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BÁO CÁO

Tình hình công tác tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2013
I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2013

1. Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại
1.1. Sản xuất công nghiệp
Tháng hai là tháng ngắn nhất trong năm, lại có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
dài ngày, nên hầu hết các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chỉ sản xuất từ 15
đến 18 ngày. Do đó, giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) tháng 02/2013
giảm so với tháng trước và tháng cùng kỳ, ước đạt 1.728,003 tỷ đồng, bằng
70,8% so tháng trước và bằng 95,6% so cùng kỳ (trong đó: Khu vực công
nghiệp địa phương ước đạt 1.165,948 tỷ đồng, bằng 69,8% so tháng trước, bằng
97,2% so với cùng kỳ).
Tuy nhiên, lũy kế 2 tháng đầu năm 2013, GTSXCN ước đạt 4.167,351 tỷ
đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ và bằng 15,3% kế hoạch (2 tháng 2012 đạt
14,6%). Trong đó: Khu vực kinh tế Nhà nước ước đạt 823,952 tỷ đồng, tăng
23,1% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 2.054,004 tỷ
đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt
1.289,395 tỷ đồng tăng 13,1% so với cùng kỳ. Chỉ số phát triển công nghiệp
(IIP) 2 tháng tăng 8,3% so với cùng kỳ.
* GTSX các ngành công nghiệp cấp I: Giá trị sản xuất 2 tháng 2013
ngành công nghiệp chế biến tăng 14,8% so với cùng kỳ; ngành sản xuất, phân
phối điện, nước tăng 14% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp khai thác mỏ tăng
12,6% so với cùng kỳ.
* Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu:
So với tháng trước: Hầu hết các sản phẩm chủ yếu đều giảm: Đường kết tinh
giảm 37,2%; bia các loại giảm 39,5%; xi măng giảm 19,6%; clinker tiêu thụ giảm
24,8%; thuỷ sản đông lạnh giảm 27,9%; thuốc lá bao giảm 36,1%; quần áo may
sẵn giảm 34,2%; phân bón các loại giảm 21,8%; quặng Secpentine giảm 25%; bao
bì giảm 10,3%; giầy thể thao xuất khẩu giảm 42,6%; ô tô tải giảm 19,4%; ...
So với tháng cùng kỳ: Một số sản phẩm chủ yếu tăng như: Đường kết tinh
tăng 18,4% (do đây đang là thời gian cao điểm của vụ ép 2012-2013 và dây
chuyền số 2 của nhà máy đường Lam Sơn đã đi vào sản xuất ổn định); xi măng
tăng 4,6%; clinker tiêu thụ tăng 65,9% (do Công ty xi măng Bỉm Sơn duy trì sản
xuất và đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm); thuỷ sản đông lạnh tăng 33,9%;
thuốc lá bao tăng 4,4%; quặng Secpentine tăng 8,9%; cồn tinh chế tăng 9,67
lần... Một số sản phẩm giảm gồm: bia các loại giảm 8,2%; giấy bìa các loại giảm

26,8%; phân bón giảm 16,2%; thức ăn gia súc giảm 16,8 %; bao bì các loại giảm
23,1%; tinh bột sắn giảm giảm 23,1%; quặng sắt giảm 41,4%; Đá ốp lát giảm
48,7%; Đá phụ gia xi măng giảm 36,8% vv ...
(Chi tiết có biểu đính kèm)

* Tình hình cấp điện: Điện thương phẩm phục vụ cho công nghiệp - xây
dựng tháng 2 ước đạt 88,71 triệu KWh, tăng 31% so cùng kỳ, đảm bảo được nhu
cầu cấp điện cho sản xuất của các doanh nghiệp và sinh hoạt của nhân dân trên
địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán.
1.2. Hoạt động thương mại
* Xuất khẩu
Tổng giá trị xuất khẩu tháng 2/2013 ước đạt 55,141 triệu USD, bằng
83,4% so với tháng trước và tăng 21,8% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu
chính ngạch ước đạt 45,385 triệu USD bằng 82,6% so với tháng trước, tăng
36,3% so với cùng kỳ.
Lũy kế 2 tháng đầu năm 2013: Xuất khẩu ước đạt 121,253 triệu USD tăng
45,4% so với cùng kỳ và bằng 14,8% so với kế hoạch năm. Trong đó xuất khẩu
chính ngạch ước đạt 100,298 triệu USD tăng 67,3% so với cùng kì và bằng
14,7% so với kế hoạch.
Cũng do nguyên nhân nghỉ Tết, xuất khẩu tháng 02/2013 của hầu hết các
doanh nghiệp đều giảm so với tháng trước. Các doanh nghiệp may mặc đã ký đủ
đơn hàng cho sản xuất quí I/2013, năm nay, hiện tượng thiếu hụt nhiều công nhân
sau nghỉ Tết tại các doanh nghiệp may mặc, giầy đã không xảy ra.
Lũy kế xuất khẩu 2 tháng tăng cao là do các mặt hàng xuất khẩu chủ lực
tăng so với cùng kỳ như: hàng may mặc đạt 9.466 nghìn sản phẩm tăng 3,7 lần so
với cùng kỳ; giầy thể thao các loại đạt 3.788 nghìn đôi tăng 14,2% so với cùng
kỳ; chả cá Surimi đạt 386 tấn tăng 2,12 lần so với cùng kỳ…
(Chi tiết có biểu đính kèm)

