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Tình hình sản xuất công nghiệp và dịch vụ thương mại tháng 4,
nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2013
I. TÌNH HÌNH SX CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÁNG 4/2013

1. Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại
1.1. Sản xuất công nghiệp
Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 4/2013 vẫn duy trì
được đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do mặt hàng đường và
tinh bột sắn đã kết thúc niên vụ sản xuất, là nguyên nhân chủ yếu làm cho giá trị
sản xuất công nghiệp (GTSXCN) tháng 4/2013 đã giảm so với tháng trước, ước đạt
2.115,186 tỷ đồng, bằng 93,3% so tháng trước và tăng 15,7% so cùng kỳ.
Lũy kế 4 tháng đầu năm 2013, chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) 4 tháng
tăng 10,16%, GTSXCN ước đạt 8.388,9 tỷ đồng, bằng 30,8% kế hoạch (4 tháng
2012 đạt 29,6% KH), tăng 13,6% so với cùng kỳ.
So với tháng trước, nhóm 34 sản phẩm chủ yếu (chiếm tỷ trọng 72,6% KH)
giảm 3,2%; nhóm các sản phẩm TTCN khác tăng 8,8%. Các sản phẩm chủ yếu tăng
gồm: Bia tăng 65,6%; thuỷ sản đông lạnh tăng 10,3%; quần áo may sẵn tăng 6,3%;
xi măng tăng 3%; ô tô tải tăng 15,4%; giầy thể thao xuất khẩu tăng 2,4%;... Trong
khi đó, do yếu tố thời vụ, một số sản phẩm giảm như: đường mía giảm 49,7%; tinh
bột sắn giảm 9,7%; phân bón giảm 3,9%...,
So với tháng cùng kỳ, một số sản phẩm tăng như: Xi măng tăng 20,1%: thuỷ
sản đông lạnh tăng 14,8%; quần áo may sẵn tăng 39,2%; thuốc lá bao tăng 4,6%;
phân bón tăng 30,4%; sữa tươi tăng 26,7%; điện thương phẩm tăng 20,7%; giầy
thể thao tăng 48,2%... Một số sản phẩm giảm gồm: Bia các loại giảm 11,6%;
clinker tiêu thụ giảm 35,5%; thức ăn gia súc giảm 13,7%; súc sản đông lạnh giảm
32,5%; đá ốp lát xây dựng giảm 34,1%; ô tô tải giảm 23,5%....
(Chi tiết có biểu đính kèm)

* Tình hình cấp điện: Tháng 4/2013 điện thương phẩm ước đạt 199,987 triệu
KWh tăng 9,2% so với cùng kỳ, trong đó điện phục vụ cho công nghiệp - xây dựng
ước đạt 110,286 triệu KWh, tăng 6% so cùng kỳ, đáp ứng tốt nhu cầu cho sản xuất
của các doanh nghiệp và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
1.2. Hoạt động thương mại
* Xuất khẩu
Tổng giá trị xuất khẩu tháng 4/2013 ước đạt 73,624 triệu USD, tăng 14,4%
so với tháng trước và tăng 44% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu chính ngạch

ước đạt 61,36 triệu USD, tăng 17,5% so với tháng trước và tăng 57,3% so với
tháng cùng kỳ.
Lũy kế 4T/2013, tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 260,371 triệu USD bằng
31,8% so với kế hoạch năm, tăng 41,7% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu
chính ngạch tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, ước đạt 214,431 triệu USD,
bằng 31,5% so với kế hoạch, tăng 56,4% so với cùng kỳ.
Xuất khẩu tăng trưởng thuận lợi chủ yếu do nhóm hàng may mặc và giầy
(chiếm tỷ trọng 65,3% kế hoạch) có thị trường ổn định, các doanh nghiệp đã ký đủ
đơn hàng hết quí II/2013, một số cơ sở may mặc mới qui mô lớn đã có sản phẩm
như: Công TNHH 888, Công ty Tiên Sơn – Lucky (Yên Định); Xưởng may 1 của
Công ty Việt Thanh…, Trong tháng, đã có thêm sản phẩm xuất khẩu mới là xi măng
Nghi Sơn xuất thị trường Srilanka. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung, nhiều
doanh nghiệp nhỏ của tỉnh đã dừng xuất khẩu, đến hết tháng 4 chỉ còn 67 doanh
nghiệp xuất khẩu (so với 82 doanh nghiệp năm 2012), tập trung vào các mặt hàng: đá
ốp lát, cói, dăm gỗ, ferocrom, bao bì…
(Chi tiết có biểu đính kèm)

