điện tử, điện lạnh, bia, nước giải khát tiêu thụ mạnh. 

Chỉ số giá chung toàn tỉnh trong tháng 7/2009 giảm 0,09% so với tháng 
trước, so với tháng 12 năm trước tăng 3,91%. Nguyên nhân chỉ số giá trong tháng  
giảm là do một số nhóm hàng giảm như nhà ở, điện, nước, chất đốt, vật liệu xây 
dựng, giao thông. Một số nhóm không tăng như hàng ăn và dịch vụ ăn uống, may 
mặc, mũ nón, giầy dép, thuốc và dịch vụ y tế, bưu chính viễn thông. Còn lại các 
nhóm khác tăng nhẹ, tăng cao nhất là nóm giáo dục tăng 0,86%.  

So với cùng tháng năm trước, chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tăng 
7,8%, tăng cao nhất là nhòm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 15,87%; 
nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 10,98%. Các nhóm hàng khác có tốc độ 
tăng dưới 10%, riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,72%.  

Chỉ số giá vàng trong tháng tăng  1,84% so với tháng trước, so với cùng kỳ 
tăng 34,8%; chỉ số giá đô la Mỹ tăng nhẹ 0,86% so với tháng trước, so với cùng 
kỳ tăng 5,2%. 
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 
7/2010 ước đạt 461,812 tỷ đồng tăng 2,86% so với tháng trước. Luỹ kế 7 tháng 
đầu năm ước đạt 2.992,862 tỷ đồng, bằng 66,5% kế hoạch, tăng 35,31% so với 
cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 201,518 tỷ đồng, chiếm tỷ 
trọng 6,73%, các khu vực kinh tế khác đạt 2791,344 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 
93,27%. 
3.3. Xuất - nhập khẩu: 



 

 

3 

- Xuất khẩu:  Kim ngạch xuất khẩu tháng 7/2010 ước đạt 1,906 triệu USD, 
luỹ kế 7 tháng ước đạt 15,086 triệu USD, bằng 75,4% kế hoạch tăng 50,8% so 
với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng tương đối cao là do thị 
trường xuất khẩu tiếp tục phục hồi và các doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng. Một 
số doanh nghiệp có có kim ngạch xuất khẩu tăng: 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 may xuất khẩu; 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 7 ước 60 ngàn USD, luỹ kế 7 tháng 
ước đạt 1,7 triệu USD, giảm 19,5% 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. Công tác quản lý nhà nước của  Sở Công thương: 

Tháng 7 năm 2010, ngành 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: 

- Hoàn thiện một số quy hoạch trình tỉnh xem xét phê duyệt; trực tiếp hướng 
dẫn, kiểm tra, giám sát, giúp các doanh nghiệp hiểu và 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;  

-  Tiếp tục phối hợp 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, kịp thời tham mưu với UBND tỉnh 
những giải pháp tháo gỡ khắc phục khó khăn thúc đẩy sản xuất công nghiệp và 
thương mại phát triển. Tổ chức thành công hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2010 
ngành công thương. 

- Tiếp tục tham gia góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của các địa 
phương, cũng như các dự án đầu tư phát triển cụ thể trên địa bàn. Thực hiện công 
tác quản lý nhà nước về điện năng, vật liệu nổ công nghiệp, khai thác chế biến 
khoáng sản, quản lý thương mại và xúc tiến thương mại; công tác tổ chức, cán 
bộ, thanh tra ...  

