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BÁO CÁO NHANH 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÁNG 8,  MỤC TIÊU NHIỆM VỤ   

 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG 
______________________________ 

I/ Kết quả đạt được trong tháng 8 và 8 tháng năm 2010:  
1. Sản xuất công nghiệp: 

- Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước đạt 219,574 tỷ đồng, tăng 1,6% so 
với tháng trước, luỹ kế 8 tháng ước đạt 1.565,747 tỷ đồng, bằng 53,7% kế hoạch, 
tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:  

+ Công nghiệp Trung ương tháng 8 ước đạt 69,060 tỷ đồng, tăng 3,91% so 
với tháng trước, luỹ kế 8 tháng ước đạt 520,778 tỷ đồng, bằng 46,3% kế hoạch, 
tăng 6,1% so với cùng kỳ; 

+ Công nghiệp địa phương tháng 8 ước đạt 145,869 tỷ đồng, tăng 0,2% so 
với tháng trước, luỹ kế 8 tháng ước đạt 1.016,384 tỷ đồng, bằng 58,2% kế hoạch, 
tăng 15,5% so với cùng kỳ (Riêng công nghiệp khối huyện thị quản lý tháng 8 ước 
đạt 102 tỷ đồng tăng 5,18% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 646,018 tỷ đồng 
tăng 32,9% so với cùng kỳ ). 

+ Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tháng 8 ước đạt 4,645 tỷ đồng, tăng 
10,5% so với tháng trước, luỹ kế 8 tháng ước đạt 28,585 tỷ đồng, bằng 63,5% kế 
hoạch, tăng 43,3% so với cùng kỳ. 

- Sản lượng của một số sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất 
công nghiệp tháng 8, luỹ kế 8 tháng so với kế hoạch và cùng kỳ như sau: 

+ Xi măng + clanhke tháng 8 ước đạt 84 ngàn tấn tăng 0,7% so với tháng trước, 
luỹ kế ước đạt 738,337 ngàn tấn, bằng 61,53% KH tăng 16,25%; 

+ Giấy vàng mã tháng 8 ước đạt 620 tấn tăng 14,6% so với tháng trước, luỹ kế 
ước đạt 4,525 ngàn tấn, bằng 60,74% kế hoạch, tăng 17,7%; 

+ Chè chế biến tháng 8 ước đạt 3,790 ngàn tấn giảm 2,5% so với tháng trước, 
luỹ kế ước đạt 15,160 ngàn tấn, bằng 68,9% kế hoạch, tăng 28,4%; 

+ Kaolin tinh tháng 8 ước đạt 2,92 ngàn tấn tăng 0,7% so với tháng trước, luỹ 
kế ước đạt 19,535 ngàn tấn, bằng 65,1% kế hoạch, tăng 64,8%;  

+ Felspat bột tháng 8 ước đạt 13,5 ngàn tấn tăng 17,6% so với tháng trước, luỹ 
kế ước đạt 98,864 ngàn tấn, bằng 39,5% kế hoạch, tăng 22,8%; 

+ Quặng sắt tháng 8 ước đạt 11,9 ngàn tấn tăng 6,9% so với tháng trước, luỹ kế 
ước đạt 86,080 ngàn tấn, bằng 28,7% kế hoạch, tăng 122,5%. 

+ Sứ điện tháng 8 ước đạt 235 tấn tăng 6,8% so với tháng trước, luỹ kế ước đạt 
1,883 ngàn tấn, bằng 53,8% kế hoạch năm, tăng 10,7%;  

+ Điện T.phẩm tháng 8 ước đạt 35,25 triệu KWh tăng 22,5% so với tháng 
trước, luỹ kế ước đạt 150,318 triệu Kw/h, bằng 27,33% KH, giảm 53,4%;  
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+ Gạch xây tháng 8 ước đạt 17,126 triệu viên tăng 8,1% so với tháng trước, luỹ 
kế ước đạt 111,45 triệu viên, bằng 55,7% kế hoạch, giảm 3,7%;  

+ Giấy đế tháng 8 ước đạt 780 tấn tăng 6,56% so với tháng trước, luỹ kế ước 
đạt 10,279 ngàn tấn, bằng 48,9% kế hoạch, giảm 5,03%; 

+ Đá vôi (bột + hạt) tháng 8 ước đạt 25,996 ngàn tấn tăng 4,1% so với tháng 
trước, luỹ kế ước đạt 193,191 ngàn tấn, bằng 42,9% KH giảm 2,5%. 

+ Tinh bột sắn đạt 10.267 ngàn tấn, bằng 36,7% kế hoạch, giảm 29%;  
* Đánh giá chung: Tháng 8/2010, sản xuất công nghiệp tuy có tốc độ tăng 

trưởng so với tháng trước nhưng không đáng kể, nguyên nhân là do thời tiết đang ở 
giữa mùa mưa, đến tiến độ xây dựng các công trình chậm lại, dẫn đến nhu cầu vật 
liệu xây dựng giảm (xi măng của hai nhà máy Yên Bình và Yên Bái hiện nay tồn 
kho 16,708 ngàn tấn). Những khó khăn về khả năng tiếp cận nguồn vốn, về nguyên 
liệu và thị trường tiêu thụ…chưa thể khắc phục ngay được vẫn tiếp tục ảnh hưởng 
nhiều đến sản xuất. (sản xuất giấy đế và giấy vàng mã thiếu nguyên liệu; sản phẩm 
chè tồn kho cao: Công ty cổ phần Nghĩa Lộ tồn 159 tấn; Công ty cổ phần chè Liên 
Sơn tồn 212 tấn; Cty TNHH chè ích Thành tồn 188 tấn). Một nguyên nhân quan 
trọng khác, làm cho giá trị sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 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¶: 

Giá cả thị trường trong tháng 8/2010 tăng nhẹ so với tháng trước. Chỉ số giá 
chung toàn tỉnh trong tháng 8/2010 tăng 0,03% so với tháng trước, so với tháng 12 
năm trước tăng 3,93%. Một số nhóm hàng trong tháng tăng, giảm so với tháng 
trước như sau: Nhóm giáo dục tăng 0,98%; nhóm may mặc, mũ nón giày dép tăng 
0,90%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế ổn định; nhóm bưu chính viễn thông giảm 
4,65%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt VLXD giảm 0,05%.  