* Nhập khẩu
Nhập khẩu tháng 4/2013 ước đạt 30,015 triệu USD tăng 3,9% so với tháng
trước và tăng 63,9% so với tháng cùng kỳ. Lũy kế nhập khẩu 4 tháng ước đạt
105,014 triệu USD tăng 38,6 % 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; hàng hoá khác...
* Thương mại nội địa
Thị trường hàng hóa và dịch vụ tương đối ổn định, đáp ứng tốt mọi nhu cầu
sản xuất và tiêu dùng sinh hoạt của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh
thu dịch vụ (TMLC) tháng 4/2013 ước đạt 3.942,274 tỷ đồng, tăng 1,1% so với
tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 4T/2013 TMLC ước đạt
15.634,5 tỷ đồng, bằng 30,7% so với kế hoạch, tăng 17,5% so với cùng kỳ.
(Chi tiết có biểu đính kèm)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Thanh Hóa tháng 4/2013 tăng nhẹ 0,24% so với
tháng trước và tăng 8,11% so với tháng 12/2012, có 8 nhóm hàng tăng giá, 2
nhóm ổn định, 1 nhóm giảm nhẹ.
Trong tháng, Chi cục Quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi
phạm trong sản xuất, buôn bán mũ bảo hiểm; kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ
hóa lỏng, kinh doanh vàng; VSATTP. Kết quả đã kiểm tra 332 vụ, xử lý 295 vụ
(10 vụ buôn bán hàng lậu, 27 vụ hàng giả và quyền SHTT, 4 vụ vi phạm
VSATTP, 76 vụ vi phạm pháp luật giá và 178 vụ vi phạm khác); thu nộp ngân
sách 761 triệu đồng; trị giá hàng tiêu hủy 4,2 triệu đồng; tiền vi phạt vi phạm hành
chính 756,8 triệu đồng; trị giá hàng chờ bán và chờ tiêu hủy 48 triệu đồng.
2. Công tác quản lý Nhà nước
- Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Qui hoạch phát triển dệt may tỉnh
Thanh Hóa đến năm 2020; Tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch điều chỉnh phát triển hệ
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thống chợ tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; Trình Chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt
Quy định quản lý Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa và Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ
năm 2013; 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 đề cương, dự toán kinh phí đề án: Điều tra, khảo sát, rà soát nguồn lực
“Phát triển Ngành Công Thương Thanh Hoá giai đoạn 2005 - 2012, định hướng
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Xây dựng đề cương các qui hoạch được
giao trong Chương trình công tác năm 2013 của UBND tỉnh.
- Tiếp tục thực hiện Chương trình công tác của Sở làm việc với Huyện Nông
Cống và Hoằng Hóa về tình hình sản xuất công nghiệp và dịch vụ thương mại trên
địa bàn.
- Hướng dẫn các doanh nghiệp hồ sơ thực hiện Chính sách Khuyến khích
phát triển xuất khẩu; Chính sách Khuyến khích phát triển TTCN và ngành nghề.
- Theo dõi sát tình hình cấp điện mùa khô 2013, phối hợp với Điện lực
Thanh Hóa xây dựng kế hoạch cung cấp điện hợp lý cho sản xuất kinh doanh và
trình UBND tỉnh danh sách cấp điện ưu tiên khi thiếu nguồn; giải quyết đường
điện 35 KV cấp điện cho Công ty TNHH 888 (huyện Quảng Xương); Báo cáo
Chủ tịch tỉnh về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về đầu tư nâng cấp lưới điện
nông thôn đến các thôn bản chưa có điện theo Công văn số 57/UBND-THKH ngày
04/01/1013 của UBND tỉnh.
- Rà soát, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh đối với toàn bộ các dự án đầu tư, sản
xuất ferocrom; các dự án sản xuất, chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh.
- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh công tác hướng ứng tuần lễ Quốc gia an toàn
vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2013; Xây dựng kế hoạch sản xuất
sạch hơn 2014, đấu mối với Bộ Công Thương xin thực hiện ở Thanh Hóa;
- Triển khai xây dựng tuyến phố “Nói không với hàng giả, hàng không đảm
bảo chất lượng, hàng không đảm bảo VSATTP” tại thị trấn Huyện Thạch Thành và
Huyện Ngọc Lặc.
- Triển khai kế hoạch chương trình khuyến công quốc gia năm 2013;
chương trình "Đưa hàng Việt về nông thôn"; chương trình "Hội chợ hàng công
nghiệp nông thôn các tỉnh phía Bắc - Thanh Hóa 2013" và tổng kết xây dựng mô
hình “Chợ vệ sinh an toàn thực phẩm”.
- Triển khai công tác tuyển sinh đào tạo nghề thương mại du lịch. Hoàn
thành báo cáo chi tiết đề án “Liên kết đào tạo nghề Du lịch theo tiêu chuẩn quốc
tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” trình UBND tỉnh phê duyệt.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2013

