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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
CÔNG THƯƠNG THÁNG 7
1. Công tác quản lý Nhà nƣớc về lĩnh vực công nghiệp
* Tham mưu UBND tỉnh:
- Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy điện Nậm Ban 2
thuộc xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn.
- Báo cáo cải tạo, nâng cấp tuyến đường dây 35kV từ trạm biến áp 110kV
Mường So - Sì Lở Lầu.
- Loại bỏ các dự án thủy điện gồm: thủy điện Thiên Nam 1, Thiên Nam 2,
Thiên Nam 3 thuộc huyện Tam Đường ra khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ
tỉnh Lai Châu.
- Thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện
Nậm Đích 1 và nhà máy thủy điện Nậm Xe vào lưới điện quốc gia.
- Thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu
biểu tỉnh Lai Châu năm 2019; Ban hành tiêu chí chấm điểm sản phẩm tham gia
bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019; Thành lập Ban
giám khảo bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019; Bổ
sung mỏ đất hiếm Bắc Nậm xe, huyện Phong Thổ vào Quy hoạch khai thác, chế
biến quặng đất hiếm giái đoạn 2016-2025.
* Phối hợp với các Sở, ngành:
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thẩm định điều chỉnh Quyết định
chủ trương đầu tư dự án thủy điện Tả Páo Hồ; giải quyết đề nghị của Công ty
TNHH MTV Duyên Phát về việc xin nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất chủ
trương đầu tư dự án: Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp thành
phân vi sinh.
- Phối hợp với Sở tài nguyên và Môi trường: Góp ý Dự thảo Nghị quyết
của Quốc hội về miễn thu tiền cấp khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp
quyền tài nguyên nước; Cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ đồng Lao Chải, xã
Khun Há, huyện Tam Đường; dự án điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh
Lai Châu.

* Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, báo cáo:
- Ban hành văn bản: Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia
xây dựng nông thôn mới đối với nội dung tiêu chí số 4 về điện nông thôn năm
2019; Cung cấp số liệu phục vụ tính toán, lập kế hoạch vận hành hệ thống điện
miền Bắc giai đoạn 2020-2021; Rà soát tiến độ các dự án thủy điện trên địa bàn
tỉnh; Rà soát các dự án thủy điện có ảnh hưởng đến đất rừng tự nhiên.
- Ban hành văn bản: Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Diễn đàn đối
thoại doanh nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2019; Trả lời kiến nghị của cử tri trước
kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh khóa XIV; Trả lời Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật
công nghiệp quốc phòng về việc ký dây nổ và dây cháy chậm vào hợp đồng mua
bán vật liệu nổ công nghiệp.
- Ban hành kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước sự nghiệp môi trường
năm 2020 của ngành công thương.
- Ban hành các báo cáo: Tình hình thực hiện công tác khuyến công năm
2018, 6 tháng đầu năm 2019 và xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020; Tiếp
thu, giải trình kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng
5 năm 2019 và ý kiến tham gia rà soát của Sở Tư pháp về dự thảo Quyết định
ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để
sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Tình hình hoạt động
sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 6 tháng đầu năm 2019; Tổng kết tháng hành
động an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 của ngành công thương.
- Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở 02 dự án gồm: thủy điện
Hua Bun thuộc xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn; thủy điện Nậm Pạc 1A thuộc xã
Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ. Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật
02 dự án gồm: dự án thủy điện Nậm Bon thuộc xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên;
thủy điện Nậm Han thuộc xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ và xã Thèn Sin, huyện
Tam Đường.
2. Công tác quản lý nhà nƣớc về hoạt động thƣơng mại
* Tham mưu UBND tỉnh:
- Ban hành báo cáo về tình hình triển khai các cơ chế, chính sách, quy định
của pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường trong hoạt động tạm nhập, tái xuất
trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
- Ban hành văn bản đề nghị Bộ Công Thương ủy quyền cấp giấy chứng
nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu đối với mặt hàng nông sản sản xuất tại tỉnh
Lai Châu.
* Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, báo cáo:
- Ban hành văn bản: Đề xuất nội dung hợp tác giữa tỉnh Lai Châu với tỉnh
Vân Nam, Trung Quốc để làm việc với Đoàn công tác của Tổng lãnh sự Việt
Nam tại Côn Minh; đề xuất, giới thiệu địa điểm để Tập đoàn Vingroup khảo sát
đầu tư dự án trên địa bàn thành phố Lai Châu theo đề nghị của Sở Kế hoạch và
Đầu tư; giới thiệu các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đưa sản phẩm
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hàng hóa vào hệ thống phân phối của Tập đoàn Central Group theo đề nghị của
Bộ Công Thương.
