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BÁO CÁO
Tình hình sản xuất công nghiệp và dịch vụ thương mại tháng 8,
nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2013
I. TÌNH HÌNH SX CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÁNG 8/2013

1. Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại
1.1. Sản xuất công nghiệp
Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8/2013 vẫn cơ bản ổn định và
tiếp tục duy trì tăng trưởng ở hầu hết các sản phẩm công nghiệp truyền thống chủ
yếu. GTSXCN tháng 8 ước đạt 2.179,166 tỷ đồng, tăng 3,5% so tháng trước và
tăng 11,5% so với tháng cùng kỳ.
Lũy kế 8T/2013, chỉ số SXCN (IIP) tăng 8,78%, GTSXCN ước đạt
16.819,634 tỷ đồng, bằng 61,72% kế hoạch (8T/2012 đạt 58,6% KH), tăng 14%
so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm 35 sản phẩm chủ yếu đạt 12.284,49 tỷ đồng, bằng
62,1% kế hoạch, tăng 12,6% so với cùng kỳ; nhóm các sản phẩm TTCN và CN
khác đạt 4.535,14 tỷ đồng đạt 60,8% KH, tăng 17,7% so với cùng kỳ.
So với tháng trước, một số sản phẩm tăng như: Bia tăng 18,6%; clinker tiêu
thụ tăng 26,5%; ôtô tải tăng 22,8%; quặng sắt tăng 20%; thuỷ sản đông lạnh tăng
4,3%; quần áo may sẵn tăng 2,8%; gạch lát nền tăng 15,2%; quặng secpentine tăng
7,4%; thức ăn gia súc tăng 6,1%; bao bì tăng 4,5%... Trong khi đó, một số sản
phẩm giảm như: Chiếu cói giảm 44,7%; sữa tươi giảm 42,7%…
So với tháng cùng kỳ, một số sản phẩm tăng như: Xi măng tăng 5,3%; bia
các loại tăng 8,2%; thuốc lá bao tăng 11,6%; quần áo may sẵn tăng 42,1%; phân
bón tăng 48,2%; bao bì tăng 91,2%; giầy thể thao tăng 61,3%; điện SX tăng
94,9%; điện thương phẩm tăng 11,3%; giấy vàng mã tăng 45,7%;… Một số sản
phẩm giảm gồm: Clinker tiêu thụ giảm 30,1%; gạch xây giảm 16,2%; thép cán
giảm 12,9%; thức ăn gia súc giảm 9,7%; chiếu cói giảm 52%; sữa tươi giảm 63%;
ô tô tải giảm 29,2%...
(Chi tiết có biểu đính kèm)

* Tình hình cấp điện: Điện thương phẩm tháng 8 ước đạt 218,834 triệu
kWh tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó điện phục vụ cho công nghiệp - xây dựng
ước đạt 113,103 triệu kWh, tăng 19% so cùng kỳ, đáp ứng tốt nhu cầu cho sản
xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
1.2. Hoạt động thương mại
* Xuất khẩu
Tổng giá trị xuất khẩu tháng 8/2013 ước đạt 80,97 triệu USD, bằng 95,7%
so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ. Trong đó: Xuất khẩu chính ngạch

ước đạt 66,887 triệu USD bằng 94,6% so với tháng trước và bằng 99,5% so với
tháng cùng kỳ.
Nguyên nhân xuất khẩu tháng 8 giảm so với tháng trước là do: Mặt hàng giầy
thể thao giảm 28% theo thời vụ chuyển tiếp đơn hàng trong năm; Dăm gỗ giảm
39,4% do bị ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều; thịt lợn giảm 35,5% do giá thị
trường thế giới giảm mạnh…
Lũy kế 8T/2013, tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 596,104 triệu USD tăng
28,6% so với cùng kỳ và bằng 72,7% kế hoạch. Trong đó xuất khẩu chính ngạch
tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, ước đạt 494,535 triệu USD tăng 33% so với
cùng kỳ và bằng 72,7% kế hoạch.
(Chi tiết có biểu đính kèm)