So với cùng tháng năm trước, chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tăng 
7,43%, tăng cao nhất là nhòm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 14,94%; 
nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 11,18%. Các nhóm hàng khác có tốc độ 
tăng dưới 10%, riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 5,34%.  

Chỉ số giá vàng trong tháng giảm 0,92% so với tháng trước, so với cùng kỳ 
tăng 32,51%; chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước, so với cùng kỳ tăng 
5,61%. 
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 
8/2010 ước đạt 472,67 tỷ đồng tăng 2,88% so với tháng trước. Luỹ kế 8 tháng ước 
đạt 3.463,162 tỷ đồng, bằng 76,96% kế hoạch, tăng 35,48% so với cùng kỳ. Trong 
đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 231,773 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,69%, các 
khu vực kinh tế khác đạt 3.213.389 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 93,31%. 
3.3. Xuất - nhập khẩu: 

- Xuất khẩu:  Kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2010 ước đạt 2,074 triệu USD, luỹ 
kế 8 tháng ước đạt 17,262 triệu USD, bằng 86,3% kế hoạch tăng 53,6% so với 
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cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng tương đối cao là do 8 tháng 
đầu năm một số sản phẩm chiếm tỷ trọng cao trong kim ngạch xuất khẩu có sản 
lượng xuất khẩu tăng cao như: Đá vôi ( hạt +bột ); Đá Block; Giấy vàng mã; tinh 
bột sắn; ván ghép thanh; gỗ ép các loại … 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 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 8 ước 60 ngàn USD, luỹ kế 8 tháng 
ước đạt 1,911 triệu USD, giảm 32% 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 8 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: 

- Hoàn thiện quy hoạch đồng, vàng, chì kẽm trình tỉnh xem xét phê duyệt; trực 
tiếp 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;  

-  Tham gia, 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.  

- Tiếp tục tham gia góp ý kiến vào các dự án đầu tư phát triển công nghiệp, 
thương mại 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 107 vụ, lũy kế 772 vụ. Phạt hành chính 131,14 triệu 
đồng, lũy kế 1.076,4 triệu đồng. Bán hàng tịch thu 46,127 triệu đồng, lũy kế 
1.728,47 triệu đồng. Hàng tiêu hủy giá trị  37,318 triệu đồng, lũy kế 368,076 triệu 
đồng. Trị giá hàng tồn kho 1.049 triệu đồng. Tổng giá trị thực hiện trong tháng 
214,585 triệu đồng, lũy kế 3.172,944 triệu đồng. 

- Hoạt động khuyến công- tư vấn: 
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+ 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. Hoàn 
thành hồ sơ trình diễn kỹ thuật 02 đề án mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất chè 
đen và chè ÔLong tại 02 đơn vị trên đại bàn huyện Văn Chấn. 

+ Khuyến công địa phương: 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. Đồng thời, 
triển khai xây dựng các đề án khuyến công địa phương đợt 2/2010.  

- Công tác tư vấn: Tiếp tục 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; giám sát thi công xây dựng lưới điện trung áp gói thầu 6,1 
và 6.2 huyện Văn Chấn ; lưới điện hạ áp gói thầu số III đợt II gồm 12 xã thuộc dự 
án năng lượng nông thôn REII. 

II/ Mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9 và các tháng cuối năm:  
1. Mục tiêu tháng 9: 
- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 300 tỷ; 
- Xuất khẩu đạt 2,5 triệu USD;  
- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 475 tỷ đồng. 
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 họp 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 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; 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 
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. 
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 - 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.  

- Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào công nghiệp, 
chú trọng chế biến sâu; kiểm tra đôn đốc tiến độ các dự án trong lĩnh vực công 
thương đã được tỉnh chấp thuận đầu tư.  

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương 
mại. Đặc biệt lực lượng QLTT phải tăng cường phối hợp kiểm soát ngăn chặn kinh 
doanh vận chuyển khoáng sản trái phép. 

- Thực hiện 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. 

- Tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở các Chủ đầu tư, đặc biệt là các dự án thuỷ điện 
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 8 và 8 tháng, mục 
tiêu, nhiệm vụ tháng 9 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 
 

  (1) Nền kinh tế của tỉnh duy trì ổn định và tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng khá:  

6 tháng đầu năm ước đạt 11,08%, là năm thứ 5 tỉnh Yên Bái có tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng 
đầu năm vượt 2 con số (năm 2006 tăng 10,76%; năm 2007 tăng 11,21%, năm 2008 tăng 11,15%, năm 
2009 tăng 11,34%). Trong đó: Nông, lâm nghiệp tăng 4,9%; Công nghiệp - xây dựng tăng 13,75%; Dịch 
vụ tăng 13,08%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch đúng hướng, nhóm nông, lâm nghiệp chiếm 
30,97%; công nghiệp - xây dựng chiếm 30,02%; dịch vụ chiếm 39,01%. 

 


