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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Về sản xuất công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4/2022 (giá so sánh 2010) ước đạt 7.519,4
tỷ đồng, tăng 8,9% so với tháng trước và tăng 18,7% so với tháng cùng kỳ năm
trước. Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 771,7 tỷ đồng, giảm
6,5% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ; kinh tế ngoài nhà nước ước
đạt 5.278,1 tỷ đồng, tăng 11,4% so với tháng trước và tăng 17,6% so với cùng kỳ;
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.469,6 tỷ đồng, tăng 9,4% so với tháng
trước và tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo ngành công nghiệp:
Công nghiệp khai khoáng ước đạt 48,8 tỷ đồng, tăng 22,4% so với tháng trước và
tăng 46,9% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 6.852,6 tỷ đồng,
tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 19,3% so với cùng kỳ; sản xuất truyền tải và
phân phối điện ước đạt 583,3 tỷ đồng, giảm 5,6% so với tháng trước và tăng 12,8%
so với cùng kỳ; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 34,7 tỷ
đồng, tăng 11% so với tháng trước và giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010)
ước đạt 27.235 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 28,4% kế hoạch.
2. Về hoạt động thương mại
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2022 ước đạt
4.790,4 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng gần 18 % so với cùng kỳ năm
trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.243,2 tỷ đồng, tăng 1,7% so với
tháng trước và tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt
11,1 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước;
doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 306,1 tỷ đồng, tăng 4,7% so với tháng trước và tăng
29,2% so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ khác ước đạt 229,7 tỷ đồng, tăng 2,1% so với
tháng trước và tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022,
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 18.964,8 tỷ đồng, tăng
13,7% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 34,3% kế hoạch năm.
Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 4/2022 ước đạt 326,7 triệu USD. Trong đó, kim
ngạch xuất khẩu ước đạt 174,5 triệu USD, tăng 30% so với tháng trước; kim ngạch nhập
khẩu ước đạt 152,2 triệu USD, tăng 17,9%. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất
khẩu ước đạt 691,5 triệu USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 30,1% kế
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hoạchnăm; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 746,4 triệu USD, tăng 37,8% so với cùng kỳ
năm 2021, đạt 41,6% kế hoạch năm.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ

1. Về công nghiệp
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo chuyên đề của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy phục vụ xây dựng Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; thành lập Hội đồng đánh giá chủ
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Phong Châu, Trà Lý; thỏa thuận hướng
tuyến đường dây dự án cải tạo đường dây 110kV từ trạm biến áp 220kV Thái Bình
- Hưng Hà; văn bản chỉ đạo kêu gọi xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa
bàn tỉnh Thái Bình; thành lập Ban chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
tỉnh Thái Bình; rà soát nội dung trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột,
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.
Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số
146/KH-UBND ngày 03/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; rà soát điều chỉnh Phương án phát triển cụm công
nghiệp tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phát triển điện
mặt trời trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Rà soát nhu cầu sử dụng đất, tổng hợp danh mục dự án cân đối chỉ tiêu sử dụng
đất để hoàn thiện phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh; triển khai
hướng dẫn doanh nghiệp tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu
biểu cấp tỉnh và khu vực; xét danh hiệu nghệ nhân lĩnh vực thủ công mỹ nghệ; thẩm
định một số dự án đầu tư lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn (dự án của công ty CP tập
đoàn ASG, Công ty Mikado, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Quang
Lân, Công ty CP Damsan, Công ty cổ phần ngũ kim Fortress Việt Nam).
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh hạng mục cấp điện
sinh hoạt và chiếu sáng, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại khu
đất nông nghiệp thôn Thanh Miếu xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình và dự án đầu
tư xây dựng khu nhà ở xã Đông La, huyện Đông Hưng.
Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chính sách hỗ trợ về tiết kiệm năng lượng
và quy trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại các huyện Thái Thụy, Tiền
Hải, Hưng Hà, Vũ Thư; chính sách hỗ trợ về khuyến công tại các huyện Hưng Hà,
Tiền Hải, Vũ Thư.
Tham gia ý kiến: Báo cáo giữa kỳ quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 2030 tầm nhìn đến năm 2050; dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường công tác thống kê Nhà nước; Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ
1/2000 khu vực hai bên tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình; đồ án quy hoạch
chi tiết khu vực xã Tân Bình và phường Tiền Phong, quy hoạch chi tiết khu trung
tâm thành phố tại phường Lê Hồng Phong và phường Bồ Xuyên, thành phố Thái
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Bình; thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ
quy hoạch; việc thu thập, cập nhật xử lý khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ
thống thôn tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; dự thảo Hệ thống chỉ tiêu
thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; dự thảo Kế hoạch triển khai hoàn thiện và
nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025
(lần 2); kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện Kiến Xương, Thái Thụy,
Vũ Thư; dự thảo Đề án di chuyển các cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở cơ quan
đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý để phát triển đô thị; dự
thảo nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện; Kế hoạch
thực hiện nhiệm vụ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2023; dự thảo Quyết định và
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn
2021-2025, tỉnh Thái Bình; dự thảo Hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng
sản; dự thảo báo cáo UBND tỉnh về việc đề nghị xem xét bổ sung nguồn cung cấp
vật liệu xây dựng; dự thảo báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả
nước năm 2021.
2. Về thương mại
Theo dõi, đánh giá tình hình thị trường cung, cầu hàng hóa, nhất là các mặt
hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao để chủ động có phương
án đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường. Phối hợp với Cục Quản lý thị
trường Thái Bình và UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát
hoạt động kinh doanh xăng dầu, cung ứng vật tư y tế trên địa bàn tỉnh, đồng thời
chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đảm bảo cung ứng xăng dầu trên
địa bàn tỉnh.
Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện
phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; yêu cầu
các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh tham gia hỗ trợ
tiêu thụ hàng hóa, nông sản của các tỉnh thành phố.
Tổ chức Hội nghị phổ biến triển khai đề án đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa tỉnh
Thái Bình giai đoạn 2021- 2025 định hướng 2030; hoàn thiện dự thảo Kế hoạch
thực hiện Đề án đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa tỉnh Thái Bình năm 2022 và xin ý
kiến các sở, ban, ngành.
Hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp về các quy định, thủ tục đối với văn
phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và Thái Bình. Phối hợp với
Cục, Vụ của Bộ Công Thương, Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, Sở Công
Thương các tỉnh biên giới phía Bắc hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tháo
gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu, chủ động thông tin tới các doanh
nghiệp về tình hình hoạt động thông quan hàng hóa tại các nước, cửa khẩu biên
giới; khuyến cáo các hoạt động điều tiết hàng hóa xuất khẩu tại các cửa khẩu tỉnh
Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Giang,... để các doanh nghiệp chủ động sắp
xếp kế hoạch giao hàng tránh tình trạng ùn ứ, chậm trễ; khuyến cáo thông tin về
công tác hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trong bối cảnh xung đột