- Tiếp tục thực hiện Chương trình công tác của Sở làm việc với một số
huyện, thị xã, thành phố về tình hình sản xuất công nghiệp và dịch vụ thương mại
trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung
được giao trong Biên bản ghi nhớ ký kết với các Huyện: Cẩm Thủy, Hoằng Hóa,
Nông Cống.
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- Tập trung rà soát tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đánh giá
tình hình thực hiện Kế hoạch Công Thương 6 tháng đầu năm, dự báo khả năng
hoàn thành Kế hoạch cả năm.
- Tập trung chỉ đạo thực hiện đúng thời hạn, có chất lượng các đề án, qui
hoạch đang xây dựng, có trong Chương trình công tác năm 2013 của UBND tỉnh.
- Hoàn chỉnh dự thảo Chính sách Khuyến khích phát triển công nghiệp nông
thôn thay thế Chính sách Khuyến khích phát triển TTCN và ngành nghề, báo cáo
UBND tỉnh. Thẩm định trình UBND tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp theo Chính sách
hỗ trợ sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu.
- Tiếp tục làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa về tình hình cấp điện
ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn; Triển khai thực hiện dự án đầu
tư lưới điện Quốc gia cho các thôn bản chưa có điện trên địa bàn theo chỉ đạo của
UBND tỉnh.
- Xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học môi trường tỉnh Thanh Hóa,
đăng ký Bộ Công Thương.
- Thực hiện chương trình khuyến công quốc gia năm 2013; chương
trình "Đưa hàng Việt về nông thôn" ; tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tổ chức
chương trình "Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn các tỉnh phía Bắc - Thanh
Hóa 2013"; Phối hợp với UBMTTQ tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
- Tiếp tục triển khai chương trình công tác và Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo
năm 2013; Xây dựng Danh mục thiết bị dạy nghề được mua sắm trong Dự án đổi
mới và phát triển dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia việc làm năm
2013 trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Luật ban hành văn bản QPPL năm
2008 theo yêu cầu của UBND tỉnh và Sở Tư Pháp.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật trong
kinh doanh thương mại; nhân rộng mô hình tuyến phố kinh doanh văn minh
thương mại; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các
mặt hàng: Mũ bảo hiểm, VSATTP, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các mặt hàng
phục vụ du lịch hè và các mặt hàng tiêu dùng khác; thực hiện nghiêm các quy
định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; đẩy mạnh hoạt động bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng./.
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