- Ban hành văn bản yêu cầu phòng Kinh tế Thành phố, phòng Kinh tế và
Hạ tầng các huyện báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số
67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
- Ban hành văn bản xác nhận thông tin: Hoạt động kinh doanh tạm nhập,
tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh của Công ty cổ phần thương mại Logistics
N.C.T theo đề nghị của Bộ Công Thương để thực hiện việc hoàn trả mã số kinh
doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; Hoạt động kinh doanh tạm
nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng của Công ty TNHH Nhã Phương theo đề
nghị của Bộ Công Thương để thực hiện việc hoàn trả mã số kinh doanh tạm
nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng.
- Ban hành các báo cáo: Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; tình
hình xây dựng và nhân rộng mô hình thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên
địa bàn tỉnh Lai Châu; tình hình hoạt động của chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh Lai
Châu; kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa từ 2018
đến nay và đề xuất nội dung hỗ trợ giai đoạn 2021-2025.
3. Công tác cải cách hành chính
Tính từ ngày 01/7 đến hết ngày 10/7/2019, tiếp nhận và trả đúng thời gian
quy định 06 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công
Thương, cụ thể: đã tiếp nhận và trả được 01 hồ sơ cấp Giấy phép sử dụng VLNCN;
04 hồ sơ cấp giấy chứng nhận Huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN; 01 hồ sơ xác
nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. Tiếp nhận và theo dõi
trên 150 chương trình khuyến mại trên địa bàn tỉnh.
4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh giải quyết kiến nghị của Công ty
TNHH MTV Quản lý Thủy nông Lai Châu.
- Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9 tháng
12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán
bộ, nhân dân.
- Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về thủ tục hành chính, trình tự
trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng.
- Trong tháng 7/2019, Sở Công thương không nhận được đơn thư khiếu
nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của ngành.
5. Hoạt động khuyến công
- Tiếp tục triển khai các nội dung: Đề án “Xây dựng mô hình trình diễn
kỹ thuật sản xuất gạch không nung” tại huyện Tân Uyên; đề án Hỗ trợ bình chọn
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sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2019 và đề án
Đánh giá sản xuất sạch hơn tại Thành phố Lai Châu.
- Tiếp tục rà soát xây dựng đề án bổ sung kế hoạch Khuyến công Quốc
gia năm 2019 và đăng ký kế hoạch Khuyến công quốc gia và Khuyến công địa
phương năm 2020.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NGÀNH CÔNG
THƢƠNG
1. Về công nghiệp
- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) tháng 7 ước đạt 705,5 tỷ
đồng, tăng 51,3% so với tháng 6/2019(1), giảm 31,3% so với cùng kỳ năm
trước(2); trong đó:
+ Phân theo thành phần kinh tế: Kinh tế Quốc doanh ước đạt 545,8 tỷ
đồng tăng 66,5% với tháng 6/2019, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế
ngoài Quốc doanh ước đạt 159,7 tỷ đồng, tăng 15,2% so với tháng 6/2019, tăng
8,9% so với cùng kỳ năm trước.
+ Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai khoáng ước đạt 7,6 tỷ
đồng, tăng 7,04% so với tháng 6/2019 và tăng 8,5% cùng kỳ năm trước; công
nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 43,3 tỷ đồng, tăng 6,9% so với tháng 6/2019,
tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất và phân phối điện
ước đạt 651,2 tỷ đồng, tăng 56,8% so với tháng 6/2019, giảm 33% so với cùng
kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất nước và thu gom rác thải đạt 3,4 tỷ đồng,
bằng 100% so với tháng 6/2019, tăng 3,03% so với cùng kỳ năm trước.
- Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Chè 569 tấn; Đá xây dựng
70.715 m3; điện phát ra 706,426 triệu Kwh; nước máy sản xuất 379.000m3; gạch
xây dựng 5.965.000 viên; xi măng 410 tấn.
- Tình hình thực hiện chỉ tiêu về điện:
+ Số xã có điện lưới Quốc gia là 108 xã, đạt 100%.
+ Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 91.195 hộ, đạt 94%.
