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BÁO CÁO
Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Thực hiện Công văn số 1018/SCT-QLCN&KTATMT ngày 12/7/2022 của
Sở Công Thương Cao Bằng về việc báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản
xuất, kinh doanh, những vướng mắc khó khăn và đề xuất kiến nghị trong hoạt
động sản xuấtt công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. UBND thành phố Cao Bằng
báo cáo như sau:
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG
NGHIỆP
Trên địa bàn thành phố Cao Bằng có 7 hợp tác xã, 425 cơ sở sản xuất công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Số lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiêp
trên địa bàn Thành phố là 943 người. Các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành
phố: Giết mổ gia súc, gia cầm; bún phở khô; miến; bánh mỳ; bánh khảo; rượu;
rèm màn; may đo quần áo; xẻ gỗ; in thiếp; sản xuất gạch xi măng; cửa hoa sắt;
cửa nhôm kính; tủ đứng; bàn ghế, giường; cửa pa nô; khung cửa. Giá trị sản xuất
công nghiệp 7 tháng đầu năm 2022 đạt 193,8 tỷ đồng.
Nhìn chung giá trị sản xuất công nghiệp tương đối ổn định, do tình hình
dịch bệnh đã được kiểm soát, các cơ sở hoạt động tăng cao, lao động ổn định sản
xuất, về giá cả các mặt hàng trên thị trường không có biến động nhiều, dù trong
6 tháng đầu năm giá xăng có tăng cao, các cơ sở có ảnh hưởng về giá cước khâu
vận chuyển hàng hóa.
II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ
Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố còn gặp
nhiều khó khăn, quy mô sản xuất nhỏ, năng lực sản xuất kinh doanh còn yếu,
chất lượng sản phẩm đã được nâng cao song chưa đủ sức cạnh tranh trên thị
trường, tốc độ tăng trưởng thấp, lực lượng lao động chưa qua đào tạo còn lớn,
thiếu đội ngũ lao động có tay nghề cao, năng suất lao động thấp.
III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất công nghiệp và tiểu
thủ công nghiệp.

Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh
hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại để tăng năng
suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tăng thu nhập cho
người lao động; hỗ trợ và ưu tiên tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia
các hội chợ, triển lãm quảng bá sản phẩm đưa thương hiệu của Thành phố giới
thiệu rộng rãi trong và ngoài tỉnh.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không có
Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh,
những vướng mắc khó khăn và đề xuất kiến nghị trong hoạt động sản xuất công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Bằng./.
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