
UBNDTỈNH THANH HOÁ 
SỞ CÔNG THƯƠNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      1042    /BC-SCT     Thanh Hoá, ngày   16     tháng 5 năm 2013 

 

BÁO CÁO  
Tình hình sản xuất công nghiệp và dịch vụ thương mại tháng 5,  

nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2013 
 

     I. TÌNH HÌNH SX CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÁNG 5/2013 

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 5/2013 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 nên vụ sản xuất, mặt hàng phân bón giảm do tính thời vụ, là 
những nguyên nhân chủ yếu làm cho giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) tháng 
5/2013 đã giảm so với tháng trước, ước đạt 2.062,166 tỷ đồng, bằng 96,5% so 
tháng trước và tăng 13,5% so cùng kỳ.  

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2013, chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) tăng 
7,02%, GTSXCN ước đạt 10.473,65 tỷ đồng, bằng 38,44% kế hoạch (5 tháng 
2012 đạt 36,91% KH), tăng 13,8% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm 35 sản phẩm 
chủ yếu (chiếm tỷ trọng 72,6% KH) đạt 7.871,49 tỷ đồng, bằng 39,8% kế hoạch, 
tăng 13,6% cùng kỳ; nhóm các sản phẩm TTCN và CN khác đạt 2.602,16 tỷ đồng 
đạt 34,9% KH, tăng 14,4% cùng kỳ. 

So với tháng trước, các sản phẩm chủ yếu tăng gồm: Bia tăng 69,1%; xi 
măng tăng 4,8%; clinker tiêu thụ tăng 16,3%; quần áo may sẵn tăng 3,5%; giầy thể 
thao tăng 6,3%; đá ốp lát xây dựng tăng 5,4%; thủy sản đông lạnh tăng 6,1%... 
Trong khi đó, do yếu tố thời vụ, một số sản phẩm giảm như: tinh bột sắn giảm 
65,5%; phân bón giảm 11,5%... Riêng mặt hàng đường, cả 3 nhà máy đều đã kết 
thúc vụ ép trong tháng 4/2013. 

So với tháng cùng kỳ, một số sản phẩm tăng như: Xi măng tăng 30,5%; thuỷ 
sản đông lạnh tăng 29,2%; quần áo may sẵn tăng 50,4%; thuốc lá bao tăng 19,6%; 
phân bón tăng 37%; sữa tươi tăng 15,5%; điện thương phẩm tăng 23,2%; giầy thể 
thao tăng 77,7%... Một số sản phẩm giảm gồm: Bia giảm 17,7%; clinker tiêu thụ 
giảm 48,6%; gạch xây giảm 13,3%; thức ăn gia súc giảm 8,8%; tinh bột sắn giảm 
49,5%; súc sản đông lạnh giảm 33%; đá ốp lát giảm 22,9%; ô tô tải giảm 5,2%.... 

 (Chi tiết có biểu đính kèm) 

* Tình hình cấp điện: Tháng 5/2013 điện thương phẩm ước đạt 228,955 triệu 
kWh tăng 9,1% so với cùng kỳ, trong đó điện phục vụ cho công nghiệp - xây dựng 
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ước đạt 114,469 triệu kWh, tăng 3,8% 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 5/2013 ước đạt 78,786 triệu USD, tăng 5,7% so 
với tháng trước và tăng 39,7% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu chính ngạch 
ước đạt 65,55 triệu USD, tăng 6,1% so với tháng trước và tăng 45,3% so với 
tháng cùng kỳ. 

 Xuất khẩu tháng 5 tăng trưởng thuận lợi do các mặt hàng may và giầy thể 
thao tiếp tục tăng so với tháng trước (may tăng 2,5%, giầy tăng 10,9%). Trong khi 
đó, một số mặt hàng đã bước vào thời vụ xuất khẩu như: cao su, dăm gỗ, đá ốp lát 
lát, gỗ ván ép, cói…. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 7 mặt hàng (kế hoạch 33,6 triệu 
USD) chưa xuất khẩu được gồm: Ferocrom, đá cát kết, men vi sinh, tranh thiêu, 
hàng sơn mài, đũa tre, tăm hương. 