4
giữa Nga và Ukraine; thông tin các doanh nghiệp ở nước ngoài đang có nhu cầu
tìm đối tác cung cấp sản phẩm tại Việt Nam. Triển khai các chương trình hỗ trợ lập
website, quảng bá thông tin trên các website uy tín của Bộ Công thương, tham gia
sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín trong nước và thế giới, xây dựng bộ
thương hiệu trực tuyến đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp về điều kiện, cách thức để được cấp Giấy
chứng nhận xuất xứ ưu đãi cho hàng hóa xuất khẩu, tận dụng ưu đãi thuế quan từ
các Hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia.
Tham gia ý kiến dự thảo: Hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí cơ sở
hạ tầng thương mại nông thôn giai đoạn 2021 -2025; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết
số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính Phủ về việc ban hành chương trình phòng
chống dịch Covid-19; Kế hoạch Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thái Bình năm 2022.
3. Đánh giá chung
Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành cùng cộng đồng doanh nghiệp, hoạt
động công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và tăng
trưởng khá so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp
chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng; hoạt động xuất nhập khẩu hàng
hóa ghi nhận đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đặc biệt là lĩnh vực dệt may. Các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng khả quan hơn với tình hình sản xuất,
kinh doanh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng gặp không ít khó
khăn do tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine khiến giá nguyên liệu đầu
vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giá các mặt hàng xăng dầu, gas tuy có sự
điều chỉnh của Chính phủ nhưng vẫn ở mức cao; việc đóng cửa do đại dịch từ phía
Trung Quốc đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa
cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 05 NĂM 2022

1. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác
năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh như: Hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu
thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp của Thái Bình năm 2022; Phương án xử lý
cụm công nghiệp do cấp huyện quản lý; Chương trình phát triển công nghiệp hỗ
trợ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025.
2. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hai hợp phần về công nghiệp,
thương mại để tích hợp vào quy hoạch tỉnh.
3. Thẩm định thành lập, mở rộng các cụm công nghiệp; tiếp tục rà soát, bổ
sung CCN trên địa bàn tỉnh để di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ven sông Trà
Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phát triển đô thị; tham gia ý kiến Kế hoạch
sử dụng đất năm 2022 của các huyện.
4. Tập trung phối hợp với các ngành, đơn vị trong công tác giải phóng mặt
bằng, tăng cường thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn một cách thực chất cho doanh
nghiệp để khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển.

5
5. Nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; kiểm tra, giám
sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp trong CCN, các
doanh nghiệp thương mại, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; theo dõi sát diễn
biến thị trường cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, giám sát chặt
chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
6. Tiến hành khảo sát thu thập thông tin về năng lực sản xuất của doanh
nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu an toàn thực
phẩm ngành công thương trên địa bàn tỉnh.
7. Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, giám sát các
cơ sở thực phẩm ngành Công Thương trong việc thực hiện các quy định về an toàn
thực phẩm, hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm.
8. Tổ chức tập huấn, truyên truyền, phổ biến chính sách giáo dục pháp luật;
Hội nghị tập huấn về quy tắc xuất xứ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu; Hội
nghị tập huấn phổ biến Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KHTCTH.
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Trần Huy Quân

