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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư  

 

Thực hiện Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Văn bản số 84/SKHĐT-TH ngày 16/01/2023 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báocáo tình hình thực hiện Nghịquyết số 

01/NQ-CP, tình hình KTXH tháng 01 năm 2023 và tình hình thực hiện Nghị 

quyết số11/NQ-CP của Chính phủ; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao Sở 

Công Thương báo cáo cụ thể như sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2023 

Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh 

Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 

năm 2023; Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách năm 2023; Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn; ngày 11/01/2023, Sở Công Thương đã ban hành Quyết 

định số 10/QĐ-SCT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế - xã 

hội ngành Công Thương năm 2023 (Quyết định này cũng đã đồng gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp), trong đó cũng đã đề ra mục tiêu, giao 

nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện nhằm thực hiện thắng 

lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 mà HĐND, 

UBND tỉnh đã giao cho Sở Công Thương.  

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 01 năm 2023 

1.1. Về phát triển công nghiệp 

- Xin ý kiến góp ý của các Sở có liên quan đối với đề nghị điều chỉnh tiến 

độ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Cẩm Giàng, CCN Quảng Chu 

trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Bạch Thông, UBND huyện Chợ Mới; 

- Ban hành Văn bản chỉ đạo Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai đảm bảo 

cung cấp điện trong dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính tri, văn hóa lớn trong năm 
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2023; 

- Ban hành Văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp ngành công thương tăng 

cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ dịp 

Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023; tăng cường công tác đảm bảo 

an toàn trong thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; 

- Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình: Di chuyển 

hệ thống điện các tiểu dự án đại diện thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển 

toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” – Tiểu 

dự án tỉnh Bắc Kạn và Di chuyển hệ thống điện phục vụ công tác GPMB,  xây 

dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường kết nối từ trung tâm huyện Na Rì của 

tỉnh Bắc Kạn với huyện Bình Gia và huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn. 

1.2. Về phát triển thương mại, dịch vụ 

Thị trường Bắc Kạn đã có sự phục hồi trở lại sau hơn hai năm chịu ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19, thời điểm cuối năm 2022 tình hình thị trường có 

phần sôi động hơn so với cùng kỳ năm trước. Qua công tác thăm nắm, theo dõi 

địa bàn, lượng dự trữ trong các tổ chức và hộ kinh doanh số lượng cơ bản đáp 

ứng nhu cầu sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới, mức dự 

trữ hàng hóa được căn cứ vào nhu cầu của thị trường cùng thời điểm năm trước, 

mặt hàng, chủng loại phù hợp nhu cầu tiêu dùng của người dân. Dự báo nhu cầu 

mua sắm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của nhân dân trên địa bàn tỉnh tăng 

từ 10-12% so với dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tùy nhóm mặt hàng (đặc 

biệt vào một số thời điểm nhất định như những ngày cuối năm, sát Tết Nguyên 

đán nhu cầu có thể tăng cao).  Nhu cầu hàng hóa tăng, công tác dự trữ chuẩn bị 

cho dịp Tết Nguyên đán đã và đang được các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác 

xã, nhà phân phối gấp rút triển khai. Lượng dự trữ hàng hoá phục vụ Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023 dự ước tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó tập 

trung chủ yếu đối với một số mặt hàng thiết yếu như gạo, thực phẩm tươi sống, 

thực phẩm chế biến, dầu ăn, đường…; 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 01 năm 2023 ước 

đạt 582,579 tỷ đồng, bằng 88,13% so với tháng trước, bằng 117,52% so với 

cùng kỳ năm 2022. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trong tháng 01/2023 đạt 

4,0 triệu USD (trong đó xuất khẩu đạt 3 triệu USD, nhập khẩu đạt 1 triệu USD); 

Trong kỳ báo cáo, Sở Công Thương đã triển khai: 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự 

trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn; 

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức ATTP tại chợ 

xây dựng mô hình thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm. Bàn giao trang thiết bị 

cho 03 chợ xây dựng mô hình thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (Chợ Bộc 

Bố, huyện Pác Nặm; Chợ thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới và Chợ thị trấn 

Phủ Thông, huyện Bạch Thông); 
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- Chỉ đạo quản lý, điều hành đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên 

địa bàn tỉnh; chỉ đạo thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện 

báo cáo trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh 

xăng dầu quốc gia; 

- Tham mưu UBND tỉnh dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết 

số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

- Tổ chức thực hiện hỗ trợ xây dựng các điểm bán hàng Việt theo nguồn 

kinh phí của Bộ Công Thương. Tổ chức Hội nghị kết nối sản phẩm và Khai 

trương Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; “Tinh 

hoa hàng Việt Nam” tỉnh Bắc Kạn năm 2022. 

3. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023 

- Xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác quản lý công nghiệp khai thác 

và chế biến khoáng sản tỉnh Bắc Kạn năm 2023; 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng chiến 

dịch Giờ trái đất năm 2023; 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức quản lý chợ 

nông thôn cho cán bộ UBND cấp  xã,  Ban  quản  lý  chợ,  doanh nghiệp, đơn vị 

kinh doanh khai thác chợ; 

- Xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Kế hoạch triển khai các các 

hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2023. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội ngành Công Thương trong tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 

2023, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:          
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- BGĐ; 

- Các phòng, đơn vị 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Hà Bắc 
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