- Công tác quản lý thị trường luôn được củng cố tăng cường, tập trung vào 
nhiệm vụ kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh 
hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hoá kinh doanh có điều kiện và các hành vi 
khai thác kinh doanh, vận chuyển khoáng sản quý hiếm tiếp tục được duy trì góp 
phần ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích của người sản xuất và người tiêu dùng, kết 
quả kiểm tra, xử lý trong tháng 65 vụ, lũy kế 665 vụ. Phạt hành chính 112,870 
triệu đồng, lũy kế 945,257 triệu đồng. Bán hàng tịch thu 258,930 triệu đồng, lũy 
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kế 1.682,344 triệu đồng. Hàng tiêu hủy giá trị  32,620 triệu đồng, lũy kế 330,757 
triệu đồng. Trị giá hàng tồn kho 1.075 triệu đồng. Tổng giá trị thực hiện trong 
tháng 404,420 triệu đồng, lũy kế 2.958 triệu đồng. 

- 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. 
+ Khuyến công địa phương: Đã thẩm định xong các đề án và đang trình 

UBND tỉnh phê duyệt; Tiếp tục triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các huyện thị 
thành phố xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia và địa phương năm 2011.  

- Công tác tư vấn: Tiếp tục giám sát gói thầu giám sát công trình điện chiếu 
sáng thị trấn huyện Yên Bình; giám sát công trình điện 0,4KV khu tái định cư 
huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái; giám sát công trình chiếu sáng trung tâm 
Km5- huyện Yên Bình.  

II/ Mục tiêu, nhiệm vụ tháng 8 và các tháng cuối năm:  
1. Mục tiêu tháng 8: 
- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 250 tỷ, tăng 9% so với tháng 7; 
- Xuất khẩu đạt 2,2- 2,5 triệu USD, tăng 16% trở lên so với tháng 7;  
- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 470 tỷ đồng, 

tăng hơn so với tháng 7. 
2. Nhiệm vụ tháng 8 và  các tháng cuối năm:  

 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: 

- 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. Tổ chức một số cuộc hpoj chuyên đề để tháo 
gỡ khó khăn cho sản xuất;  

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đang có thuận lợi về thị 
trường (Xi măng, chế biến lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng thông thường…) 
phát huy hết  và vượt công suất, để gia tăng sản lượng, 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; sớm khai trương cổng điện tử tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh 
đăng tải thông mua, bán, thu hút đầu tư liên doanh một các thuận lợi. Đồng thời, 
thiết kế 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, tập trung 
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vào công tác xây dựng các cơ sở dữ liệu về thị trường, sản phẩm, đối thủ cạnh 
tranh.  

- Tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và lãnh đạo các đơn vị, doanh 
nghiệp công nghiệp, thương mại. 

 - Triển khai có hiệu quả 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 
huyện, thị, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết và xây dựng cơ sở 
hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển sản xuất 
công nghiệp.  

- 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 cho năm 2010.  

- Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào công 
nghiệp, chú trọng chế biến sâu; kiểm tra tiến độ các dự án đã được tỉnh chấp 
thuận, phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi giấy 
phép đầu tư đã cấp cho các chủ đầu tư nhưng không triển khai dự án để cấp cho 
các tổ chức khác có đủ năng lực thực hiện.  

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương 
mại. Phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai việc đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm. Đặc biệt lực lượng QLTT phải tăng cường phối hợp kiểm soát 
ngăn chặn kinh doanh vận chuyển khoáng sản trái phép. 

- Thực hiện đúng chức năng quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn tỉnh, đẩy 
mạnh phát triển lưới điện nông thôn, tập trung huy động các nguồn vốn phấn đấu 
hoàn thành mục tiêu đạt 100% số xã có điện lưới quốc gia và thuỷ điện trong thời 
gian sớm nhất. 

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các Chủ đầu tư, đặc biệt là các dự án thuỷ điện 
cần tranh thủ thời gian đẩy nhanh tiến độ thi công, chuẩn bị sẵn sàng mọi phương 
án để đảm bảo an toàn trong thi công, bảo vệ công trình, người và vật tư phương 
tiện trong mùa mưa bão. 

  Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng 7 và 7 tháng, mục 
tiêu, nhiệm vụ tháng 8 và các 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 
 

 
 
 
 
 

TRƯƠNG NGỌC BIÊN 

 