 Lũy kế 5T/2013, tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 340,1 triệu USD bằng 41,5% 
kế hoạch, tăng 41% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu chính ngạch tiếp tục duy 
trì mức tăng trưởng cao, ước đạt 280,42 triệu USD, bằng 41,2% kế hoạch, tăng 
53,9% so với cùng kỳ.  

(Chi tiết có biểu đính kèm) 
  * Nhập khẩu 

Nhập khẩu tháng 5/2013 ước đạt 29,81 triệu USD tăng 1% so với tháng 
trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ. Lũy kế nhập khẩu 5 tháng ước đạt 134,58 
triệu USD tăng 32,2% 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 5/2013 ước đạt 4.047,305 tỷ đồng, tăng 1,6% so với 
tháng trước và tăng 17,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 5T/2013 TMLC ước đạt 
19.724,827 tỷ đồng, bằng 39,4% so với kế hoạch, tăng 17,8% so với cùng kỳ.  

(Chi tiết có biểu đính kèm) 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Thanh Hóa tháng 5/2013 tăng nhẹ 0,04% so với 
tháng trước và tăng 8,16% so với tháng 12/2012. 

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 418 vụ, xử lý 395 vụ 
(10 vụ buôn bán hàng lậu, 13 vụ hàng giả và quyền SHTT, 45 vụ vi phạm 
VSATTP, 103 vụ vi phạm pháp luật giá và 224 vụ vi phạm khác); thu nộp ngân 
sách 892 triệu đồng; trị giá hàng tiêu hủy 133 triệu đồng. 
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 2. Công tác quản lý Nhà nước 

- Họp Hội đồng thẩm định Qui hoạch phát triển dệt may tỉnh Thanh Hóa đến 
năm 2020; Tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch điều chỉnh phát triển hệ thống chợ tỉnh 
Thanh Hóa đến năm 2020; Báo cáo thường trực UBND tỉnh Quy định quản lý Quy 
hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo Kế 
hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ năm 2013; Họp Ban 
chỉ đạo qui hoạch ngành góp ý dự thảo lần 1 Quy hoạch các điểm du lịch làng 
nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Lấy ý kiến các ngành tham gia đề án “Liên kết 
đào tạo nghề du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế”. Lập dự toán Qui hoạch phát triển 
năng lượng tái tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Xây 
dựng Đề án thí điểm chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Lập đề cương, dự 
toán 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.  

- Trình UBND tỉnh Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông 
thôn thay cho chính sách khuyến khích phát triển TTCN và ngành nghề. Thẩm định 
hồ sơ thực hiện Chính sách Khuyến khích phát triển xuất khẩu và Chính sách 
Khuyến khích phát triển TTCN và ngành nghề đợt 1 năm 2013. 

- Làm việc với các Tập đoàn, Tổng Công ty về thực hiện các dự án đầu tư 
công nghiệp trong nội dung biên bản ghi nhớ với tỉnh Thanh Hóa. Ký kết thỏa 
thuận phối hợp công tác thống kê giữa Sở Công Thương và Cục Thống kê. Tham 
dự, ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị hợp tác phát triển công thương khu vực 
Bắc Trung Bộ. 

 - Rà soát toàn diện tình hình thực hiện và dự báo khả năng thực hiện kế 
hoạch cả năm các chỉ tiêu GTSXCN, xuất khẩu, tổng mức lưu chuyển hàng hóa 
bán lẻ báo cáo UBND tỉnh tình. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 02-
NQ/CP của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị 
trường báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Chương 
trình phát triển nguồn nhân lực và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng 
ven biển. Báo cáo 5 năm thực hiện nghị quyết TW 7 (khóa IX) về phát triển nông 
nghiệp, nông thôn, nông dân.  

