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BÁO CÁO  
Tình hình công tác tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2013 
 

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2013 

1. Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 

1.1. Sản xuất công nghiệp 

Nhìn chung, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 
đã có chuyển biến tích cực. GTSXCN tháng 1/2013 ước đạt 2.612,455 tỷ đồng, 
tăng 0,6% so tháng trước, tăng 43,2% so cùng kỳ (Trong đó: Khu vực công 
nghiệp địa phương ước đạt 1.402,601 tỷ đồng, tăng 1,5% so tháng trước, tăng  
49,6% so với cùng kỳ). Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) tháng 1 ước tăng 
3,62% so với tháng trước và tăng 27,79% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp 
tăng là do: Các nhà máy đường đang chính vụ ép; Các nhà máy xi măng đều 
tăng sản lượng xi măng, trong đó Công ty Xi măng Bỉm Sơn đẩy mạnh tiêu thụ 
xi măng, giảm tiêu thụ clinker; Thủy sản khai thác đang giữa vụ “cá bắc”, các 
doanh nghiệp đẩy mạnh chế biến; Giầy liên hóa đang là tháng cao điểm xuất 
khẩu; Sữa Milas có thị trường tiêu thụ tốt sau khi Vinamilk tham gia 55% vốn 
điều lệ; Phân bón tăng sản xuất để đáp ứng vụ xuân hè vv… 

* GTSX các ngành công nghiệp cấp I:  ngành công nghiệp chế biến tăng 
43,3% so với cùng kỳ; Ngành sản xuất, phân phối điện, nước tăng 13,4% so với 
cùng kỳ; Ngành công nghiệp khai thác mỏ tăng 39,7% so với cùng kỳ. 

* Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu: 

  So với tháng trước: Sản phẩm tăng gồm: Đường kết tinh tăng 5,9%; Clinker 
tiêu thụ tăng 7,2%; Thuỷ sản đông lạnh tăng 2,8%; Phân bón các loại tăng 3,3%; 
Giầy liên hóa tăng 5%; Súc sản đông lạnh tăng 7,9%; Sữa tươi tăng 7,2%; Ô tô tải 
tăng 36,4% vv ... Sản phẩm giảm gồm: Bia giảm 19,4%; Xi măng giảm 1,8%; 
Quần áo may sẵn giảm 16,8%; Bao bì giảm 5,7%; Giấy vàng mã giảm 9,8% vv... 

So với tháng cùng kỳ: Hầu hết các sản phẩm chủ yếu đều tăng mạnh như: 
Đường kết tinh tăng 88,9%; Bia tăng 16,4%; Xi măng tăng 37,2%; Thuỷ sản 
đông lạnh tăng 2,2 lần; Thuốc lá bao tăng 27,4%; Phân bón tăng 24,8%; Giầy 
liên hóa tăng 2,04 lần; Đá khai thác tăng 41,7%; Cát xây dựng tăng 51,2%; Sữa 
tươi tăng 31,9%; Gạch lát nền Picenza tăng 28,7%; Điện thương phẩm tăng 
15,6% vv… Một số sản phẩm giảm gồm: Clinker tiêu thụ giảm 5,6%; Bao bì 
giảm 1,1%; Đá ốp lát giảm 19,2%; Đá phụ gia xi măng giảm 7,4% vv ... 

(Chi tiết có biểu đính kèm) 

* Tình hình cấp điện: điện thương phẩm phục vụ cho công nghiệp - xây 
dựng tháng 1 đạt 112.560.000 KWh, tăng 26,6% so cùng kỳ, đảm bảo được nhu 
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cầu cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Trong tháng, đã khởi công 
Dự án phân phối điện hiệu quả khu vực phía Bắc. 

* Tình hình hàng tồn kho:  Tính đến thời điểm 15/01/2013, hàng tồn kho 
tại các doanh nghiệp sản xuất đã giảm đáng kể so với những tháng trước, ước 
còn 3.473,5 tỷ đồng (giá hiện hành). Trong đó, một số mặt hàng tồn kho tăng, 
nhằm “gối đơn hàng” phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán và sản 
xuất vụ xuân hè như: phân bón, bia, đường; Mặt hàng xi măng nhờ thực hiện tốt 
các giải pháp chỉ đạo của tỉnh đã giảm rõ rệt, chỉ còn 40.000 tấn; Còn 3 mặt 
hàng đáng lưu ý là ô tô tải (1.416 chiếc), gạch xây (127 triệu viên) và đá ốp lát 
516 nghìn m2. Những mặt hàng này còn khó bán cho đến sau Tết Nguyên đán, 
nhưng sau khi các giải pháp tháo dỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ 
thị trường, giải quyết nợ xấu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của 
Chính phủ phát huy tác dụng, tiến độ đầu tư và thực hiện các công trình xây 
dựng tăng, sẽ giảm được tồn kho các mặt hàng VLXD này. 

1.2. Hoạt động thương mại 

  * Xuất khẩu 

Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu tháng 1/2013 ước đạt 60,332 triệu USD, 
bằng 100,8% so với tháng trước và tăng 58,3% so với cùng kỳ. Trong đó xuất 
khẩu chính ngạch tiếp tục đà tăng trưởng mạnh, đạt 49,124 triệu USD bằng 
100,6% so với tháng trước, tăng 84,4% so với cùng kỳ 

Xuất khẩu hàng hóa tăng cao ngay từ tháng đầu năm, do thị trường thế giới 
đã khôi phục sau nghỉ lễ Noen và tết dương lịch. So với tháng trước, một số mặt 
hàng XK tăng như: Hàng may mặc tăng 12%; Dăm gỗ tăng 68,6%; Chả cá Surimi  
tăng 2,4 lần; Bóng đá tăng 2,8%; Tinh bột sắn tăng 10%... Tuy nhiên, cũng có 
một số mặt hàng giảm như: Xi măng giảm 4,2%; Ba lô giảm 25,7% ...  