2. Về thƣơng mại
* Thị trường trong tỉnh:
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7/2019 ước
đạt 462,02 tỷ đồng, giảm 0,4% so với tháng 6/2019, tăng 2,3% so với cùng
kỳ năm trước.
- Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Lương thực, thực
phẩm 115,02 tỷ đồng; hàng may mặc 27,57 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình
(1)

Nguyên nhân tăng so với tháng 6/2019 là do tháng 7 có lượng mưa tăng dần cùng với việc đi vào

hoạt động ổn định của nhà máy thủy điện Nậm Na 1 với năng lực tăng thêm là 30MW góp phần
tăng nhanh sản lượng điện sản xuất.
(2)
Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ năm trước là do tháng 7/2019 có lượng mưa ít hơn tháng 7/2018
nên sản lượng điện đạt thấp do đó giá trị sản xuất giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018.
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37,89 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 3,4 tỷ đồng; xăng dầu 78 tỷ đồng;
điện tiêu dùng 24 tỷ đồng.
* Hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn
tháng 7/2019 ước đạt 5,44 triệu USD, tăng 11,4% so với tháng 6/2019, tăng
7,6% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:
- Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 4,94 triệu USD, trong đó:
+ Giá trị xuất khẩu của địa phương khác qua địa bàn tỉnh 2,3 triệu USD.
+ Giá trị xuất khẩu của địa phương ước đạt 2,64 triệu USD, tăng 1,7% so với
tháng 6/2019, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
của địa phương trong tháng gồm: Chè 260 tấn, trị giá 0,62 triệu USD; Quả chuối lá
6.100 tấn, trị giá 2,02 triệu USD.
- Giá trị nhập khẩu trên địa bàn ước đạt 0,5 triệu USD.
3. Tình hình thực hiện tiêu chí nông thôn mới
- Tiêu chí số 4 về điện nông thôn: Theo Quyết định số 4293/QĐ-BCT
ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương về phương pháp đánh giá thực hiện tiêu
chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Lai Châu có 96 xã được sử dụng điện lưới Quốc
gia, đạt nội dung là hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện; 58
xã đạt nội dung là tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn và
58 xã đạt cả hai nội dung là hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành
điện và là tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.
- Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Thực hiện theo
Quyết định 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công Thương về việc
hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông
thôn trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tính
đến tháng 7/2019 trên địa bàn tỉnh có 94/96 xã đạt tiêu chí số 7, trong đó có 11
xã có chợ đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Chợ xã San Thàng; chợ xã Mường
Than; chợ xã Mường So, chợ xã Dào San; chợ xã Pa Tần; chợ xã Nậm Cuổi;
chợ xã Pắc Ta; chợ xã Bản Bo; chợ xã Sì Lở Lầu; chợ xã Mường Tè; chợ xã
Vàng Ma Chải và 83 xã có nơi trao đổi, mua bán hàng hóa đạt tiêu chí số 7.
III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 8
1. Tham mưu UBND tỉnh:
- Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước của 05 dự án thủy điện
gồm: thủy điện Nậm Ban 1, Nậm Cấu 2, Mường Kim II, Nậm Bon, Nậm Be;
phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa của 02 dự án thủy điện gồm: Nậm Bon,
Nậm Be.
- Báo cáo Bộ Công Thương việc thực hiện kế hoạch hành động triển khai
Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về việc ban hành
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13
ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu
tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.
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2. Ban hành thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án dự án thủy
điện Nậm Bụm 2 thuộc xã Hua Bun, huyện Nậm Nhùn.
3. Tổng hợp báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số
67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
4. Ban hành Văn bản xác nhận thông tin hoạt động kinh doanh tạm nhập,
tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu
Ka Long theo đề nghị của Bộ Công Thương để thực hiện việc hoàn trả mã số
kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt.
5. Chủ động theo dõi diễn biến cung cầu hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh
để kịp thời triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu
phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong trong mùa mưa lũ.
6. Triển khai thực hiện các đề án khuyến công Quốc gia, địa phương đã
được phê duyệt.
7. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo thường xuyên và đột xuất kịp thời.
Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Công Thương
tháng 7 và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 8 năm 2019.
Kèm theo Báo cáo: Biểu chỉ tiêu về công nghiệp, thương mại, xuất nhập
khẩu tháng 7 năm 2019./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
B/c
- Bộ Công Thương;
- Cục Công thương Địa phương;
- Sở KH&ĐT, Cục Thống kê tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

Nguyễn Sỹ Chín
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