- Theo dõi sát tình hình cấp điện mùa khô 2013, phối hợp với Điện lực 
Thanh Hóa thực hiện việc ưu tiên cấp điện khi thiếu nguồn đã được UBND tỉnh 
phê duyệt; giải quyết xong đường điện 35 KV cấp điện cho Công ty TNHH 888 
(huyện Quảng Xương); Báo cáo Chủ tịch tỉnh di chuyển trạm biến áp cấp điện cho 
trạm bơm Hoằng Giang - Hoằng Hóa; Thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán 7 
công trình điện; đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ giao nhận 
và hoàn trả đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn. 

- Đăng ký với Bộ Công Thương đề tài khoa học năm 2014; Xây dựng kế 
hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2014; thẩm định 36 hồ sơ 
cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, 2 hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ANTP trong lĩnh vực sản xuất. 
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 - Tổ chức 2 lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng và nghiệp vụ quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại cho các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Triển khai công tác tiết kiệm năng lượng tại huyện Vĩnh 
Lộc, Thạch Thành và thị xã Sầm Sơn; Chương trình khuyến công địa phương tại 
huyện Thọ Xuân, Tĩnh Gia, Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn; Chương trình "Đưa hàng 
Việt về nông thôn"; Chương trình "Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn các tỉnh 
phía Bắc - Thanh Hóa 2013". Tổ chức cho doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển 
lãm Thương mại - Du lịch Quảng Bình, Hội chợ giao lưu kinh tế tại Nghệ An. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2013 

 - 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. 

 - 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, dự kiến làm việc với 2 huyện khu vực miền núi. 

 - Bám sát chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh tại thông báo kết luận các phiên 
họp thường kỳ tháng 2, tháng 3 và tháng 4 năm 2013. 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. 

 - Trình UBND tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp theo Chính sách hỗ trợ sản xuất 
kinh doanh hàng xuất khẩu và Chính sách khuyến khích TTCN và đào tạo nghề sau 
khi có kết quả thẩm định. Hỗ trợ các huyện hoàn chỉnh thủ tục đầu tư hạ tầng cụm 
công nghiệp theo Quyết định 60/QĐ-TTg. 

 - Bố trí bộ phận thường trực thường xuyên theo dõi tình hình cấp điện các 
tháng cao điểm, ưu tiên cấp điện theo danh sách ưu tiên cấp điện khi thiếu nguồn 
UBND tỉnh đã phê duyệt. Triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án cấp điện cho 
các thôn bản chưa có điện. Kiểm tra công tác quản lý, giá bán điện 2 xã trên địa 
bàn huyện Quảng Xương.  

 - Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt ngành công thương, xây dựng 
kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão năm 2013. Xúc tiến kiện toàn tổ chức và 
hoạt động của hiệp hội thủ công mỹ nghệ. 

 - Họp giao ban công tác phối hợp quản lý vật liệu nổ. Kiểm tra đề xuất ý 
kiến về việc tạm dừng khai thác mỏ đá spilit xã Hà Dương, Hà Trung của công ty 
TNHH Hà Thịnh. Tổ chức kế hoạch triển khai huấn luyện về an toàn hóa chất. 
Tập huấn về Tiết kiệm điện trong hộ gia đình. 

 - Tiếp tục thực hiện Chương trình khuyến công 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”. 
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 - Tiếp tục triển khai chương trình công tác và Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo 
năm 2013; Chuẩn bị tốt điều kiện để các khóa đào tạo của trường Trung cấp nghề 
thương mại du lịch đi thực tập, kiến tập. 

  - Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường theo các mặt hàng thời 
vụ mùa hè như: Mũ bảo hiểm, VSATTP, điện lạnh, nước giải khát...; thực hiện 
nghiêm các quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các địa bàn 
trọng điểm (khu du lịch biển, chợ trung tâm, siêu thị, trung tâm và các khu phố 
thương mại; đẩy mạnh hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./. 
   
Nơi nhận:                                                GIÁM ĐỐC  
- Bộ Công Thương;     
- Vụ KH-Bộ CT; 
- Cục CNĐP; 
- Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND;    (để báo cáo) 
- UBND tỉnh;    
- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- VP UBND tỉnh;                                                  Hoàng Văn Hùng 
- Lưu: VT, KHTH.                           
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