* Nhập khẩu
Nhập khẩu tháng 01/2013 ước đạt 19,02 triệu USD bằng 79,3% so với
tháng trước và tăng 0,5% so với tháng cùng kỳ.
Lũy kế nhập khẩu 2 tháng 2013 ước đạt 43,001 triệu USD tăng 14,6% so
với cùng kỳ. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: Nguyên phụ liệu sản xuất tân
dược; vải may mặc; phụ liệu hàng may mặc; phụ liệu giầy dép; máy móc thiết bị
phụ tùng khác; hàng hoá khác ...
* Thương mại nội địa
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02/2013 ước đạt
3.809,994 tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 18,2% so với cùng kỳ.
Lũy kế 2 tháng năm 2013 ước đạt 7.611,494 tỷ đồng, tăng 10,9% so với
cùng kỳ.
(Chi tiết có biểu đính kèm)
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Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Thanh Hóa tháng 02/2013 tăng 2,17% so với
tháng trước, tăng 12,83% so với cùng kỳ. Cộng dồn 02 tháng năm 2013 CPI
tăng 9,58%. Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 02/2013 ước tăng khoảng 2,2%.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02 tăng cao là do tháng 02 trùng với tết cổ truyền dân
tộc, các mặt hàng hóa, dịch vụ phục vụ tết đều tăng giá. Việc tăng giá này đã
được dự đoán trước và mang tính qui luật hàng năm.
Tháng 02/2013 có 8/11 nhóm hàng tăng giá, trong đó tăng cao nhất là nhóm
hàng ăn và dịch vụ ăn uống (tăng 4,45%), kế đến là nhóm giao thông tăng
3,28%, đồ uống và thuốc lá tăng 0,77%; nhà ở, điện nước, chất đốt, VLXD tăng
0,57%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,24%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng
0,1%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng
0,59%. Các nhóm hàng hóa, dịch vụ giá ổn định so với tháng trước, gồm: nhóm
thuốc và dịch vụ y tế, nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục. Nhóm
hàng đặc biệt: vàng tăng 0,35%, Đô la Mỹ giảm 0,05%.
2. Công tác quản lý Nhà nước
Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 09/11/2012 của Chủ
tịch UBND về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hoá,
bình ổn giá thị trường các tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ
2013. Động viên, nắm bắt các doanh nghiệp dự trữ hàng phục vụ Tết, đảm bảo
cân đối cung – cầu hàng phục vụ Tết. Chỉ đạo chi cục Quản lý thị trường bám
sát địa bàn, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường góp phần bình ổn
thị trường, giá cả hàng hóa Tết Quí tỵ. Trong tháng, QLTT đã kiểm tra 1.183 vụ,
xử lý 1.147 vụ. Tổng số tiền thu phạt vi phạm hành chính: 1.759 triệu đồng. Trị
giá hàng chờ bán và chờ tiêu huỷ: 111 triệu đồng.
Phân công lãnh đạo Sở và các bộ phận trực tiếp đi nắm bắt tình hình hoạt
động sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp trước, trong và sau Tết. Thành lập
các bộ phận thường trực tiếp nhận thông tin các doanh nghiệp trong kỳ nghỉ Tết,
đảm bảo hoạt động sản xuất sớm ổn định trở lại sau Tết.
Làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa về tình hình cấp điện ổn định
phục vụ sản xuất và sinh hoạt trước, trong và sau tết Nguyên Đán.
Triển khai đầy đủ báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, thị trường trước,
trong và sau Tết gửi Bộ Công Thương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
Tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung mạng lưới kinh doanh
xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quy hoạch
điều chỉnh phát triển hệ thống chợ tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; Xây dựng
Quy hoạch các điểm du lịch làng nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Xây dựng
Đề án thí điểm chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Hoàn thiện quy chế
quản lý Nhà nước về VLNCN trình UBND tỉnh; Triển khai thực hiện Quy hoạch
mạng lưới siêu thị - trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hoá.
Triển khai Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND
tỉnh Ban hành qui định về qui trình chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, kinh
doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
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Hoàn thành hồ sơ khuyến công địa phương gửi Sở Tài chính thẩm định;
Tổ chức cho 6 doanh nghiệp tham gia Hội chợ xuân 2013 tại Hà nội.
Trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương, dự toán đề án "Liên kết đào tạo
nghề Du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế"; Báo cáo UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch
đầu thầu mua sắm thiết bị dạy nghề Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm năm 2012.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3/2013

Tháng 3/2013, GTSXCN và xuất khẩu sẽ tăng trưởng trở lại sau tháng Tết
và do tác động các việc triển khai thực hiện các giải pháp tháo dỡ khó khăn cho
sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết số
02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chỉnh phủ và việc đẩy nhanh giải ngân các
nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Tỉnh. Tháng 3 cũng là tháng kết
thúc quí I/2013, Sở Công Thương tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm sau:
Nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh sau Tết của các doanh nghiệp.
Rà soát, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ngành Công
Thương quí I/2013.
Xây dựng, ký kết Qui chế phối hợp công tác thống kê giữa Sở Công
Thương và Cục Thống kê.
Tập trung hoàn chỉnh và xây dựng các qui hoạch, đề án theo Chương trình
công tác năm 2013. Báo cáo UBND tỉnh Qui hoạch phát triển dệt may tỉnh Thanh
Hóa đến năm 2020; Qui hoạch điều chỉnh phát triển hệ thống chợ tỉnh Thanh Hóa
đến năm 2020; Qui hoạch điều chỉnh mạng lưới kinh doanh xăng dầu và mạng lưới
in doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chương trình khuyến công quốc gia
năm 2013.
Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê quyết danh sách cấp điện ưu tiên khi thiếu
nguồn năm 2013.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ổn định thị trường hàng
hóa, giá cả./.
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