* Nhập khẩu
Nhập khẩu tháng 8/2013 ước đạt 34,44 triệu USD bằng 87,4% so với tháng
trước và tăng 17,4% so với tháng cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, nhập khẩu ước đạt
247,411 triệu USD tăng 29,6% so với cùng kỳ. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu
là: Nguyên phụ liệu sản xuất tân dược; phụ liệu hàng may mặc; phụ liệu giầy dép;
máy móc thiết bị phụ tùng; hàng hoá khác,... đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, đặc
biệt là các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực may mặc, giầy thể thao.
* Thương mại nội địa
Thị trường nội tỉnh tiếp tục ổn định, đáp ứng tốt mọi nhu cầu sản xuất và tiêu
dùng sinh hoạt của nhân dân. Thị trường các mặt hàng phục vụ năm học mới như
sách giáo khoa, đồ dùng học tập, quần áo đồng phục… đã sôi động do nhu cầu mua
tăng cao, nhưng nhờ nguồn cung dồi dào nên giá cả vẫn bình ổn. Tổng mức bán lẻ
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8/2013 ước đạt 3.973,59 tỷ đồng, bằng 95,6%
so với tháng trước và tăng 13,2% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 8T/2013 ước đạt
31.981 tỷ đồng, bằng 62,7% kế hoạch, tăng 17,2% so với cùng kỳ.
(Chi tiết có biểu đính kèm)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Thanh Hóa tháng 8/2013 tăng 0,95% so với tháng
trước và tăng 8,76% so với tháng 12/2012.
Trong tháng, do phải chờ mẫu ấn chỉ mới khi triển khai Luật Xử lý vi phạm
hành chính, nên Chi cục Quản lý thị trường chỉ kiểm tra 31 vụ, xử lý 37 vụ (tồn 6
vụ từ tháng trước); thu nộp ngân sách 185,9 triệu đồng; trị giá hàng chờ tiêu hủy
457,4 triệu đồng. Tuy nhiên, lực lượng QLTT vẫn tăng cường bám sát, hướng dẫn
các cơ sở kinh doanh chấp hành các quy định của pháp luật.
2. Công tác quản lý Nhà nước
- Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điều chỉnh phát triển hệ thống
chợ tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; tiếp tục thực hiện Quy hoạch mạng lưới kinh
doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quy hoạch
các điểm du lịch làng nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quy hoạch phát triển
năng lượng tái tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Dự
thảo Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu; Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh
hoàn chỉnh dự thảo Dự án “mô hình chợ thí điểm bảo đảm VSATTP”; Trình Chủ
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tịch UBND tỉnh đề nghị phê duyệt Dự án xây dựng “Mô hình chợ thí điểm bảo
đảm vệ sinh an toàn thực phẩm” tại chợ Tây Thành, thành phố Thanh Hóa và
Chương trình xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết của Tỉnh ủy về
giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện miền núi đến năm 2020.
- Trình UBND tỉnh về việc phê duyệt quy chế hoạt động Ban tham vấn cấp
tỉnh nhằm thực hiện Chương trình Quốc gia về phát triển ngành mây tre đan và
phát triển kinh tế địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Triển khai thực hiện Đề án thực thi hiệp định hàng rào kỹ thuật thương mại
2013 - 2015 tỉnh Thanh Hóa; Tổ chức Hội nghị trao đổi QLNN lĩnh vực Kỹ thuật
- An toàn - Môi trường 6 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ; xây dựng phương án,
tham gia ý kiến về việc sử dụng VLNCN để khắc phục sự cố do lụt, bão gây ra
trên địa bàn tỉnh.
- Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 21/CT-TW của Bộ Chính Trị (khóa
X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát
ma túy trong tình hình mới.
- Phối hợp chuẩn bị đầu tư đưa điện về thôn bản để tiếp tục triển khai dự án
đưa điện về thôn bản. Đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình thi đua “Gia
đình tiết kiệm điện” tỉnh Thanh Hóa.
- Trình thẩm định và phê duyệt Danh mục kế hoạch và thực hiện chương
trình khuyến công năm 2014; xây dựng kế hoạch chương trình tiết kiệm năng
lượng 2014; xây dựng kế hoạch sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đợt 7/2013; xây
dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2014.
- Tổ chức cho doanh nghiệp trong tỉnh tham gia Hội chợ Công nghiệp Thương mại tại Thừa Thiên Huế; triển khai thực hiện chương trình “Hội chợ hàng
công nghiệp nông thôn các tỉnh phía Bắc - Thanh Hóa 2013.
- Xây dựng phương án sắp xếp lại tổ chức các phòng, ban Sở; khôi phục
hoạt động Trang thông tin điện tử Sở; hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với dự án
xây dựng phòng trưng bày sản phẩm công nghiệp.
- Xây dựng bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra 2013; báo cáo công tác giải
quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp Quốc hội.
- Tiếp tục công tác tuyển sinh đào tạo nghề Thương mại du lịch; triển khai
thực hiện Đề án “Liên kết đào tạo nghề du lịch theo tiêu chuẩn Quốc tế trên địa
bàn tỉnh Thanh Hóa” theo Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ động phương án, tổ chức trực ban ứng phó cơn bão số 6 và số 7.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9/2013