(Chi tiết có biểu đính kèm) 

  * Nhập khẩu 

Nhập khẩu tháng 1/2013 ước đạt 26,99 triệu USD bằng 95,2 % so với 
tháng trước và tăng  45,1 % so với tháng cùng kỳ. Trong đó, chủ yếu là nhập 
khẩu của các doanh nghiệp FDI, đạt 23,47 triệu USD tăng 1,5% so với tháng 
trước và tăng 48,7 % so với tháng cùng kỳ.  

* Thương mại nội địa 

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 1/2013 ước đạt 
3.797,66 tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 4,3%  so với cùng kỳ.   

(Chi tiết có biểu đính kèm) 

 Tổng giá trị hàng hóa dự trữ phục vụ Tết Nguyên đán Quí tỵ tại các doanh 
nghiệp đạt 1.558 tỷ đồng. 

 Tháng 01/2013 có nhiều nhóm mặt hàng tăng giá, trong đó tăng mạnh là 
nhóm dịch vụ y tế do tác động của việc tăng viện phí, nhóm thực phẩm tăng do 
thời tiết rét đậm kéo dài tác động bất lợi đến sản xuất làm cho một số mặt tăng 
giá (rau xanh tăng từ 50% - 100%, trứng gà tăng 16%, thực phẩm tươi sống tăng 
từ 10% - 20%) v.v...  
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 2. Công tác quản lý Nhà nước 

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2013; Triển khai công tác giao kế hoạch cho các huyện, thị xã, thành phố 
và một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh. 

Trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển dệt, 
may tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; 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. 

Khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và hàng tồn 
kho của các doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho. 
Rà soát, lập danh sách các đơn vị, doanh nghiệp ưu tiên cấp điện khi thiếu nguồn 
năm 2013, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Làm việc với một số UBND 
huyện về phương hướng phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn huyện. 

Triển khai thực hiện Thông tư số 29/TT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ 
Công Thương qui định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý Bộ Công Thương; 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. 

Tiếp tục 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. Trong tháng, QLTT đã kiểm tra 248 vụ, xử lý 240 vụ. Tổng số tiền 
thu phạt vi phạm hành chính: 565 triệu đồng, trị giá hàng tịch thu 101 triệu đồng. 

Vận động các doanh nghiệp tham gia Hội chợ Xuân 2013 từ ngày 28/01 
đến ngày 6/02/2013 tại Hà Nội; Hoàn thành 02 mô hình sử dụng khí BIOGAS 
phát điện cho 02 trang trại trong tỉnh theo chương trình tiết kiệm năng lượng của 
Bộ Công Thương; Hoàn thành ký kết hợp đồng với Sở Khoa học và Công nghệ 
về đề tài khoa học cấp tỉnh "Điều tra đánh giá hiện trạng công nghệ sản xuất 10 
mặt hàng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa". 

Triển khai công tác tuyển sinh các hệ đào tạo ngắn hạn và dài hạn đào tạo 
nghề thương mại du lịch; Chuẩn bị tổ chức đào tạo tập huấn kiến thức về 
ATVSTP trên địa bàn tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 2/2013 

 Tháng 2, do ảnh hưởng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, GTSXCN và giá trị xuất 
khẩu sẽ giảm so với tháng 1, nhưng không giảm quá nhiều, do các doanh nghiệp 
vẫn phải tổ chức đẩy mạnh sản xuất để tiêu thụ nguyên liệu (mía, sắn, thủy sản), 
hoặc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng (thuốc lá, bia, phân bón, nước máy, điện 
thương phẩm, sữa tươi...). Trong khi đó, thị trường nội địa lại là thời điểm sôi 
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động nhất trong năm, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch 
vụ sẽ tăng mạnh. Sở Công Thương đang chỉ đạo tập trung cao cho công tác quản 
lý thị trường, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/01/2013 của 
Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quí Tỵ năm 2013 và Chỉ 
thị số 31/CT-UBND ngày 09/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời thực 
hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác như: 

 Triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 
01/NQ-CP của Chính phủ ngày 07/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, 
điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách Nhà 
nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải 
pháp tháo dỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ 
xấu; Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2013 ; Thông tư số 
40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công Thương quy định cấp giấy xác 
nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công 
Thương và Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công 
Thương quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong 
quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội bộ. 

  Tiếp tục hoàn chỉnh các qui hoạch, đề án đang xây dựng; Xây dựng đề 
cương, dự toán các Qui hoạch được giao trong năm 2013 gồm: Quy hoạch điều 
chỉnh phát triển tổng thể công nghiệp, thương mại; Quy hoạch phát triển công 
nghiệp phụ trợ; Quy hoạch điều chính phát triển công nghiệp cơ khí; Quy hoạch 
điều chính phát triển công nghiệp hóa chất; Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới siêu 
thị, trung tâm thương mại; Chương trình xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 

 Tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia Hội chợ Xuân tại Hà Nội 2013; 
triển khai thực hiện Đề án tiết  kiệm năng lượng năm 2013./. 
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