- Tập trung chỉ đạo thực hiện đúng thời hạn, có chất lượng các đề án, qui
hoạch đang xây dựng.
- Rà soát, báo cáo UBND tỉnh kết quả SXCN, thương mại dịch vụ 9 tháng
đầu năm, dự báo cả năm; xây dựng kế hoạch 2014 lần 2 sát với tình hình thực tế.
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- Nắm bắt tình hình đầu tư các dự án ngành Công Thương; tình hình sản
xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh để có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ, nhằm đẩy mạnh
SXKD, tăng khối lượng tiêu thụ sản phẩm những tháng cuối năm.
- Phối hợp với Ban tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công ty CP Xi
măng Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về tái cơ cấu kinh tế và
tái cấu trúc doanh nghiệp cho các chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý.
- Tổ chức Hội nghị quảng bá sản phẩm, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và Hội
nghị khách hàng cho nhà máy ô tô VEAM.
- Đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh;
Triển khai thực hiện dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện; Báo cáo
UBND tỉnh về bổ sung nhân sự Ban chỉ đạo thực hiện bảo vệ an toàn lưới điện
cao áp tỉnh Thanh Hóa.
- Triển khai Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công
Thương quy định về Kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
trong lĩnh vực công nghiệp; Thông tư số 18/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013 của
Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí
dầu mỏ hóa lỏng bằng thép; Phối hợp với Viện Địa lý thực hiện đề tài khoa học
công nghệ cấp Nhà nước: Đánh giá mức độ tổn thương của hệ thống kinh tế xã
hội do tác động của biến đổi khí hậu ở vùng Bắc Trung Bộ.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng VLNCN đợt 8/2013; triển khai xây dựng đề
án các chương trình khuyến công và chương trình năng lượng năm 2014.
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo nghề thương mại, du lịch
năm 2013; triển khai Đề án “Liên kết đào tạo nghề du lịch theo tiêu chuẩn Quốc
tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả và gian
lận thương mại, tập trung vào các mặt hàng thời vụ như: sách giáo khoa và đồ
dùng học tập, phân bón, hàng thực phẩm...tăng cường kiểm tra việc chấp hành các
quy định của Nhà nước về quản lý giá, bán hàng hóa dịch vụ theo đúng giá; đẩy
mạnh hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Tiếp tục thực hiện Phương án phòng chống lụt, bão, thiên tai năm 2013./.
Nơi nhận
- 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;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, KHTH.
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